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Ekonomisk översikt – budgetkommentarer 

Budgetprocessen 
Kommunens budgetprocess har inneburit att samhälls-
planeringsnämnden inkom med sina investeringsäskanden 
och förslag på exploateringsbudget i april 2020. Under 
våren arbetade budgetberedningen med samhälls-
planeringsnämndens investeringsbudget och 
exploateringsbudget för år 2021 med en plan för åren 
2022 till 2025. Kommunfullmäktige beslutade om 
budgetarna på deras sammanträde i juni. 

I augusti 2020 inkom nämnderna med sina budget-
skrivelser. Dessa skrivelser innehöll äskanden och 
effektiviseringsmöjligheter avseende driftbudgeten, 
investeringsäskanden, för samtliga nämnder förutom 
samhällsplaneringsnämnden, samt preliminära nämndmål 
och preliminära taxor.  

Därefter påbörjades en central beredning av budgeten. 
Budgeten innehållande skattesats, mål för god ekonomisk 
hushållning, driftramar, investeringsramar och godkända 
investeringsprojekt, för samtliga nämnder förutom 
samhällsplaneringsnämnden fastställdes av fullmäktige i 
oktober. Taxor beslutades av fullmäktige på 
sammanträdet i november. 

Nämnderna hade efter att fullmäktige fastställde budgeten 
möjlighet att göra en översyn av nämndmålen och besluta 
om reviderade mål. Därtill utarbetades en internbudget 
utifrån av fullmäktige fastställda ramar. Internbudget och 
nämndmål beslutades av respektive nämnd i december. I 
januari 2021 informerar 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 19 200 invånare 
den 1 november 2020, det vill säga det datum som styr 
var kommunalskatt ska betalas under 2021. För åren 2022 
och 2023 beräknas invånarantalet var 19 300 respektive 
19 400. Den 1 november 2020 var invånarantalet 19 228. 

Befolkningsutveckling de senaste 10 åren till och med den 
1 november 2020: 

Nämndernas ramar, exklusive kapitalkostnader, 
internhyra och internstäd, för 2020 har till 2021 
uppräknats med en sammanvägd löne- och 
priskompensation på i genomsnitt 1,8 procent. Löne- och 
prisuppräkning de två åren därefter uppgår till 2,0 
respektive 2,1 procent. 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 och internstäd. 

Ändrade förutsättningar vad gäller skattesats och 
invånarantal skulle påverka enligt följande: 
• Förändrad skattesats med 10 öre motsvarar 3,9 mnkr.
• Förändrade generella, invånarrelaterade statsbidrag till

kommunsektorn på 1 mdkr påverkar Simrishamn med
cirka 1,6 mnkr (dock beroende på fördelningen mellan
kommuner och landsting).

• En avvikelse mot befolkningsprognosen på 100
invånare motsvarar 6,0 mnkr.
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Mål för god ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen (11 kap, 1 §) 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. 

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: samhällsplanerings-
nämnden) 

 

Nedlagda underhållskostnader i 
förhållande till underhållsplaner. 
Konkretiseras efterhand som planer 
fastställs. Samtliga planer förutom 
underhållsplaner och underhålls- och 
förnyelsestrategi för vatten- och 
avloppsverksamheten fastställdes under 
2019. Planer för vatten- och avlopps-
verksamheten kommer fastställas under 
2020. 

 

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. 
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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
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 fullmäktigemål har fastställts att 
gälla från och med 2021:  

1. Fullmäktigemål avseende geografi
1.1 Kommunen ska prioritera miljö- och klimatmål, i

enlighet med Sveriges miljömål, utifrån 
kommunens ansvarsområde. 

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

2. Fullmäktigemål avseende demografi
2.1 Kommunen ska skapa förutsättningar för alla

oavsett ålder att bo, leva, verka och utvecklas i 
hela kommunen. 

2.2 Kommunen ska erbjuda medborgarna 
välfärdstjänster av högsta kvalitet och 
likvärdighet. 
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3. Fullmäktigemål avseende demokrati
3.1 Kommunen ska fortlöpande utveckla metoder för

att kunna ge medborgarna möjligheter till 
påverkan och insyn i kommunens arbete. 

3.2 Kommunen ska vara ledande i arbetet mot rasism 
och diskriminering samt aktivt arbeta för 
jämställdhet. 

Utifrån fullmäktigemålen har nämnderna att besluta om 
mer konkreta mål i form av nämndmål. Nämnderna bryter 
ner fullmäktigemålen med minst ett kopplat nämndmål 
per fullmäktigemål. 

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.  

Kommunfullmäktige erhåller under året ekonomisk 
uppföljning från nämnderna i form av gemensamma 
helårsprognoser, delårsrapport och årsredovisning.  

Driftbudget 
Basen för beräkningen avseende 2021 utgörs av budget 
2020. Detta års budgetram, kompletterat med vissa 
justeringar utgör Budget 2021. Denna ram syftar till att 
visa en uppräknad ram till 2021 års kostnadsnivå med 
hänsyn tagen till aktuella, ekonomiskt neutrala 
justeringar. Skillnaden mellan Basram 2021 och Budget 
2021 utgörs av tillskott och omfördelning av budget 
mellan nämnderna, se kommentarer under tabellen. 

 Driftbudget 
(tkr) 

"Basram” 
2021 

Tidigare 
besl. föränd. 

Ramförst. 
2021 

Uppdrag 
2021 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Kommunfullmäktige -1 241 0 0 0 -1 241 -1 241 -1 241

Revisionen -1 353 0 0 0 -1 353 -1 353 -1 353

Valnämnden -20 0 0 0 -20 -350 -20

Överförmyndarverksamheten -3 032 145 0 0 -2 887 -2 887 -2 887

Kommunstyrelsen -92 626 -1 834 -132 -1 477 -96 069 -94 592 -94 592

Byggnadsnämnden -2 136 0 0 -800 -2 936 -2 136 -2 136

Samhällsplaneringsnämnden -58 036 -71 -100 -900 -59 107 -58 207 -58 207

Kultur- och fritidsnämnden -49 083 6 0 -500 -49 577 -49 077 -49 077

Barn- och utbildningsnämnden -416 370 750 -600 -225 -416 445 -416 220 -416 220

Socialnämnden -510 264 -196 -250 -225 -510 935 -510 710 -510 710

Nämnderna -1 134 161 -1 200 -1 082 -4 127 -1 140 570 -1 136 773 -1 136 443

Pris- och lönekompensation 0 0 0 0 0 -40 932 -63 852

Summa verksamheterna -1 134 161 -1 200 -1 082 -4 127 -1 140 570 -1 177 705 -1 200 295
Finansiering 1 156 377 1 156 377 1 187 590 1 213 131 

Årets resultat 22 216 15 807 9 885 12 836 
Från pensionskapitalet1 12 400 12 400 13 000 13 000 

Balanskravsresultatet 34 616 28 207 22 885 25 836 
1 I förväg fastställda uttag (placeringspolicyn avseende pensionsmedel) 

”Basramen” utgörs således av 2020 års ram upp- och 
omräknad till 2021.  

Tidigare beslutade förändringar avser följande: 
• Överförmyndarverksamheten: överförs 145 tkr för

25 % av en tjänst till kommunstyrelsen.

• Kommunstyrelsen: tillförs 605 tkr för en
folkhälsoutvecklare från övriga nämnder, 800 tkr för
tjänsten som ekonom på barn- och utbildnings-
förvaltningen från barn- och utbildningsnämnden,
220 tkr för ändrad finansieringsmodell för medlems-
avgiften till Skånes kommuner från barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden, 145 tkr för
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25 % av en tjänst från överförmyndarverksamheten 
och 64 tkr för förändring av semesterlöneskuld från 
finansieringsverksamheten.  

• Samhällsplaneringsnämnden: överförs 33 tkr för
tjänsten som folkhälsoutvecklare till
kommunstyrelsen. Tillförs 104 tkr för förändring av
semesterlöneskulden från finansieringsverksamheten.

• Kultur- och fritidsnämnden: överförs 27 tkr för
tjänsten som folkhälsoutvecklare till
kommunstyrelsen. Tillförs 21 tkr för förändring av
semesterlöneskulden från finansieringsverksamheten.

• Barn- och utbildningsnämnden: överförs 248 tkr för
tjänsten som folkhälsoutvecklare, 800 tkr för tjänsten
som ekonom på barn- och utbildningsförvaltningen
till kommunstyrelsen och 95 tkr för ändrad
finansieringsmodell för medlemsavgiften till Skånes
kommuner till kommunstyrelsen. Tillförs 393 tkr för
förändring av semesterlöneskulden från
finansieringsverksamheten.

• Socialnämnden: överförs 297 tkr för tjänsten som
folkhälsoutvecklare till kommunstyrelsen och 125 tkr
för ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften
till Skånes kommuner till kommunstyrelsen. Tillförs
618 tkr för förändring av semesterlöneskulden från
finansieringsverksamheten.

Ramförstärkning 2021 avser permanenta 
ramförstärkningar till nämnderna enligt följande: 
• Kommunstyrelsen: tillförs 132 tkr för bidrag till

räddningsvärn.
• Samhällsplaneringsnämnden: tillförs 100 tkr för

utsmyckningsbidrag till byalag.

• Barn- och utbildningsnämnden: tillförs 600 tkr för en
familjecentral.

• Socialnämnden: tillförs 250 tkr för en familjecentral.

Uppdrag 2021 avser uppdrag endast för 2021 enligt 
följande: 
• Kommunstyrelsen: tillförs 1 477 tkr, 777 tkr till

Snurringen och 700 tkr till marknadsföringsbidrag.
• Byggnadsnämnden: tillförs 800 tkr till tillsyns- och

bygglovsärenden.
• Samhällsplaneringsnämnden: tillförs 900 tkr till

sommarinsatser och GIS.
• Kultur- och fritidsnämnden: tillförs 500 tkr för en

aktiv fritid.
• Barn- och utbildningsnämnden: tillförs 225 tkr för

utredning av möjligheten att genomföra tidiga,
språkutvecklande insatser i kombination med
familjecentral.

• Socialnämnden: tillförs 225 tkr för utredning av
möjligheten att kombinera insatser för att motverka
ensamhet bland äldre i kombination med
familjecentral.

Nämnderna och styrelsen tilldelas vardera ett ramanslag. 
För samhällsplaneringsnämnden gäller att vatten- och 
avloppsverksamheten ska hållas åtskild från övrig 
verksamhet beroende på avgiftsfinansieringen. Från och 
med den 1 september 2020 bedrivs vatten- och avlopps-
verksamheten i bolagsform tillsammans med Tomelilla 
kommun. Respektive nämnd och styrelse har att fritt inom 
sitt verksamhetsområde fördela sin budgetram utifrån 
antagna reglementen, mål och riktlinjer.

Finansieringen har för planperioden beräknats enligt följande: 

 Finansiering 
(tkr) 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Pensioner -73 500 -75 177 -78 919

Interna pensionsavgifter 44 869 46 125 46 125

Internränta investeringar 12 018 15 128 16 137

Ökad driftkostnad investeringar, samhällsplan.nämnden -206 -583 -1 013

Kommunstyrelsens förfogande -900 -900 -900

Kommunfullmäktiges förfogande -1 000 0 0

Ränteintäkter 4 700 4 700 4 700 

Räntekostnader -3 500 -3 700 -3 900

Skatter och statsbidrag 1 173 896 1 201 997 1 230 901 

Summa 1 156 377 1 187 590 1 213 131 

För att täcka eventuellt tillkommande kostnader innehåller 
förslaget under finansieringen reserver i form av 
kommunstyrelsens respektive kommunfullmäktiges 
anslag till förfogande.  
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Beloppen avseende skatter och statsbidrag specificeras i nedanstående tabell: 
 

 Specifikation av skatter och statsbidrag 
(tkr)  

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Skatteintäkter 800 520 831 729 864 619 

Inkomstutjämning 239 616 246 307 253 830 

Regleringspost 54 723 44 843 33 252 

Kostnadsutjämning 15 053 15 131 15 210 

LSS-utjämning 615 618 621 

Fastighetsavgift 63 369 63 369 63 369 

Summa 1 173 896 1 201 997 1 230 901 

Skatter och statsbidrag är beräknade utifrån en prognos 
från Sveriges Kommuner och Regioner den 24 augusti i 
kombination med ett antagande om 19 200 invånare den 
1 november 2020. För åren 2022 och 2023 beräknas 
invånarantalet vara 19 300 respektive 19 400. 

Investeringsbudget 
Nämnderna tilldelas en investeringsram för år 2021 och 
en plan för åren 2022 till 2025. Undantag gäller för  

samhällsplaneringsnämnden. Denna nämnd erhåller 
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. Under 
respektive nämnds avsnitt i detta budgetdokument 
framgår det vilka investeringsprojekt som 
investeringsramarna nedan får användas till.  

 Investeringsbudget per nämnd 
(tkr)  

Ram 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

 Kommunstyrelsen 3 100 2 100 2 100 2 100 2 100 

Samhällsplaneringsnämnden, skattefinansierat 55 126 45 000 92 000 57 100 172 966 

Kultur- och fritidsnämnden 1 865 2 785 1 735 2 250 2 100 

Barn- och utbildningsnämnden 3 474 3 500 4 000 4 000 19 000 

Socialnämnden 4 300 5 100 4 600 4 600 4 600 

Summa investeringar, skattefinansierad verksamhet 67 865 58 485 104 435 70 050 200 766 
Samhällsplaneringsnämnden, vatten och avlopp 47 500 48 200 72 200 59 200 34 200 

Summa investeringar inkl. vatten och avlopp 115 365 106 685 176 635 129 250 234 966 
Anläggningsavgifter, vatten och avlopp -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Summa investeringar inkl. anläggningsavgifter 113 365 104 685 174 635 127 250 232 966 

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

investeringsbudget samt investeringsprojekt.
2. Fullmäktige beslutar om investeringsbudget och

investeringsprojekt för budgetåret samt en plan för de
kommande fyra åren.

3. Nämndens investeringsverksamhet får sammantaget
inte överstiga den ram som har tilldelats för
budgetåret.

4. Nämnderna har efter att fullmäktige fastställt
investeringsbudgeten rätt att genom omprioritering
göra följande ändringar avseende investeringsprojekt
för budgetåret;
- öka budgeten för ett redan godkänt projekt för
budgetåret med högst 10 % av projektets
budgetbelopp för året. Ökningen får dock inte
överstiga 2,5 mnkr för samhällsplaneringsnämnden
och 1 mnkr för övriga nämnder.

- tillföra nya investeringsprojekt, det vill säga projekt
som inte ingår bland de tidigare godkända för
budgetåret, till ett belopp av totalt högst 10 % av den
totala investeringsramen för budgetåret. Ökningen får
dock inte överstiga 2,5 mnkr för samhällsplanerings-
nämnden och 1 mnkr för övriga nämnder.

5. Omprioriteringar enligt punkten ovan ska alltid göras
inom tilldelad investeringsram för budgetåret.

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

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

Exploateringsbudget 
För 2021 har det för första gången upprättats en 
exploateringsbudget. Denna beslutades av fullmäktige på 
sammanträdet i juni 2020.

Exploateringsbudget 
(tkr)  

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

 Inkomster 13 816 19 835 18 854 7 298 3 585 

Utgifter -22 647 -19 667 -14 957 -31 -21

Netto -8 831 168 3 897 7 267 3 564 

Resultat-, finansierings- och balansbudgetar 
Under detta avsnitt redovisas förslag till resultat-, finansierings- och balansbudgetar utifrån ovan redovisade drift- 
respektive investeringsbudgetar.  

 Resultatbudget 
(tkr)  

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Nettokostnader -1 104 468 -1 135 011 -1 159 701

Avskrivningar -54 821 -58 101 -59 164

Verksamhetens nettokostnader -1 159 289 -1 193 112 -1 218 865
Skatter och statsbidrag 1 173 896 1 201 997 1 230 901 

Ränteintäkter 4 700 4 700 4 700 

Räntekostnader -3 500 -3 700 -3 900

Årets resultat 15 807 9 885 12 836
Från pensionskapitalet 12 400 13 000 13 000

Balanskravsresultat 28 207 22 885 25 836

Beslutad budget innebär att balanskravet uppnås samtliga 
år under planeringsperioden. För 2021 motsvarar 
balanskravet 2,4 procent av skatter och statsbidrag.       

För 2022 och 2023 beräknas nivån till 1,9 respektive 
2,1 procent.  

 Finansieringsbudget 
(tkr)  

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Resultat från driftbudget 15 807 9 885 12 836 

Uttag pensionsmedel 12 400 13 000 13 000 

Avskrivningsmedel 54 821 58 101 59 164 

Nya lån 45 500 46 200 90 200 

Tillförda medel 128 528 127 186 175 200 

Investeringar, skattefinansierat  67 865 58 485 104 435 

VA-investeringar, inklusive anläggningsavgifter 45 500 46 200 70 200 

Exploateringsverksamhet 8 831 -168 -3 897

Använda medel 122 196 104 517 170 738 
 Förändring likvida medel 6 332 22 669 4 462 

Investeringsbudgeten för 2020 beräknas, vid fullt 
genomförande, innebära att kommunens låneskuld 
teoretiskt skulle uppgå till 330 mnkr. För perioden 2021 
till 2023 behövs utifrån föreslagna drift- och investerings-

ramar en ökad upplåning på ytterligare 182 mnkr. Av 
ökningen avser 162 mnkr vatten- och avloppsverk-
samheten och övrig upplåning avser planerad ny förskola. 
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Ekonomisk översikt – budgetkommentarer 
 

 Balansbudget 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Tillgångar 1 686 1 743 1 846 
Skulder 830 877 967 

Eget kapital 856 866 879 

Summa skulder och eget kapital 1 686 1 743 1 846 

Soliditet, eget kapital / tillgångar 51 % 50 % 48 % 

Noteras bör att beräkningen av balansbudgeten är 
förenklad. Utgångspunkten har varit bokslutet för år 2019 
samt fastställd budget för år 2020. Beräknad utveckling 
följer resultatbudget och finansieringsbudget enligt 
tabellerna ovan.  

Soliditeten uppgick i senaste bokslutet, det vill säga 
avseende 2019, till 54 procent. Budgeterad investerings-
nivå 2020 beräknas soliditeten till 52 procent. För år 2021 
beräknas soliditeten till 51 procent och för de näst-
kommande två åren bedöms soliditeten försämras till  
50 respektive 48 procent.   
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Ekonomisk översikt – förklaring till ramberäkning 
 

Förklaring till ramberäkning 
Driftbudget 
(tkr) 

1. Budget
2020 

2. Om-
ställning 

bun

3. Pris- och
lönekomp,

1,8 %. 

4. Just.
kapital-
kostn.

5. Omräk.
intern-
hyror 

6. Omräk.
intern-

städ 

7.Basram
2021 

8. Tidigare
beslutade

förändr. 

9. Ram-
förstärk-

ning 2021

10. Upp-
drag 2021 

11. Ram
2021

 Kommunfullmäktige -1 219 -22 -1 241 -1 241

Revisionen -1 329 -24 -1 353 -1 353

Valnämnden -20 0 -20 -20

Överförmyndarverksamheten -2 978 -54 -3 032 145 -2 887

Kommunstyrelsen -91 293 -1 552 -252 469 2 -92 626 -1 834 -132 -1 477 -96 069

Byggnadsnämnden -2 114 -26 4 -2 136 -800 -2 936

Samhällsplaneringsnämnden -55 020 -561 -2 032 -381 -42 -58 036 -71 -100 -900 -59 107

Kultur- och fritidsnämnden -47 916 -510 81 -547 -191 -49 083 6 -500 -49 577

Barn- och utbildningsnämnden -413 845 4 000 -6 561 82 121 -167 -416 370 750 -600 -225 -415 445

Socialnämnden -501 698 -8 740 32 225 -83 -510 264 -196 -250 -225 -510 935

Delsumma nämnder -1 117 432 4 000 -18 050 -2 085 -113 -481 -1 134 161 -1 200 -1 082 -4 127 -1 140 570

Internhyror -363 250 113

Internstäd -481 481 

Summa verksamheten -1 117 432 4 000 -18 894 -1 835 0 0 -1 134 161 -1 200 -1 082 -4 127 -1 140 570

1. Budget 2020: Ursprunglig budget avseende 2020.
2. Omställning barn- och utbildningsnämnden: Barn- och utbildningsnämnden tillfördes 4 000 tkr i ett tillfälligt omställningsbidrag för år 2020 som tas bort 2021.
3. Pris- och lönekompensation, 1,8 %: Nämnderna har erhållit 1,8 procent i kompensation (ram exkl. kapitalkostnader, internhyror och internstäd).
4. Justering av kapitalkostnader: Uppdatering av nämndernas kapitalkostnader. Den interna intäkten under finansieringen ändras samtidigt.
5. Omräkning av internhyror: Avser neutral justering av nämndernas ramar utifrån omräknade internhyror.
6. Omräkning av internstäd: Avser neutral justering av nämndernas ramar utifrån omräknad internstäd.
7. Basram 2021: Visar 2020 års ram uppräknad och neutralt justerad till år 2021.
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Ekonomisk översikt – förklaring till ramberäkning 
 

8. Tidigare beslutade förändringar: Avser redan tidigare beslutade förändringar avseende nämndernas ramar.
• Överförmyndarverksamheten: överförs 145 tkr för 25 % av en tjänst till kommunstyrelsen.
• Kommunstyrelsen: tillförs 605 tkr för en folkhälsoutvecklare från övriga nämnder, 800 tkr för tjänsten som ekonom på barn- och utbildningsförvaltningen från barn-

och utbildningsnämnden, 220 tkr för ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften till Skånes kommuner från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden,
145 tkr för 25 % av en tjänst från överförmyndarverksamheten och 64 tkr för förändring av semesterlöneskuld från finansieringsverksamheten.

• Samhällsplaneringsnämnden: överförs 33 tkr för tjänsten som folkhälsoutvecklare till kommunstyrelsen. Tillförs 104 tkr för förändring av semesterlöneskulden från
finansieringsverksamheten.

• Kultur- och fritidsnämnden: överförs 27 tkr för tjänsten som folkhälsoutvecklare till kommunstyrelsen. Tillförs 21 tkr för förändring av semesterlöneskulden från
finansieringsverksamheten.

• Barn- och utbildningsnämnden: överförs 248 tkr för tjänsten som folkhälsoutvecklare, 800 tkr för tjänsten som ekonom på barn- och utbildningsförvaltningen till
kommunstyrelsen och 95 tkr för ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften till Skånes kommuner till kommunstyrelsen. Tillförs 393 tkr för förändring av se-
mesterlöneskulden från finansieringsverksamheten.

• Socialnämnden: överförs 297 tkr för tjänsten som folkhälsoutvecklare till kommunstyrelsen och 125 tkr för ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften till Skå-
nes kommuner till kommunstyrelsen. Tillförs 618 tkr för förändring av semesterlöneskulden från finansieringsverksamheten.

9. Ramförstärkning 2021: Avser permanenta ramförstärkningar till nämnderna.
• Kommunstyrelsen: tillförs 132 tkr för bidrag till räddningsvärn.
• Samhällsplaneringsnämnden: tillförs 100 tkr för utsmyckningsbidrag till byalag.
• Barn- och utbildningsnämnden: tillförs 600 tkr för en familjecentral.
• Socialnämnden: tillförs 250 tkr för en familjecentral.

10. Uppdrag 2021: Avser uppdrag endast för 2021.
• Kommunstyrelsen: tillförs 1 477 tkr, 777 tkr till Snurringen och 700 tkr till marknadsföringsbidrag.
• Byggnadsnämnden: tillförs 800 tkr till tillsyns- och bygglovsärenden.
• Samhällsplaneringsnämnden: tillförs 900 tkr till sommarinsatser och GIS.
• Kultur- och fritidsnämnden: tillförs 500 tkr för en aktiv fritid.
• Barn- och utbildningsnämnden: tillförs 225 tkr för utredning av möjligheten att genomföra tidiga, språkutvecklande insatser i kombination med familjecentral.
• Socialnämnden: tillförs 225 tkr för utredning av möjligheten att kombinera insatser för att motverka ensamhet bland äldre i kombination med familjecentral.

11. Ram 2021: Nämndernas ram 2021.
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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 
 Driftbudget 
(tkr) 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 460 -1 219 -1 241 -1 241 -1 241

Nettokostnader -1 460 -1 219 -1 241 -1 241 -1 241

varav: 

Kommunfullmäktige -1 460 -1 219 -1 241 -1 241 -1 241

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: Henrik Mårtensson (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 
 Driftbudget 
(tkr) 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 313 -1 329 -1 353 -1 353 -1 353

Nettokostnader -1 313 -1 329 -1 353 -1 353 -1 353

varav: 

Revisionen -1 313 -1 329 -1 353 -1 353 -1 353

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 2021. 

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 
 Driftbudget 
(tkr) 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Intäkter 487 0 0 400 0 

Kostnader -668 -20 -20 -750 -20

Nettokostnader -181 -20 -20 -350 -20

varav: 

Valnämnden -181 -20 -20 -350 -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.

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 
 Driftbudget 
(tkr) 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Intäkter 426 30 0 0 0 

Kostnader -3 472 -3 008 -2 887 -2 887 -2 887

Nettokostnader -3 045 -2 978 -2 887 -2 887 -2 887

varav: 

Överförmyndarverksamheten -3 045 -2 978 -2 887 -2 887 -2 887

Personalkostnader för handläggare, överförmyndare och 
arvoden till företrädare utgör huvuddelen av överförmyn-
darverksamhetens totala kostnader. 

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 har kraftigt reducerats, 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 800 personer för 2021. Här finns dock en 
betydande osäkerhet.  

Något som successivt kan komma att påverka överför-
myndarverksamheten är framtidsfullmakter – en ny form 
av ställföreträdarskap för vuxna. Det har även tillkommit 
lagtext i föräldrabalken gällande anhöriga, vilket innebär 
att man ska kunna hjälpa sin anhörige med ordinära rätts-
handlingar utan att vara formellt förordnad god man. De 
nya reglerna om framtidsfullmakter och anhörigbehörig-
het trädde i kraft den 1 juli 2017. Framtidfullmakter och 
anhörigbehörighet kommer sannolikt att påverka över-
förmyndarverksamheten. Möjligheten finns att antalet 
ärende hos överförmyndaren minskar i takt med att med-
borgarna istället utnyttjar framtidsfullmakter och anhörig-
behörigheten. 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 upp-
gifter, ska överförmyndaren utreda om så är fallet och 
eventuellt besluta att fullmakten inte längre får brukas. 

 Nyckeltal  
Antal ärenden 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

 Godmanskap 397 332 306 283 289 

Förvaltarskap 52 61 64 63 65 

Förmynderskap 52 55 57 58 59 

Summa 501 448 427 404 413 

Överförmyndarverksamheten 

Överförmyndare: Roland Persson  



Verksamheterna – kommunstyrelsen 

Ansvarsområde 
• Helhetsansvar för kommunens verksamheter,

utveckling och ekonomiska ställning.
• Leda och samordna förvaltningen av kommunens

angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet samt kommunal verksamhet som bedrivs i
kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

• Leda kommunens verksamhet genom att utöva en
samordnad styrning och leda det arbetet med att ta
fram styrdokument för kommunen.

• Följa de frågor som kan inverka på kommunens
utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i
samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen
och återrapportera till fullmäktige.

Ekonomisk ram 

Driftbudget 
 Driftbudget 
(tkr) 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Intäkter 6 594 2 468 3 620 3 620 3 620 

Kostnader -93 003 -93 761 -99 689 -98 212 -98 212

Nettokostnader -86 409 -91 293 -96 069 -94 592 -94 592

varav: 

Politisk verksamhet -3 999 -3 828 -3 887 -3 887 -3 887

Borgerliga förrättningar -221 -200 -200 -200 -200

Medlemsavgifter -19 663 -20 098 -20 652 -20 652 -20 652

Kollektivtrafik och färdtjänst -9 116 -11 270 -11 030 -10 253 -10 253

Sponsring -452 0 0 0 0 

Övergripande personalåtgärder -4 755 -4 696 -4 901 -4 901 -4 901

Ekonomisk rådgivning -311 -200 -250 -250 -250

Fastighetsskatt och försäkringar -737 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Lokaler och kapitalkostnader -4 592 -4 401 -4 650 -4 650 -4 650

Samlingslokal ”Skeppet” -380 -389 0 0 0 

Feriearbete -319 -500 -500 -500 -500

Kommunledningskontor -41 864 -44 711 -48 999 -48 299 -48 299

Effekter av beslutad driftbudget 

Budgetramen för kommunstyrelsen år 2021 är 96 069 tkr. 
Ramjusteringar i form av pris- och lönekompensation och 
omräkningar av kapitalkostnader, internhyra och 
internstäd uppgår till 1 333 tkr.  

Kommunstyrelsen har sedan tillförts 605 tkr för en 
folkhälsoutvecklare från övriga nämnder, 800 tkr för 
tjänsten som ekonom på barn- och utbildnings-
förvaltningen från barn- och utbildningsnämnden, 220 tkr 
för förändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften 
till Skånes kommuner från barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden, 145 tkr för 25 procent av en tjänst 
från överförmyndarverksamheten, samt 64 tkr för 
förändring av semesterlöneskuld från finansierings-

verksamheten. Styrelsen har även fått en permanent
ramförstärkning på 132 tkr för bidrag till räddningsvärn. 
Utöver det har kommunstyrelsen fått 777 tkr till 
Snurringen och 700 tkr till marknadsföringsbidrag, medel 
som endast avser 2021.  

I samband med budgetarbetet äskades det bland annat om 
medel till en digital verksamhetsutvecklare, ökade 
driftkostnader för verksamhetssystem och bidrag till 
NyföretagarCentrum. För att finansiera detta minskas 
budgeten för seniorkort, fiskesjökonferensen tas bort och 
medlemskapet i KIMO Sverige avslutas. Budgeten för 
färdtjänst minskas för att finansiera utredningar under 
2021. 
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Ordförande: Jeanette Ovesson (M) 
Förvaltningschef: Diana Olsson 



Verksamheterna – kommunstyrelsen 
Samlingslokalen ”Skeppet” övergår till kultur- och 
fritidsnämnden 2021. År 2020 fanns det budgeterade 
hyresintäkter på 100 tkr som avsåg att ett lokalt företag 
hyrde samlingslokalen Skeppet av kommunen. Företaget 

sa upp hyresavtalet i våras och de uteblivna 
hyresintäkterna 2021 finansieras genom att budgeten för 
seniorkort minskas. 

Investeringsbudget 

 Investeringsbudget 
(tkr)  

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

 Inventarier KLK 100 100 100 100 100 

IT-investeringar 400 400 400 400 400 

Trådlösa nät 600 600 600 600 600 

Kommungemensamma IT-stöd 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Summa investeringsäskande 3 100 2 100 2 100 2 100 2 100 

Beskrivning av investeringsprojekten 

Inventarier KLK 
Investeringen avser inköp av inventarier till 
kommunledningskontoret. 

IT-investeringar 
IT-investeringar avser inköp av servrar, lagring, 
brandväggar och annan infrastruktur till kommunens 
interna datacenter. 

Trådlösa nät 
Återinvestering av utrustning för trådlösa nätverk i 
kommunens lokaler för att säkerställa funktion och 
tillgänglighet. 

Kommungemensamma IT-stöd 
Investeringen avser kommungemensamma IT-stöd så som 
till exempel ekonomi-, beslutstöd-, personal-, kundtjänst-, 
ärende- och diariesystem, hemsida, intranät, e-tjänste-
plattform och andra stödjande system så som till exempel 
e-signering, digital myndighetspost och robotisering.

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. 

Medlemsavgifter 

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 och färdtjänst 

Kommunen har tecknat avtal med Region Skåne 
angående handläggningen av färdtjänst, såväl utförandet 
som tillståndsgivande. Region Skåne bedriver kollektiv-
trafiken i länet men delar av kostnaden för tätortstrafiken i 
Simrishamn, Snurringen, finansieras av kommunen.  

Den 4 december 2019 beslutade kommunstyrelsen, § 271, 
om ett nytt avtal med Skånetrafiken vilket löper till och 
med 2021-12-12 och innebär att kommunen och 
Skånetrafiken ska dela lika på kostnaderna för Snurringen 
2020. Från och med 2021 kommer kommunens del av 
kostnaden för Snurringen bli 70 procent. Den ökade 
kostnaden för Snurringen finansieras genom tillfällig 
ökning av ramen för 2021. För 2022 finns inget avtal, 
dock är det tydligt i det nya avtalet att Skånetrafiken inte 
medfinansierar något från och med 2022. 
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Verksamheterna – kommunstyrelsen 
Från och med september 2018 erbjuds alla 
kommuninvånare som fyllt 75 år gratis kollektivtrafik 
inom kommunens gränser. 

Övergripande personalåtgärder 

I övergripande personalåtgärder ingår kostnader för 
fackliga företrädare, friskvårdsbidrag, företagshälsovård, 
ledarskapsutveckling för chefer, rekrytering samt 
minnesgåvor som delas ut efter 25 års anställning.  

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 och 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. 

Enligt beslut i budget 2020 anställdes en digital 
verksamhetsutvecklare från och med 1 juli 2020. Tjänsten 
finansieras delvis genom att tjänsten som turism-
koordinator inte tillsattes när den blev vakant i våras. 
Resterande del av personalkostnaden för digital 
verksamhetsutvecklare finansieras genom 
omprioriteringar på kommunledningskontoret. 

Även en folkhälsoutvecklare anställdes hösten 2020 enligt 
beslut i kommunstyrelsen. Folkhälsoutvecklaren är 
anställd på kommunledningskontoret men tjänsten 
finansieras av samtliga förvaltningar.  

Nämndmål 

Fullmäktigemål Nämndmål Indikatorer 

1. Geografi
1.1 Kommunen ska prioritera miljö- och
klimatmål, i enlighet med Sveriges miljö-
mål, utifrån kommunens ansvarsområde

Kommunen ska i samverkan med näringsliv, 
medborgare, föreningar och det offentliga 
öka kunskapen och handlingsförmågan för 
att nå målet en fossilfri kommun. 

Koldioxidutsläpp exklusive industrin. 
Utsläppen av koldioxid speglar 
samhällets förbränning av fossila 
bränslen. Indikatorn redovisar 
koldioxidutsläpp inom kommunen 
exklusive industrins utsläpp. 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel 
(%) 
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1.2 Kommunen ska arbete med 
inriktning på näringslivets möjligheter till 
utveckling och etablering i kommunen 

Kommunen ska använda offentlig 
upphandling som ett verktyg för att uppnå 
balans mellan samtliga dimensioner för 
hållbar utveckling. 

Andel inköp inom ”rätt” (= upphandlat) 
sortiment inom livsmedel, kontor- och 
skolmaterial samt städ och rengöring 
ska vara högre än 2020.  
(Ekonomisk hållbarhet) 

Andel inköpta varor med 
hållbarhetsmarkering inom livsmedel, 
kontor- och skolmaterial samt städ och 
rengöring ska vara högre än 2020.  
(Ekologisk hållbarhet) 

Minst 1 person ska få sysselsättning 
(praktik, anställning eller liknande) som 
ett resultat av krav i upphandlingar.  
(Social hållbarhet) 

2. Demografi
2.1 Kommunen ska skapa
förutsättningar för alla oavsett ålder att
bo, leva, verka och utvecklas i hela
kommunen

Kommunen ska verka för nybyggnation av 
bostäder i kollektivtrafiknära lägen utanför 
centralorten Simrishamn. 

Antal antagna detaljplaner inom ett 
avstånd på 1 km radie (fågelvägen) från 
närmsta kollektivtrafikhållplats ska öka. 

Nybyggnation av cykelvägar/ 
pendlarparkeringar med koppling till en 
kollektivtrafikhållplats i anslutning till 
sammanhållen bebyggelse ska öka. 

Nyinflyttning i de 6 tätorterna ska öka. 
(Borrby, Gärsnäs, Hammenhög, Kivik, 
Skillinge och S:t Olof) 

2.2 Kommunen ska erbjuda 
medborgarna välfärdstjänster av högsta 
kvalitet och likvärdighet 

Kommunen ska arbeta för att säkerställa 
behovet av personalresurser och kompetens 
på kort och lång sikt och ha god 
framförhållning för att kunna ersätta 
ledarpositioner och andra nyckelfunktioner.  

Frågan i medarbetarenkäten: ”Jag kan 
rekommendera min arbetsplats till 
andra” ska ha ett högre värde än vid 
föregående mätning. 

Frågan i medarbetarenkäten: ”Jag lär 
nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete” 
ska ha ett högre värde än vid 
föregående mätning.  

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

Kommunen ska öka servicenivån, 
tillgängligheten och inflytandet för 
medborgarna. 

Genomföra en analys med fokus på 
inflytande och tillgänglighet där 
jämförelser görs mellan tidigare 
medborgarförslag och Simrishamns-
förslaget som infördes 2019.  

Genomföra en kundnöjdhetsmätning 
avseende service och tillgänglighet i 
Kontakt Simrishamn. 

Genomföra två medborgardialoger. 

3.2 Kommunen ska vara ledande i 
arbetet mot rasism och diskriminering 
samt aktivt arbeta för jämställdhet. 

Kommunen ska verka för att lönepolitiken 
blir ett redskap för styrning av 
arbetsgivarens strategier när det gäller 
jämställdhet. 

Skillnaden i medianlön mellan kvinnor 
och män ska minska, jämfört med 2020. 

Procentuellt antal kvinnor som utnyttjar 
friskvårdsbidraget ska öka i relation till 
motsvarande siffra för män. 



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 att: 
• 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 plan- och
byggförordningen (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 

Driftbudget 
 Driftbudget 
(tkr) 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Intäkter 5 002 5 129 5 300 5 129 5 129 

Kostnader -7 327 -7 243 -8 236 -7 265 -7 265

Nettokostnader -2 325 -2 114 -2 936 -2 136 -2 136

varav: 

Byggnadsnämnden -741 -856 -882 -882 -882

Bygglov -1 584 -1 258 -2 054 -1 254 -1 254

Effekter av beslutad driftbudget 

Det extra anslaget på 800 tkr som kommunfullmäktige 
tilldelat byggnadsnämnden för 2021, härrör ursprungligen 
från beslutad tillsynsplan och den tillhörande behovs-
utredningen som visar på behov av ytterligare bygglovs-
handläggare samt tillsynshandläggare. Bygglovshand-
läggare är anställd med början i december 2020. 
Alliansens budgetskrivelse anger att det extra anslaget på 
800 tkr under 2021 ska användas för att korta hand-
läggningstiderna och utöka servicen. Bygglovsprocessen 
ska vara enkel med optimering och effektivisering av 
administrationen samt att det digitala utvecklingsarbetet 
ska fortsätta. Målet är att handläggning av bygglov ska 
ske på halva den lagstadgade tiden, det vill säga inom fem 
veckor. 

Verksamheterna

Byggnadsnämndens nämndverksamhet 

Byggnadsnämndens budget avser arvoden till ledamöter 
och lön till nämndsekreterare samt kostnader för 
utbildning och resor. Byggnadsnämnden håller i normala 
fall nio sammanträden årligen, vilket är den lägsta nivån 
för att uppfylla lagkravet på att bygglovsärenden ska 
behandlas inom tio veckor. 

Bygglovsverksamheten 

Bygglovsverksamhetens kostnadsbudget avser främst 
lönekostnader för personal samt övriga kostnader för 
lokaler, utbildningar, system med mera. Intäktsbudgeten 
avser avgifter för ärendehanteringen. 

Byggnadsnämnden 

Ordförande: Anders Johnsson (M) 
Tillförordnad förvaltningschef: Tommy Samuelsson 
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Verksamheterna – byggnadsnämnden 

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. En ambition är 
att merparten av alla frågor ska besvaras direkt vid första 
kontakten genom fortsatt utbildning av Kontakt 
Simrishamn.  

Bygglovstaxan grundar sig på Sveriges Kommuner och 
Regioners rekommendationer med en täckningsgrad på 75 
procent, vilket innebär att 25 procent av verksamheten 
kan inte täckas av avgifter/taxor.  

Under 2021 kommer kommunen delta i Sveriges 
Kommuner och Regioners Insikt, för att mäta hur 
byggnadsnämndens arbete fungerar för verksamhets-
utövare och övriga sökande. Insikt är en servicemätning 
av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts 
servicen för gruppen företagare, men kommunerna har 
även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, 
ideella föreningar och offentliga organisationer. 
Byggnadsnämnden kommer få betyg inom service-
områdena information, tillgänglighet, bemötande, 
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Genom service-
mätningen blir det lättare att följa upp, vidta åtgärder och 
kunna jämföra bygglovsverksamheten med andra 
kommuner.  

Antal ärenden 2021 antas vara fortsatt många, delvis som 
en effekt av covid-19, och också fortsatt komplicerade. 
Den ökade mängd ärenden och resursbrist 2020 har 
medfört att en del ärenden inte har kommit till beslut. I 
december 2020 fanns totalt cirka 200 aktiva ärenden där 
cirka 65 procent av ärendena inte är kompletta för att 
kunna fatta beslut.  

Arbetet med tillsynsärenden kommer att intensifieras 
2021 efter att en separat tillsynshandläggare anställts i 
december 2020. Genom kommande byggsanktions-
avgifter antas tillsynshandläggartjänsten att finansiera sig 
själv. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 att tillåta 
byggnadsnämnden att under åren 2020 och 2021 kunna 
redovisa en negativ budgetavvikelse så nämnden kan 
arbeta med att komma ifatt tillsynsärendena. Byggnads-
nämnden ska meddela kommunfullmäktige om större 
avvikelser från planerad tillsyn uppstår under tidsperioden 
och ska också särredovisa dessa ärenden. Finansiering ska 
ske i första hand via byggsanktionsavgifter, i andra hand 
via byggnadsnämndens resultat och i tredje hand får 
kommunfullmäktige ta ställning till utfallet i bokslutet. 

Digitalisering av verksamheten kommer intensifieras 
eftersom det ökade anslaget endast gäller 2021. En helt 
digital hantering av ärenden effektiviserar arbetet och 
frilägger tid för ökad service och utveckling. Arbete pågår 
med utvärdering av vilka system, moduler, som krävs, 
digitala verktyg samt möjlighet till digitalt mellanarkiv. 
Verksamheten kommer även att fortsätta utveckla e-
tjänster genom fler automatiseringar, robot.  

En behovsutredning avseende resurser för hela 
bygglovsverksamheten görs i samband med tillsynsplanen 
som tas fram för beslut efter att bokslutet för 2020 är 
klart. Genom detta får verksamheten vetskap om 
eventuella behov av äskanden som krävs inför budget 
2022.  

Verksamheten arbetar med ständiga förbättringar för att 
förenkla processerna, kunna vara mer tillgängliga, 
förkorta handläggningstiderna och öka rättssäkerheten, 
allt för medborgarens bästa. Under 2021 ska 
verksamheten utöka servicen ytterligare genom olika 
möjligheter till samtal och rådgivning, främst digitala så 
länge pandemin fortgår. Nämnden måste dock enligt lag 
prioritera inkomna bygglovsansökningar och hantera 
dessa inom lagstadgad tid.  

För att möta de kreativa utmaningar som Simrishamns 
kommun ställs inför inom framförallt samhällsbyggnads- 
och samhällsplaneringsområdet, genomförs en förändring 
av förvaltningsorganisationen med start 1 januari 2021. 
Situationen ställer krav på andra arbetssätt och en 
utvecklad förmåga att agera samlat inom och över enhets- 
och verksamhetsgränserna. En ny organisation krävs för 
att kunna styra och leda nämndens förvaltning i önskad 
riktning och kanalisera medarbetarnas engagemang, det 
strategiska tänkandet och stärka den strategiska förmågan. 
Samhällsbyggnadsprocessen ska vara en bärande del av 
organisationens arbetssätt. 

Organisationsförändringen innebär bland annat att 
lönekostnader för bygglovsassistenterna som tidigare 
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Verksamheterna – byggnadsnämnden 
legat inom bygglovsverksamheten under 
byggnadsnämnden förs från och med 2021 över till den 
administrativa enheten under samhällsplanerings-
nämnden. En samlad administrationsenhet genomförs 
bland annat för att minska sårbarheten. Bygglovs-
verksamheten ska i stort bära sina egna kostnader varför 
kostnaden för bygglovsrelaterade administrativa tjänster 
hanteras som övriga kostnader i byggnadsnämndens 
budget. 

En ytterligare konsekvens av organisationsförändringen är 
att verksamheten Mätning, Kartering och Beräkning 
inklusive GIS har överförts till planeringsenheten från och 
med 15 oktober 2020, vilket innebär att bygglovschefen 
kan fokusera till 100 procent på bygglovsverksamheten i 
fortsättningen. 

Nyckeltal 

 Driftbudget 
(tkr) 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Totalt antal ärenden 762 720 800 - - 

varav tillsynsärenden 63 - 70 - - 

Andel bygglovsansökningar via e-tjänst 33% - öka

Totalt antal beslut 439 365 500

förhandsbesked 29 30 40

inom sammanhållen bebyggelse 66% 80% - 

enbostadshus 30 - 30

som haft differentierad taxa 0 -

tillsynsbeslut 7 40 50 

Rättssäkerhet, av totala antalet beslut1 98% - öka

antal beslut mot BN tagna på delegation 7 - minska

antal beslut mot BN tagna i nämnd 4 - minska

Handläggningstid, genomsnittlig (veckor)2 6,7 6,0 5,0 

Kostnadstäckning 68% 75% 75 % 
Insikt: Betygsindex per serviceområde för 
myndighetsområdet Bygglov - - 

Information - - 

Tillgänglighet - - 

Bemötande - - 

Kompetens - - 

Effektivitet - - 

Rättssäkerhet - - 

Effektivitet - - 
Kolada: Bostäder som beviljats bygglov de två senaste 
åren - - - - - 

Kolada: Nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära lägen - - 
1 Värden avser i snitt under en 12 månaders period utifrån första instans beslut där besluten kvarstår 
2 Värden avser tid från kompletta handlingar till beslut 
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Nämndmål 

Fullmäktigemål Nämndmål Indikatorer 

1. Geografi
1.1 Kommunen ska prioritera miljö- och
klimatmål, i enlighet med Sveriges miljö-
mål, utifrån kommunens ansvarsområde

Öka byggande med reducerad klimat- och 
miljöpåverkan långsiktigt i hela kommunen. 

Andel bygglov med differentierade taxor. 

Andel positiva förhandsbesked och 
bygglov inom sammanhållen (grupp av 
tre större hus) bebyggelse: 75%, 80%. 

Nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära 
lägen, andel (%) (jämförelseår 2018, 
87,5%) 

1.2 Kommunen ska arbete med 
inriktning på näringslivets möjligheter till 
utveckling och etablering i kommunen 

Fler näringslivsaktörer som är nöjda med 
byggnadsnämndens arbete 

Nöjd kund-index (SKR-Insikt) minst 75% 
(grön); 60% (gul) 

Betygsindex (SKR-Insikt) ska öka för 
följande Serviceområden: 

• Information
• Tillgänglighet 
• Bemötande 
• Kompetens 
• Rättssäkerhet 
• Effektivitet 
•

Handläggningstid, ska minska 

2. Demografi
2.1 Kommunen ska skapa
förutsättningar för alla oavsett ålder att
bo, leva, verka och utvecklas i hela
kommunen

Underlätta för byggande i hela kommunen Bostäder som beviljats bygglov under 
två senaste åren, antal/1000 invånare 
(Kolada), ska öka (jämförelseår 2019, 
7,4) 

2.2 Kommunen ska erbjuda 
medborgarna välfärdstjänster av högsta 
kvalitet och likvärdighet 

Förbättrade bygglovstjänster. 

Ökad rättssäkerhet i beslut  

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

SKR-Insikt: Betygsindex för 
serviceområde rättssäkerhet ska öka 

Genomsnittlig handläggningstid från 
komplett ärende, ska minska. 

Andel av totalt antal beslut som kvarstår 
vid överprövning: 

• Varav delegationsbeslut
• Varav nämndbeslut

Antal beslut i tillsynsärenden, ska öka 

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

Ökad digitalisering av verksamheten. 

Fler möjligheter till personlig rådgivning med 
handläggare 

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

Betygsindex för Serviceområden (SKR-
Insikt) ska öka:

• Information
• Tillgänglighet 
• Bemötande 
• Kompetens 
• Effektivitet 

3.2 Kommunen ska vara ledande i 
arbetet mot rasism och diskriminering 
samt aktivt arbeta för jämställdhet. 

Prioritera tillsyn av enkla avhjälpta hinder 
(Hin) och tillgänglighet inom allmänna 
platser (Alm) i nämndens beslutsfattande. 

Antal beslut i tillsynsärenden, ska öka 
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Ansvarsområde 
• Fullgöra kommunens uppgifter inom lokalförsörjning,

fastigheter, byggnader och infrastruktur/mark-
anläggningar, planläggning av mark och vatten,
exploateringsverksamhet, resurs-, naturvårds-, klimat-
och miljöfrågor som inte innebär myndighetsutövning,
kostverksamhet, städverksamhet, hamnverksamhet,
vatten- och avloppsanläggningar, verksamhet för
mätning-beräkning-kartering, GIS samt namnsättning
av gator, by- och gårdsadresser.

• Bereda ärenden åt kommunfullmäktige 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

Ekonomisk ram 

Driftbudget 
 Driftbudget 
(tkr) 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Intäkter 121 285 149 536 151 013 151 013 151 013 

Kostnader -173 871 -204 556 -210 120 -209 220 -209 220

Nettokostnader -52 586 -55 020 -59 107 -58 207 -58 207

varav: 

Nämndverksamhet -780 -780 -780

Förvaltningschef -1 485 -1 485 -1 485

Strategi och utveckling -4 400 -4 400 -4 400

Administrationsenheten -7 392 -8 092 -8 092

Planeringsenheten -39 500 -38 600 -38 600

Fastighetsenheten -700 -700 -700

Hamnenheten -4 150 -4 150 -4 150

Städenheten 0 0 0 

Drift- och serviceenheten 0 0 0 

Kostenheten -700 0 0 

En ny förvaltningsorganisation gäller från 2021-01-01. Med anledning av ny organisation kan inte bokslutsbelopp 2019 eller budgetbelopp 2020 
fyllas i per verksamhet.

Effekter av beslutad driftbudget 

Budgetramen för samhällsplaneringsnämnden år 2021 är 
59 107 tkr. Utöver ramjusteringar har nämnden fått en 
permanent ramförstärkning på 100 tkr för utsmycknings-
bidrag till byalagen. Nämnden har även fått 400 tkr till 
GIS och 500 tkr till sommarinsatser, medel som endast 
avser 2021. 

Städenheten och drift- och serviceverksamheten erhåller 
inget anslag utan blir resultatenheter. Drift- och 
serviceverksamhetens timpriser har justerats för att 
säkerställa finansieringen av verksamheten. 

Fastighetsenheten erhåller 700 tkr för att finansiera 
hyresförluster, i övrigt ska enheten utgöra en 
resultatenhet. Även kostenheten erhåller 700 tkr som 
kompensation för ekonomisk balans. 

Samhällsplaneringsnämnden 

Ordförande: Carl-Göran Svensson (C) 
Tillförordnad förvaltningschef: Tommy Samuelsson 
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Investeringsbudget 

 Investeringsbudget 
skattefinansierad verksamhet (tkr) 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

 Förskola Simrislund 6 000 

Ny utemiljö Korsavad  2 500 1 500 

Ny förskola Skansen 21 000 

Kök/ombyggnation i Gärsnäs skola 2 000 

Toalettbyggnader 500 500 500 500 500 

Om-/tillbyggnad Trollingboden 1 200 

Ny gymnasieskola 120 000 

Laddnätverk, elbilar 500 500 500 500 500 

Fastighet, ramanslag 1 000 1 000 3 500 3 500 3 500 

Korsavadshallens tak 5 000 

Fastigheter, reinvestering 5 000 5 000 7 275 7 275 7 275 

Gata/trafik-belysning, ramanslag 1 000 1 500 2 000 2 000 2 000 

Våtmarker, ramanslag 126 100 200 200 200 

Skillinge bycentrum/hamnområde (alt. 2) 3 000 1 000 7 000 

Maskiner/utrustning, ramanslag 200 200 200 200 200 

Gång- och cykelväg Hammar-Skillinge, TRV 2 000 3 000 

Belysning-gator, reinvestering 2 000 3 450 3 450 3 450 

Åtgärder efter åtgärdsvalsstudien för Kivik, TRV 3 000 3 000 3 000 

Beläggningar gator reinvestering 2 800 2 000  3 975 3 975 3 975 

Gatunamnskyltar 1 000 

Markreglering, ramanslag 400 400 1 000 1 000 1 000 

Vide broar, reinvestering 1 500 1 500 

Lindhaga ombyggnad 700 

Park- och grönytor, reinvestering 6 000 5 800 9 000 9 000 9 000 

Skansen 3 000 5 400 3 000 

Kristianstadvägen del Storgatan-Yngve Östbergsväg TRV 500 2 500 

Gång- och cykelvägar, ramanslag 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Gärsnäs torg 1 000 1 000 

Park och natur, ramanslag 1 500 1 500 2 000 2 000 2 000 

Nya Skåneexpresslinjer - hållplatser 2 000 8 366 

Hamn, ramanslag 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Hamn, reinvestering 6 500 4 500 7 200 7 200 7 200 

Muddring 5 000 10 000 

Inventarier 100 100 100 100 100 

Utrustning mätning-beräkning-katering, ramanslag 200 200 200 200 200 

Inventarier tillagningskök, ramanslag 800 800 1 000 1 000 1 000 

Summa 55 126 45 000 92 000 57 100 172 966 

 Investeringsbudget 
vatten och avlopp (tkr) 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

 Inventarier, ramanslag 500 500 500 500 500 

Maskiner, ramanslag 500 500 500 500 500 

Immateriella anläggningstillgångar, ramanslag 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Tryckstegring, ramanslag 500 500 500 500 500 
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Ystadvatten 2 000 4 000 3 000 

Vattenverk, ramanslag 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Avloppsreningsverk, ramanslag 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Utbyggnad vatten- o avloppsledningar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Reinvesteringar, vatten/avloppsledningar 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Avloppspumpstationer, ramanslag 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Slamhantering Stengården 5 000 10 000 35 000 25 000 

Reservoarer, ramanslag 500 500 500 500 500 

Verksamhetsfastigheter, ramanslag 500 200 200 200 200 

Läkemedelsrening Sankt Olofs reningsverk 7 000 

Summa investeringar 47 500 48 200 72 200 59 200 34 200 

Beskrivning av de större investeringsprojekten 
2021 

Ny utemiljö Korsavad 
Ny utemiljö kring hela Korsavadskolan. Ett projekt som 
sträcker sig över flera år och som syftar till att skapa en 
attraktiv och säker utomhusmiljö. Utformningen har tagits 
fram av företaget WSP tillsammans med elever och 
personal på skolan. 

Kök/ombyggnation i Gärsnäs skola 
Byggnaden och köket är från 1958. Åtgärder krävs för att 
lösa brister i arbetsmiljön beroende på planlösning, 
installationer, ej köksutrustning och ytskikt. 

Korsavadshallens tak 
Taket över simhallen kommer att få nytt tätskikt och 
isolering samtidigt kommer en solcellsanläggning att 
monteras på taket. Skador på taket upptäcktes under 2019 
och reparerades delvis och tillfälligt i väntan på ingående 
utredning och åtgärdsplan. 

Fastigheter, reinvesteringar 
Reinvesteringar görs för att upprätthålla fastigheternas 
värde och användbarhet, åtgärderna ska säkerställa 
befintliga funktioner och utseenden. 

Skillinge bycentrum/hamnområde (alt.2) 
Investeringen är avsatt för att fortsätta att genomföra de 
delar av detaljplanen för Skillinge hamn som ligger inom 
allmän platsmark. 

Gång- och cykelväg Hammar-Skillinge, TRV 
Anslag för medfinansiering enligt avtal med Trafikverket 
för den del av gång- och cykelvägen mellan Hammar och 
Skillinge som ligger inom Simrishamns kommun. 
Tidplanen har förskjutits då Trafikverkets vägplan inte är 
färdig än. En omförhandling av avtalet kan eventuellt bli 
aktuell beroende på totalkostnaden för projektet. 

Åtgärder efter åtgärdsvalsstudien för Kivik, TRV 
Anslag för medfinansiering enligt avtal med Trafikverket 
för åtgärder efter åtgärdsvalsstudien för Kivik som 

Trafikverket projektleder. Avser främst gång- och cykel-
väg mellan Karakås och Kiviks musteri. 

Park och grönytor, reinvestering 
Reinvesteringsanslaget går till underhåll av kommunens 
park- och grönytor för åtgärder som syftar till att 
återskapa egenskaperna hos konstruktioner, anläggningar 
och anordningar till den nivå som avsetts vid ursprunglig 
konstruktion eller vid senare förbättring. Till exempel 
gallring, kompletteringsplantering, reparation, eller byte 
av utrustning. Underhållet ska prioriteras utifrån behov 
som redovisas i kommunens underhållsplan. 

Skansen 
Investeringen är avsatt för att fortsätta att genomföra de 
delar av detaljplanerna för Skansen som ligger inom 
allmän platsmark. Kostnader fördelas enligt en antagen 
gatukostnadsutredning på de berörda fastighetsägarna.  

Nya Skåneexpresslinjer – hållplatser 
Skånetrafiken har tillsammans med Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystads kommuner tagit fram trafikerings-
förslag för fortsatt arbete och genomförande av hög-
kvalitativ busstrafik för SkåneExpress-linjerna på 
Österlen. Syftet är att bättre kunna nyttja expressbussarna 
på fyra linjer och för att få en effektivare planering. 
Kommunstyrelsen fattade 2019-01-16 ett inriktnings-
beslut om att föredra trafikeringsförslag 1, där 
totalkostnaden för kommunen uppskattas till 10 366 tkr. 
Kommunens kostnad avser hållplatsutrustning/ 
väderskydd. Successiv ombyggnad av 11 hållplatser 
planeras mellan år 2021 – 2025, eventuellt till 2027. 
Kollektivtrafiknämnden äger frågan ytterst. Trafikverket 
finansierar inte investeringskostnader för hållplats-
utrustning utan det ligger på kommunerna att finansiera. 
Medfinansieringsbidrag avser kapitalkostnader.  

Hamn, reinvesteringar  
Reinvesteringar görs för att arbeta av en betydande 
underhållsskuld i hamninfrastrukturen i kommunens sju 
hamnar, samt för att upprätthålla hamnarnas funktion och 
säkerhet. 
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Exploateringsbudget  

 Exploateringsbudget (tkr) Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

 Borrby 6:21 -150 100 

Garvaren 13 Skansen II -10 806 -7 706 -2 991 3 800 257 

Simris 206:1 -56 1 417

Otto Lars och Yxan 1 324 760 383 412 327 

Skillinge hamn 550 550 550 550 350 

Simris 203:3 330 

Simrishamn 2:49, Ö-borgen -13 250 

Simrishamn 3:146 -115

Baskemölla 87:8 360 360 370 413 360 

Gislahög 22/Tvättstugan 1 154 -143 788 173 

Gröstorp 23:3–11 -543 473

Gröstorp 4:2 790 393 411 372 355 

Gärsnäs 7:4 -42 80

Hammenhög 6:6 -1 000 -1 384 720 1 000 

Hammenhög 27:91, väster 185 -297 -7

Hammenhög 3:157 m.fl. 50

Joneberg 1 -917

Mellby 3:131 m.fl. -3

Mellby 27:52 Stadstudio -500 -2 857 2 632 

Raskarum 53:15–16 -5

Sankt Olof 63 55 71 67 70 

Simrislund Lyckos 3 121 3 121 

Simris by -2 499 2 600 

Stadshage 14 87 

Lasarettet 1 2 937 

Kvarnby 15:327 m.fl. -7 164 172 

Tommarp 41:41, 46 50 

Vemmerlöv 12:53 m.fl. 90 95 -8

Vitaby 92 100 

Rörum 63:1 och 72:8 m.fl. 0 0 

Rönnebröd 6:70 -10 1 000 

Gärsnäs 1:57 445

Borrbystrands camping -48 -50 800 

Hammenhög 27:91 m.fl. -319 500 371 

Brantevik 36:23 2

Summa -8 831 168 3 897 7 267 3 564 

Beskrivning av de större exploateringsprojekten 

Exploateringsbudgeten utgår från att kommunen säljer 
några bostadstomter om året. När den beslutades var det 
så statistiken sett ut. Under 2020 syns dock ett annat 
mönster – många av kommunens tomter är reserverade 
och sannolikt kommer fler tomter än budgeterat att säljas 
under 2021. 

Skansen, etapp 2, bostadstomter, förskola 
Avser detaljplan som vann laga kraft i juli 2020. En 
gatukostnadsutredning för finansiering av utbyggnad av 
allmän plats inom Skansenområdet vann laga kraft i 
oktober 2020. Byggnation av skoltomten förutsätter att 
kommunen blir beviljad statligt bidrag för sanering. 
Simrishamns näringslivsutveckling AB är den största 
markägaren inom planområdet och säljer mark till olika 
exploatörer som kommer att uppföra framför allt 
bostadshus men även småskalig verksamhet. 
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Skillinge hamn, verksamhets- och bostadstomter 
Detta är ett prioriterat projekt och under 2021–2025 
återstår det att sälja mark, både för verksamheter och 
bostäder. 

Baskemölla, bostadstomter 
Kommunens fribyggartomter i Baskemölla. Endast 
försäljning av tomter återstår. 

Gröstorp bostadstomter 
”Nya” planområdet i Gröstorp vid Bäckhallavägen/ 
Karlstorspvägen. Alla anläggningsarbeten blev klara 
under 2020. Det är stor efterfrågan på tomterna. De flesta 
tomterna säljs troligtvis under 2021. 

Joneberg, bostäder, trygghetsboende 
Under 2020 hölls en markanvisningstävling för Joneberg 
3 som troligtvis säljs under 2021. Endast Joneberg 8–9 
återstår att säljas. 

Mellby 27:52, Kivik, bostadstomter, Stadstudio 
Markanvisningstävling vanns av Stadstudio och 
planarbete pågår. Befintlig budget utgår från att 
kommunen bekostar saneringen men utredning pågår för 
att ta reda på om det är möjlig att söka statligt bidrag. 
Detaljplanen kan antas först när vattenledningen från 
Tomelilla är utbyggd och det nya reningsverket taget i 
drift. 

Lasarettet 1, bostäder, seniorboende 
Tidigare var del av fastigheten anvisad till Bovieran. 
Sedan Bovieran drog sig ur har två nya intressenter ansökt 
om markanvisning. Oavsett vem som blir anvisad marken 
kommer byggnationen kräva att en ny detaljplan tas fram. 

Hammenhög 27:91, verksamhetstomt 
Ny detaljplan för att möjliggöra verksamheter. Tanken är 
att Klas Hanssons Åkeri AB, som gränsar till 
planområdet, ska kunna utveckla sin verksamhet i 
Hammenhög. 

0tto Lars och Yxan, verksamhetstomter 
Ett dagvattenmagasin kommer att behöva anläggas. 
Åtgärder för Yxan 4 genomförs först efter 2025 med 
anledning av närheten till gasmacken. I övrigt återstår 
endast försäljning av verksamhetsmark. Kalkylen utgår 
från att all verksamhetsmark säljs till marknadsvärde. 

Simrislund, bostadstomter Lyckos AB, förskola 
Projektet avser del av Simris 206:1 som är anvisad till 
Lyckos AB. Planläggning avser för flerbostadshus-
bebyggelse.  

Simris by, bostadstomter 
Villabebyggelse i Simris by. Beslut finns om att del av 
området ska säljas som fribyggartomter och del området 
ska ut på markanvisningstävling vilket planeras till 2021. 

Verksamhet

För att möta de kreativa utmaningar som kommunen ställs 
inför inom samhällsbyggnads- och samhällsplanerings-
området, införs en för ändamålet anpassad förvaltnings-
organisation 2021. Situationen ställer krav på andra 
arbetssätt och en utvecklad förmåga att agera samlat inom 
och över enhets- och verksamhetsgränserna. Den nya 
organisationen krävs för att styra och leda nämndens 
förvaltning i önskad riktning samt att det strategiska 
tänkandet och den strategiska förmågan behöver stärkas. 
Det blir en bättre organisatorisk balans mellan strategiska 
och planerande verksamheter (beställare) och genom-
förande och förvaltande verksamheter (utförare) samt 
administration. Samtidigt anpassas verksamheten till att 
samverka och angripa gemensamma förvaltnings- och 
kommunövergripande utvecklingsfrågor. 

Strategi och Utveckling 

Kvalitets- och utvecklingsstrategi 
Inom strategi och utveckling finns kvalitets- och 
utvecklingsstrategi som i första hand är en stödfunktion 
för förvaltningschef, ledningsgrupp samt nämnder 
avseende verksamhetsplanering och uppföljning av 
verksamheten. Syftet är att förbättra arbetsprocesserna 
genom verksamheten. Detta omfattar bland annat 
kvalitetsarbete som mål- och resultatstyrning, utveckling 
och implementering av nämndens projektmodell, 
anpassning och tillämpning av verksamhetssystem samt 
översyn av kommunens styrmodell.  

Kommunikation 
Enheten ansvarar även för att kommunicera och 
synliggöra för medborgarna det arbete nämnden och 
förvaltningen utför som bidrar till att viktiga 
samhällsbyggnadsprocesser i kommunen både 
upprätthålls och utvecklas. Via olika kommunikations-
kanaler öppnar även förvaltningen upp gentemot 
medborgare så att de får ställa frågor och ge sin åsikt om 
en aktuell fråga. På så vis främjas medborgardialogen 
och, ur ett större perspektiv, demokratin i kommunen. 
Kommunikationsarbetet kommer under 2021 att utvecklas 
ytterligare. 

Miljöstrategi  
Andra ansvarsområden är miljöstrategi. Arbetet med 
miljöstrategi under 2021 är delvis avhängigt vilket 
alternativ till hantering av Hållbarhetspolicyn som 
kommunfullmäktige beslutar om i december 2020. 
Miljöstrategifunktionen behöver komma in i de 
planerande processerna i kommunens nämnder/ 
förvaltningar, inklusive de kommunala bolagen i rätt fas. I 
övrigt handlar arbetet om att följa upp kommunens 
strategiska miljöarbete samt att samordna och genomföra 
projekt inom miljöområdet.  

Energi- och klimatstrategi/rådgivning 
I enheten ingår även energi- och klimatstrategi/energi- 
och klimatrådgivning. Kommunal energi- och klimat-
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rådgivning är en för medborgarna kostnadsfri och 
kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, 
företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. 
Funktionen delas mellan Simrishamn, Tomelilla och 
Ystads kommuner under två år 2021–2022. Under 2021 
kommer funktionen som energi- och klimatstrateg att 
nyttjas 50 procent för en projektanställning som 
fordonsstrateg/-planerare. Arbetet består i att ta fram och 
ansvara för fordonsfunktionens uppbyggnad och 
administration. Rutiner och strukturer behöver etableras 
rörande Simrishamns kommuns fordonspark samt att rent 
praktiskt utföra administrationen av densamma.  

Administrationsenheten 

Administrationen ger stöd och service till såväl 
förvaltningens samtliga verksamheter som till 
samhällsplaneringsnämnden och byggnadsnämnden. 
Arbetet med processkartläggningar av samtliga 
förvaltningens verksamheter samt framtagande av 
dokumenthanteringsplaner fortsätter 2021. Åtgärder för 
att utveckla och säkra nämndernas ekonomistyrning har 
vidtagits och ytterligare insatser planeras. Aktuella 
områden är den interna budgetprocessen, ekonomisk 
uppföljning och redovisning samt återkopplingen av 
pågående projekt till nämnd. Samhällsplaneringsnämnden 
ser ett behov av att kommunens investeringsbudget-
process utvecklas ytterligare inför 2022. 

Planeringsenheten 

I verksamheten ingår från och med 2021 
översiktsplanering, detaljplanering, exploatering, 
infrastruktur, beställarfunktioner för gata och trafik 
respektive park och natur, projektledning, tjänster inom 
kommunens geografiska informationssystem, mät- och 
karttjänster samt markförvaltning.  

Översiktsplanering 
Under 2021–2022 planeras ett antal beslutade tillägg och 
fördjupningar till Simrishamns kommuns översiktsplan att 
färdigställas för antagande. Det kommer att krävas ett 
helhetsgrepp om kommunens markpolicy, nya möjliga 
utbyggnadsområden, etableringsstrategi, tillgång till 
vatten och avlopp, målgrupper samt befintliga natur- och 
kulturvärden för att säkerställa att kommunen har 
byggklar mark i attraktiva lägen. 

För att kunna skapa nya bostadsområden och 
verksamhetsområden bör en dialog om utformningen 
föras. Det kommande Arkitektur- och kulturmiljö-
programmet blir ett stöd för framtida gestaltning och kan 
öka attraktiviteten liksom nya markanvisningstävlingar i 
enlighet med kommunens beslutade riktlinjer för 
markanvisning. Enhetschefen för planeringsenheten får en 
möjlighet att som stadsarkitekt från och med 2021 bidra 
till att säkerställa en god gestaltning både inom 
stadsmiljöutveckling, bygglovsfrågor och planfrågor. 

Detaljplanering 
Planeringsverksamheten har cirka 30 pågående och aktiva 
detaljplaner i olika skeden. Samhällsplaneringsnämnden 
fortsätter att föra dialog om vilka planer som bör 
prioriteras utifrån översiktsplan, planreserv, kapacitet för 
vatten och avlopp och bostadsförsörjningsprogram.  

Lantmäteriet arbetar på regeringens uppdrag med att 
utbilda kommunerna i digitalisering av samhälls-
byggnadsprocessen. Från och med 2022 ska bland annat 
samtliga nya detaljplaner digitaliseras vilket innebär att 
verksamheten kontinuerligt behöver vidareutbildning. 
Målet med kompetenssatsningen är att få en mer effektiv, 
tillgänglig och mer enhetlig digitaliserad plan- och 
byggprocess i Sveriges alla kommuner och i 
förlängningen öka bostadsbyggandet. 

Exploatering och markförvaltning 
Planprocessen är tydligt kopplad till exploaterings-
processen. Exploateringskalkyler redovisas tidigt i 
detaljplaneprocessen för att synliggöra om värderingen av 
marken täcker kommunens kostnader för planläggning, 
gator, belysning, gång- och cykelvägar, park- och 
naturmark samt ledningar och anläggningar för vatten och 
avlopp. Till antagande tas en driftkalkyl fram som 
uppskattar vilka förändringar i skötsel- och underhålls-
kostnader, för kommunen, som planförslaget medför. Vid 
större förändringar görs ett tilläggsäskande för drift- 
och/eller investeringsbudget. 

Markförvaltnings- och exploateringsfunktionen ska säkra 
tillgång på kommunal och privat byggbar mark inom 
kommunen. Funktionen hanterar kontinuerligt 
exploateringsprojekt, lantmäteriförrättningar, 
exploateringsavtal och markanvisningsavtal, samt från 
och med 2021 även arrendeavtal, tomträttsavtal och 
ledningsrätter. Marknadsföringsinsatser och försäljnings-
processen för kommunala bostadstomter och industrimark 
ska förbättras kontinuerligt genom utökad information 
och tillgänglighet. Arrenden, tomträtter och ledningsrätter 
överförs från nuvarande fastighetsenhet och Österlens VA 
AB. 

Infrastruktur 
Infrastrukturstrategstjänsten finansieras delvis av 
kommunstyrelsen. Då infrastrukturfrågor är prioriterade i 
Simrishamns kommun kommer under åren 2021–2022 en 
infrastrukturplan att färdigställas. Denna kommer att ligga 
till grund för det övergripande och långsiktiga arbetet med 
infrastrukturfrågor inom kommunen, vilket ger en styrka 
även i regionala och nationella utvecklingsprojekt och på 
sikt kan bidra till ökad inflyttning. 

Kommunens geografiska informationssystem, GIS 
GIS-hanteringen utvecklas för att tillhandahålla aktuell 
och kvalitetssäkrad information till kommunens alla 
förvaltningar och medborgare. Kommunens geografiska 
informationssystem, GIS, används allt mer vid 
digitalisering av information, dialoger och styrdokument. 
Det finns därav ett ökande behov av GIS-resurser i 
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kommunen och GIS-verksamhetens tjänster efterfrågas 
även av andra förvaltningar.  

Kart- och mättjänster 
I verksamheten ingår att genomföra mätuppdrag, både till 
externa och interna parter. Lantmäteriet anlitar också 
kommunen för mätuppdrag inom detaljplanerat område. 
Förutom mätuppdrag uppdateras primärkartan och andra 
kartdatabaser kontinuerligt. Samhällsplaneringsnämnden 
har ett samarbetsavtal avseende mättjänster och ett 
gemensamt kartunderlag med Tomelilla kommun. 

Projektledning 
Under 2021–2023 kommer verksamheten till stor del 
arbeta med att planera, projektera/upphandla projektörer, 
upphandla och beställa entreprenader, samordna 
entreprenader, samt projektleda anläggandet av allmän 
platsmark för gator, park- och naturmiljöer inom bland 
annat följande projekt; Skansen, Stationsområdet i 
Simrishamn, Skillinge bycentrum/hamnområde, Måns 
Nils torg i Borrby, Gärsnäs torg och Kiviks lekplats. 

Gata och trafik 
Gatuverksamheten kommer till stor del att arbeta med 
planering för och avrop av arbete från drift- och service-
enheten som utför skötsel och underhåll av gator, gång- 
och cykelvägar och vägkanter. Dessutom ansvarar 
verksamheten för planering, beställning och uppföljning 
av drift, investering och reinvestering för kommunens 
gatubelysning från upphandlad elentreprenör. Under 
vintern 2020/2021 kommer en ny entreprenör att handlas 
upp.  

Under december 2020 planeras en skötsel- och 
underhållsplan Gata att antas av nämnden som utgör ett 
komplement till tidigare framtagna underhållsplaner för 
gatubeläggning och gatubelysning. Dessa tidigare planer 
innehåller inga direkta beskrivningar av arbetsmoment 
utan bygger främst på framtagna redovisningar av 
kommunens komponentavskrivningstakt och inventering 
av kommunens anläggningar. Skötsel- och underhålls-
planen redovisas i GIS-skikt och kommer från och med 
2021 tydliggöra behov av medel utifrån standardnivåer 
för drift och skötsel. Det krävs medel för fortsatt 
underhåll med syfte att minska kapitalförstöring och inte 
bygga på befintlig underhållsskuld med ökade drifts-
kostnader som konsekvens av akuta åtgärder. I samband 
med projektering och detaljplanering lyfts även 
driftskostnader som underlag till beslut. 

Kostnaderna för väghållning förväntas öka på sikt i och 
med att Trafikverket planerar att lämna över vägar till 
kommunen där Trafikverket nu är huvudman. Det finns 
även behov av att täcka de ökade kostnaderna för utökat 
bidrag till vägföreningar som nämnden beslutade om 
2019. 

Trafikverksamheten arbetar främst med frågor kring 
parkering, parkeringsövervakning, trafikplanering och 
lokala trafikförordningar, vilket är viktiga frågor för hela 

kommunen, inte minst under sommarhalvåret. Under 
2021 kommer en parkeringsutredning att tas fram utifrån 
beslutat projektdirektiv. Den ska bli ett proaktivt redskap 
för att hitta lösningar på det stora behovet av sommar-
parkeringar vid kommunens turistmål. Ett digitalt verktyg 
för FAQ, ofta ställda frågor, för trafikområdet håller på att 
tas fram som ett stöd till Kontakt Simrishamn och väntas 
på sikt frigöra tid för trafikverksamheten. 

Park och natur 
Parkverksamheten kommer till stor del att arbeta med 
planering för och avrop av arbete från drift- och service-
enheten som utför skötsel och underhåll av kommunens 
parker, lekplatser, utegym och naturområden. Under 
december 2020 planeras skötselplanen för Park- och 
naturområden att antas av nämnden. Denna kommer 
tillsammans med tidigare antagen underhållsplan att 
redovisas i GIS-skikt och kommer från och med 2021 
tydliggöra behov av medel utifrån standardnivåer för 
skötsel och underhåll. Det krävs medel för fortsatt 
underhåll med syfte att minska kapitalförstöring och inte 
bygga på befintlig underhållsskuld med ökade drifts-
kostnader som konsekvens av akuta åtgärder. I samband 
med projektering och detaljplanering lyfts även drifts-
kostnader som underlag till beslut. 

Kommunekologens verksamhet innebär aktivt arbete med 
pågående LONA- och LOVA-projekt som till stor del 
finansieras av statliga bidrag. Under 2020 projekt-
anställdes en åtgärdssamordnare på 2 år som till 80 
procent finansieras med LOVA-bidrag. Under 
budgetperioden kommer åtgärdssamordnaren och 
kommunekologen att arbeta för att förverkliga åtgärder 
för våra vattendrag och naturområden, bland annat genom 
att söka ytterligare LONA- och LOVA-bidrag, men även 
genom att svara på remisser och delta i olika 
samarbetsprojekt med andra berörda intressenter såsom 
Länsstyrelsen, Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, 
vattenråd och dikningsföretag. 

Fastighetsenheten 

Under 2021 planeras fastighetsenheten bli en resultatenhet 
och koncentrera sin verksamhet till att vara kommunens 
lokalförvaltare och lokalförsörjare. Uppdraget att vara 
lokalförsörjare innebär att tillhandahålla ändamålsenliga 
lokaler för kommunens olika verksamheter. Tillsammans 
med den äskade tjänsten för en lokalstrateg kommer 
fastighetsenheten tillgodose kommunens behov av 
verksamhetslokaler. 

Fastighetsenheten kommer från 2021 finansieras till sin 
huvuddel med ersättningar från övriga kommunala 
förvaltningar i form av internhyra och till en mindre del 
av hyresintäkter och ersättningar från externa hyresgäster 
så att ett nollresultat uppnås.  

De byggnader, idag närmare ett hundratal av varierande 
storlek, som lokalerna är inrymda i förvaltas utifrån målet 
att över tid behålla byggnadernas värde, ha låga drift-
kostnader och vara ändamålsenliga för hyresgästerna.  
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Att behålla byggnadernas värde åstadkoms bland annat 
genom årliga reinvesteringar i byggnaderna. Vilka 
reinvesteringar som är aktuella för 2021 prioriteras utifrån 
framtagna och ajourhållna underhållsplaner samt från 
senast tillgängliga information om byggnadernas status.  

Hamnenheten 

Hamnverksamheten svarar för skötsel och underhåll av 
kommunens sju hamnar, varav två kommersiella där 
Simrishamns hamn är tillståndspliktig enligt miljöbalken 
medan övriga fem är gästhamnar. I samband med 
aktualitetsprövningen av översiktsplanen beslutades att en 
fördjupad översiktsplan för Simrishamns stad ska tas fram 
och inom ramen för denna även en vägvalsstudie för 
Simrishamns hamn. Arbetet med vägvalsstudien startades 
upp under maj 2020 via konsult och beräknas vara klar i 
början av 2021. Med hjälp av vägvalsstudien för 
Simrishamns hamn ska Simrishamns kommun kunna fatta 
strategiska beslut för en långsiktig och hållbar utveckling 
av Simrishamns stad och hamnområdet. 

Samhällsplaneringsnämnden godkände 2019 underhålls-
planen för hamnarna, med ett årligt underhållsbehov om 
9,6 mnkr. Reinvesteringsutrymmet är efter beslut för 2021 
6,5 mnkr. Kunskapen och insikten i det nya arbetet är 
under ständig förändring där medarbetarna känner sig 
stolta för att ansvara för infrastrukturen. Planering för 
arbeten och upphandling enligt planen är av vikt för att 
hålla budget och prioritera rätt åtgärder.  

En ständigt återkommande fråga är muddring i hamnarna. 
Tidsmässigt går behoven inte alltid att förutse, då 
exempelvis en kraftig höststorm plötsligt kan förändra 
förutsättningarna radikalt. Därtill kommer de miljö-
tillstånd som ställs på denna typ av aktiviteter. Nu ligger 
muddring i underhållsplanen, reinvesteringsbudgeten, en 
summa per hamn.  

Hamnverksamheten ser behov av att göra investeringar i 
fördjupningar av farleden samt ny kajinfrastruktur. Hamn-
investeringar medför ofta höga kostnader, vilka ska ge 
återbäring på längre sikt och generera tillväxt som en 
näringslivsmotor för företag. Nyttjandegraden av hamnen 
kan öka genom att knyta företag som nyttjar transporter 
sjövägen och erbjudas mark på industriområden 
kommunen tillhanda håller.   

Den fortsatta nedåtgående spiralen för fisket fortsätter. 
Det är stopp för torskfiske hela 2021 samt delar av 
sillfisket stoppas under maj till augusti 2021. Påverkan av 
fiskestoppet på hamnverksamheten framåt är svår att 
förutse, då fiskekvoter beslutas på EU-nivå.   

Städenheten 

Städverksamheten övergick i kommunal regi den 1 juli 
2020 och blev då en egen resultatenhet som tillhanda-
håller lokalvård i kommunens lokaler. Verksamheten 
finansieras av intäkter från lokalvård och extra 
beställningar av städtjänster. Under 2021 kommer 

lokalvårdsavtal tas fram mellan säljaren/utföraren 
städenheten och beställarverksamheterna. 

Drift- och serviceenheten 

Drift- och serviceverksamheten svarar efter beställning 
för drift och underhåll av infrastruktur, gator och vägar, 
gång- och cykelvägar, torg, parker, lekplatser, broar, 
kollektivtrafikanläggningar, parkeringsplatser på allmän 
plats och kommunal kvartersmark, naturparker och andra 
grönytor och andra allmänna platser. 

Kostenheten 

Kostverksamheten tillhandahåller frukost, lunch och 
mellanmål till förskolor, grundskolor och Österlen-
gymnasiet. Elever i grundskola och gymnasiet erbjuds en 
meny med två olika alternativ varje dag och ett rikligt 
salladsbord. I fritidshemsverksamheten erbjuds frukost 
och mellanmål. Kostverksamheten erbjuder inom 
äldreomsorgen tre olika alternativ varje dag. Stående 
inslag varje dag är ett fiskalternativ. Övriga pensionärer 
erbjuds att äta lunch i någon av kostverksamhetens 
restauranger i Simrishamns kommun.  

Genom upphandlingar med höga miljökrav och med 
bättre samordning har kostverksamheten minskat antalet 
transporter, bland annat genom att verksamheten själv styr 
över sina transporter med egen distributionscentral. 
Bilarna körs idag med biogas. Kostenheten har även tagit 
över transporterna mellan enheterna av färdigproducerad 
mat. Att verksamheten har tagit över transporterna i egen 
regi öppnar upp flexibiliteten under året.  

Verksamheten ser också stora möjligheter för mindre och 
lokala aktörer att kunna bli leverantörer och redan idag 
har verksamheten ett antal lokala leverantörer. 

Kostenheten har sett över sina inköp och gjort 
förändringar på menyer. Bland annat har minskning 
genomförts av servering av ris som ersatts med matvete 
som är ett hälsosammare val som dessutom innehåller 
mycket mer fiber. Strävan är att maten i skolor och 
förskolor ska bli mer hälsosam och klimatsmart och 
baseras på Livsmedelsverkets rekommendationer. För att 
ytterligare minska miljöpåverkan serveras i skolan ett 
vegetariskt alternativ dagligen. Detta medför en minskad 
köttkonsumtion och bidrar till en hälsosammare livsstil. 
Kostenheten gör det möjligt för eleverna att välja ett 
klimatsmart alternativ. 

Arbetet med revidering av kostpolicyn görs i samarbete 
med representanter från barn- och utbildnings-
förvaltningen och socialförvaltningen enligt framtagen 
projektplan. 

Under 2021 tas förslag till ett nytt pris- och debiterings-
system samt dito måltidsavtal mellan samhällsplanerings-
nämnden och barn- och utbildningsnämnden respektive 
socialnämnden fram, med påverkan på budget 2022.
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Nyckeltal 

 Nyckeltal 
Plan  

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Antal antagna detaljplaner 2 2 6 6 6 

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

1 1 4 4 4 

 Nyckeltal 
Mätning – Beräkning – Kartering  

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Antal nybyggnadskartor 42 35 35 35 35 

Antal husutsättningar 50 40 40 40 40 

Antal grundkartor 7 6 6 7 7 

Förrättningsberedelser åt Lantmäteriet 8 8 8 8 8 

Kundnöjdhet för nybyggnadskartor 97% 85% 85% 85% 85% 

Kostnadstäckning MBK 45% 50% 50% 50% 50% 

 Nyckeltal 
Fastighetsenheten  

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Förvaltad lokalarea, (kvm totalt) 96 153 96 046 96 046 96 046 96 046 

Externt förhyrda lokaler (kvm, del av totalt) 13 161 13 176 13 176 13 176 13 176 

Lokaler med hyresförlust (kvm, del av totalt) 2 942 2 942 2 942 2 942 2 942 

Energiförbrukning, MWh 12 493 13 400 13 200 13 200 13 200 

   varav el, MWh 7 304 8 400 8 200 8 200 8 200 

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

 Nyckeltal 
Gata och park  

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Gator och vägar, asfalterade kvm 721 924 728 000 728 000 729 000 729 000 

Gator och vägar, stenbelagda kvm 60 000 62 000 62 000 62 500 62 500 

Gång- och cykelvägar, asfalterade kvm 88 428 85 500 85 500 86 000 86 000 

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

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

Antal ljuspunkter 7 191 7 230 7 230 7 270 7 270 

 Nyckeltal 
Hamnenheten  

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Antal ton fisk som landas 14 607 25 000 25 000 25 000 25 000 

Antal ton kommersiell frakt 3 900 10 000 10 000 10 000 10 000 

Antal gästnätter i hamnarna 6 761 6 500 6 500 6 500 6 500 

Antal uthyrda båtplatser 478 500 500 500 500 

 Nyckeltal 
Kostenheten  

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Andelen ekologiskt baserat på inköpsvärde 17% 17% 17% 17% 17% 
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Nämndmål 

Fullmäktigemål Nämndmål Indikatorer 

1. Geografi
1.1 Kommunen ska prioritera miljö- och
klimatmål, i enlighet med Sveriges miljö-
mål, utifrån kommunens ansvarsområde

Samhällsplaneringsnämnden ska skapa 
strategiska förutsättningar och 
genomföra projekt som bidrar till en hållbar 
utveckling samt minskad miljö- och 
klimatpåverkan 

Utsläpp till luft av växthusgaser, 
transporter, ton CO2e/invånare ska 
minska till 5,5 (5,64 år 2018). 

Energiförbrukning i byggnader/ 
anläggningar för respektive el/fjärrvärme 
ska vara lägre än föregående årsför-
brukning (normalgraddagskorrigerat) 

1.2 Kommunen ska arbete med 
inriktning på näringslivets möjligheter till 
utveckling och etablering i kommunen 

Samhällsplaneringsnämnden ska skapa 
möjligheter för etablering och utveckling av 
näringslivet genom planering av 
verksamhetsytor, infrastruktur, kollektivtrafik 
och övriga kommunikationer, genom 
etablering av hållbara verksamheter samt 
genom marknadsföring av attraktiva 
boendemiljöer. 

Minst en pågående detaljplan som 
innehåller verksamhetsytor. 

Planlagd verksamhetsmark (antal 
byggklara tomter för närings-
verksamheter fördelat på orter) ska öka.

2. Demografi
2.1 Kommunen ska skapa
förutsättningar för alla oavsett ålder att
bo, leva, verka och utvecklas i hela
kommunen

För att locka alla ålderskategorier att flytta till 
och stanna i kommunen ska samhälls-
planeringsnämnden verka för att varierade 
boendeformer, cykelvägar, service och 
kommunikation bevaras och byggs ut på 
landsbygden och i tätorterna 

Planläggning för flerbostadshus ska öka 
under året.  

Andel cykelväg/invånare ska öka 
(mättes till 3,4 m/invånare år 2019). 

Nöjd Medborgar-Index (SCB 
Medborgarundersökning) – 
Gator och vägar ska öka.

Nöjd Medborgar-Index (SCB Medborgar-
undersökning) – Gång- och cykelvägar 
ska öka.

Nöjd-Region-Index (NRI) (SCB 
Medborgarundersökning): Bostäder, 
kommunikationer, trygghet ska öka.

2.2 Kommunen ska erbjuda 
medborgarna välfärdstjänster av högsta 
kvalitet och likvärdighet 

Samhällsplaneringsnämnden ska arbeta 
med att öka den fysiska tillgängligheten på 
allmän plats och digitalisera kommunens 
tjänster 

Nöjd kundindex, (Insikt) myndighets-
område markupplåtelse - över rikssnittet 
1 (poängskala 0-100). 

Kundnöjdhet i Simrishamns gästhamn 
(kommer mätas med smiley-automat 
2021).

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

För att tillvarata och uppmuntra människors 
engagemang ska samhällsplanerings-
nämnden arbeta med medborgar- och 
brukardialoger 

Deltagande i byalagsmöten, minst 2 per 
år.  

I minst 50 % av investeringsprojekten 
med en budget om 5 mnkr ska 
brukardialog genomföras. 

3.2 Kommunen ska vara ledande i 
arbetet mot rasism och diskriminering 
samt aktivt arbeta för jämställdhet. 

För att öka jämställdheten och jämlikheten 
samt för att minska rasism ska samhälls-
planeringsnämnden utveckla socialt hållbara 
attraktiva orter med mötesplatser och miljöer 
för alla invånare oavsett ålder, genus, kultur 
och ursprung, som erbjuder en god folkhälsa 

Trafiksäkerheten på gator och bilvägar, 
andel nöjda (%) ska öka. (SCB 
Medborgarundersökning) 

Trygghetsindex: hur tryggt och säkert du 
kan vistas utomhus på kvällar och nätter, 
ska öka. (SCB Medborgarundersökning, 
del a)
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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.

Ekonomisk ram 

Driftbudget 

 Driftbudget 
(tkr) 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Intäkter 5 716 4 860 6 120 6 120 6 120 

Kostnader -50 560 -52 776 -55 697 -55 197 -55 197

Nettokostnader -44 844 -47 916 -49 577 -49 077 -49 077

varav: 

Nämnd- och förvaltningsledning -3 451 -4 289 -4 430 -4 430 -4 430

Fritidsverksamhet -17 854 -19 214 -20 517 -20 267 -20 267

Ungdomsverksamhet -4 471 -4 706 -4 761 -4 761 -4 761

Allmän kulturverksamhet -2 145 -2 155 -2 672 -2 422 -2 422

Museiverksamhet -6 536 -6 636 -6 191 -6 191 -6 191

Folkbibliotek -10 387 -10 916 -11 006 -11 006 -11 006

Effekter av beslutad driftbudget 

Budgetramen för kultur- och fritidsnämnden 2021 uppgår 
till 49 577 tkr. Ramen utgår från budget 2020. Nämnden 
kompenseras för pris- och lönekompensation med 1,8 
procent.  

Hanteringen av lokalen Skeppet har övergått till kultur- 
och fritidsnämnden. Ramen har utökats med drygt 550 tkr 
för lokalhyra och lokalvård. 

För år 2021 tillförs kultur- och fritidsnämnden en tillfällig 
ramförstärkning på 500 tkr. Uppdraget som ska 
genomföras är 250 tkr på en “utökning av kultur- och 
arrangörsbidragen” samt 250 tkr på en särskild satsning 
”en aktivitetsrunda för alla åldrar” för att presentera 
Simrishamns utbud av fritidsaktiviteter i samarbete med 
föreningslivet.  

Mellan åren 2016 och 2020 har museiverksamheten fått 
utökad ram för drift- och flyttkostnader för det nya 
museimagasinet, Garvaren. Utav 243 tkr behåller 
museiverksamheten 145 tkr för år 2021. Flytten kommer 
att fortsätta pågå första halvåret 2021. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförande: Lotta Hildebrand (L) 
Förvaltningschef: Anders Johnsson 
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Investeringsbudget 

 Investeringsbudget 
(tkr)  

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Inventarier 250 250 250 250 250 

Fritidsanläggningar, reinvestering 475 500 500 500 500 

Inredning och utrustning Bénka-dí 100 100 

Konstinköp till kommunens konstsamlingar 100 100 100 100 100 

Uppdatering av Hafreborg 100 1 200 100 100 100 

Inredning museimagasinet Garvaren 190 135 135 
Inredning och utställningar för skånskt 
hällristningscentrum 1 000 1 000 

Inredning och ombyggnad, biblioteket 750 500 500 

Tekniskt och digital utveckling på biblioteket 150 200 150 

Summa 1 865 2 785 1 735 2 250 2 100 

Beskrivning av de större investeringsprojekten 

Inventarier 
Avser mindre investeringar i inventarier inom nämndens 
samtliga verksamheter. 

Fritidsanläggningar, reinvestering 
Avser reinvesteringar i nämndens samtliga 
fritidsanläggningar, till exempel teknisk utrustning, 
förändringar i anläggningsbehov samt förrådsmöjligheter. 

Inredning och ombyggnad, biblioteket 
Biblioteket är en plats dit alla är välkomna och behöver 
nu uppdateras och förändras för att fungera som ett 
modernt och publikt rum där alla känner sig hemma. Det 
måste skapas balans mellan lugna och tysta zoner och 
andra mer aktiva och livliga delar. Det måste skapas en 
tydlighet i lokalen genom ny zonindelning och skyltning, 
vilket också kräver annan möblering. Balans i lokalen 
med god ljudmiljö och tydligare zonindelning och 
skyltning gör att besökarna känner sig trygga.  

Verksamhet 

Nämnd- och förvaltningsledning 

Verksamheten omfattar kultur- och fritidsnämnd och 
administration samt gemensam service. I nämnd-
verksamheten inryms bidrag till kulturpristagare, 
idrottspristagare och föreningsledarstipendium. I 
administration och gemensam service ingår förvaltnings- 
och nämndadministration med stödfunktioner. 

År 2021 kommer kultur- och fritidsnämnden 
implementera nya riktlinjerna för de bidrag som nämnden 
ansvarar för. Verksamheten har under 2020 genomfört en 
bidragsöversyn med fokus på att tydliggöra riktlinjerna 
för befintliga bidrag samt ansökningsdatum och med det 
även datum för beslut gällande bidragen. Alla bidrag har 
inkluderats i denna översyn utom lokalt aktivitetsstöd som 
i stora drag är samma som riksidrottsförbundet och 
därmed inte endast avhängt av kommunens riktlinjer. De 

nya riktlinjerna som beslutats av nämnden träder i kraft 
2021. Översynen har medfört tydligare riktlinjer och 
kriterier för att bli bidragsberättigad förening. 
Förvaltningen har även fått i uppdrag att efter årets 
bidragsutbetalningar utreda och utvärdera samtliga bidrag 
under 2021–2022 med eventuella förändringar och 
förbättringar.  

Fritidsverksamhet 

I verksamheten ingår de idrottsplatser, sporthallar, 
samlingslokaler och utomhusbad som nämnden ansvarar 
för. För driften av Korsavadshallarna inklusive simhall, 
Tobisviksbadet samt utomhusbadet i Hammenhög har 
nämnden avtal med driftentreprenör som löper från och 
med 1 januari 2018 och fem år framöver. Tobisviks 
camping drivs av Fritid Österlen till och med 30 
september 2021 och övergår 1 oktober 2021 i ett femårigt 
avtal med samma entreprenör som upphandlats genom 
konkurrensutsättning. S:t Olofsbadet drivs genom 
föreningsdrift av S:t Olofs IF, där 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. Driften av Skillinge konstgräs-
plan sköts av Fotbollsutveckling på Österlen AB enligt 
avtal från och med den 12 november 2015 och fem år 
framåt med möjlighet till förlängning. Driftmöten hålls 
löpande under året med samtliga parter.  
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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, sponsorbidrag, föreningsbidrag inom 
socialt område och lokalbidrag 

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 
säkerställa de unika och värdefulla badplatsernas 
hållbarhet över lång tid. Badplatsstrategin ska definiera 
och konkretisera ansvarsområden för skötsel och drift av 
badplatserna inom organisationen. 

Förvaltningen medverkar i arbetet projektdirektiv för 
utveckling av Simrishamns station med samhälls-
planeringsnämnden som projektägare. Syftet är att ta ett 
helhetsgrepp om stationsområdet för att skapa ett 
tillgängligt och attraktivt område som stärker närings-
livets utveckling, ge möjlighet till reseunderlag, öka 
inflyttningen till Simrishamn samt stärka kopplingen 
mellan Skansenområdet och centrum. Projektet pågår åren 
2020–2025. 

Under 2021 fortsätter arbetet med föreningsrådet som 
följer det samverkansavtal som är upprättat. 
Målsättningen med avtalet 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 kommunen samt representera samtliga 
föreningarna som är registrerade i Simrishamns kommuns 
föreningsregister. Rådet har varit delaktig i till exempel 
utformningen av riktlinjer för kompensationsstödet som 
beslutades som en tillfällig åtgärd under hösten.  

Genom att erbjuda säkra, välutrustade sporthallar och 
idrottsanläggningar gör vi samverkan med skolan och 
föreningar starkare vilket främjar engagemang, mångfald 
och jämställdhet. Löpande sker dialog med skolor och 
föreningar vilket resulterar i ständigt förändringsarbete 
men även en lyhördhet för hur verksamheterna och 
behoven förändras. Ett återkommande investeringsbehov 
finns i anläggningarna.  

Covid-19 har inneburet stora förändringar för våra 
föreningar verksamma i kommunen med minskade 
aktiviteter och ekonomiska konsekvenser. Pandemin 
innebär stora påfrestningar på hela vårt samhälle och 
följden kan bli att föreningarna tvingas lägga ner.  

Prognos för antalet besökare i Korsavads simhall 
beräknas att minskas med en fjärdedel under 2021 i 
jämförelse med år 2020. Den stora minskningen beror på 
gällande pandemirestriktioner och avser till största del 
privatpersoner men även föreningar eftersom åtgärder har 
införts med stängning av simhall för all verksamhet med 
undantag för skolor samt idrottsträningar för 
barn/ungdomar. Framtida utmaningar finns kring 
allmänhetens möjlighet till nyttjande av simhall i 
förhållande till föreningars behov för simverksamhet. 

 Nyckeltal 
Fritidsverksamhet  

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Antal besökare i Korsavads simhall 38 238 40 000 30 000 40 000 40 000 

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 samarbetar 
med kulturskolan, biblioteket, skolor och föreningar.  

Fritidsledare från Bénka-dí ordnar även spontanidrott och 
andra fysiska aktiviteter. Aktiviteterna bedrivs i 
Jonebergshallen, galleriet på Valfisken samt på olika 
platser utomhus. En del av verksamhetens uppdrag är 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. 

Antalet besökare och möjligheten att organisera olika 
evenemang har minskat på grund av coronapandemin. 
Trots detta har stämningen oftast varit mycket positiv och 

glädjefylld med stor delaktighet kring aktiviteterna. Under 
2020 är det kommer vi inte att nå målet på 11 000 
besökare. Könsfördelning fortsätter att vara jämn bland 
besökarna. Målet är att besökarna blir fler än 11 000 år 
2021. 

Ungdomsverksamheten arbetar med kommunens 
ungdomspolitiska arbete. Coronapandemin har begränsat 
möjligheterna att nå målet att under 2020 ordna dialog 
mellan ungdomar och politiker i kultur- och 
fritidsnämnden. 

Målet med att besöka skolor minst 60 gånger under året 
har genomförts trots att de blev ogenomförbara under 
hösten på grund av coronapandemin. Beroende på hur 
samhället och fritidsvanorna ser ut under eller efter 
coronapandemin hoppas verksamheten kunna återuppta 
regelbundna besök till skolor samt utöka aktivitetsutbudet 
så flera ungdomar kan engagera sig. 

35



Verksamheterna – kultur- och fritidsnämnden 
 

 Nyckeltal 
Ungdomsverksamhet  

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Antal besökare på Bénka-dí 11 450 11 000 11 000 11 000 11 000 

Allmän kulturverksamhet 

Allmänkulturverksamheten har som uppgift att stödja, 
stimulera och initiera kulturverksamhet i kommunen. Den 
största posten i budgeten utgörs av kultur- och arrangörs-
bidrag till föreningar samt bidrag till studieförbund. För 
2021 finns en tillfällig ramförstärkning på 250 tkr till 
kultur- och arrangörsbidrag. Kultur- och arrangörs-
bidraget är ett viktigt sätt att stötta kommunens aktiva och 
mångfacetterade kultur- och föreningsliv.  

I verksamheten ingår att genomföra egna arrangemang, 
till exempel kulturkullerbyttan-serien med teater/musik-
föreställningar riktade till de allra yngsta, 0–7 år, samt 
samarbeten med olika aktörer, som exempelvis Kultur 
Skåne, Simrishamns riksteater, Musik i Syd och 
konstbiennalen Bästa Biennalen. Planering av 
arrangemang och firandet i samband med valborg och 
nationaldagen med medborgarskapsceremonin för 
nyblivna svenska medborgare ligger under allmänkultur-
verksamheten. Allmänkulturverksamheten handlägger och 
administrerar allt praktiskt i samband med det årliga 
utdelandet av kommunens kulturpris, idrottspris och 
föreningsledarstipendium.  

Under verksamheten ligger ansvar för att stötta och lotsa 
kulturella och kreativa företagare (KKN-företagare), 
skapa nätverk med olika aktörer samt arbeta som 
företagslots för KKN-företagare via näringslivsenheten. 
De återkommande kulturfikaträffarna är ett bra sätt att 
synas och knyta kontakter med medborgare och kultur-
arbetare. I slutet av 2020 genomfördes en enkät-
undersökning riktad till kulturella och kreativa näringar i 
Simrishamns kommun, efter utvärdering av inkomna 
enkätsvar kommer allmänkulturverksamheten att i 
samarbete med andra aktörer genomföra aktiviteter i syfte 
att stödja KKN företag under 2021.  

Kommunens konstsamling köps in, administreras och 
förvaltas av nämnden. Årets nyinköpta konst visas årligen 
upp på en utställning för allmänheten på Österlens 
museum innan den fördelas ut på kommunens lokaler. 
Verksamheten är med i det regionala nätverket NOKS, 
Nätverket för offentlig konst i Skåne, som syftar till 
samverkan och samarbete runt offentlig konst mellan 
Skånes kommuner. Allmänkulturverksamheten står för 
kommunens medverkan i Bästa Biennalen, den regionala 
konstbiennal som genomförts vartannat år sedan 2013 och 
nästa gång är 2021. Bästa Biennalen genomförs under 
höstlovet, och konstnärer att samarbeta med under 2021 
är redan tillfrågade och dessa har tackat ja till uppdraget. 

Till allmänkulturen hör uppgiften som webbredaktör/ 
kommunikatör för förvaltningen, där ansvar för hemsida 
och sammanställning och utgivning av publikationen 
Kulturguide Simrishamn samt kommunens 
Instagramkonto Tillbakablick Österlen, där historiska 
bilder och berättelser om kommunen presenteras. 

Nuvarande måluppfyllelse är god, men den stora 
förändringen i omvärlden och för allmänkulturen och 
förvaltningen som helhet, är den pågående corona-
pandemin, som inneburit ett stort avbrott i verksamheten. 
Pandemin skapar osäkerhet inför framtiden och ställer 
krav på andra lösningar. Kulturfikaträffarna är pausade på 
obestämd framtid, det är i dagsläget tveksamt om valborg- 
och nationaldagsfirandet samt medborgarskapsceremonin 
2021 kan genomföras enligt tidigare tradition. 
Förvaltningen planerar en kulturvecka för äldre inom de 
områden som kultur- och fritidsförvaltningen kan 
garantera, men pandemin har satt denna på paus. Flera av 
förvaltningens egna arrangemang som presenterats i 
Kulturguide Simrishamn under 2020 har fått ställas in 
med kort varsel. 

Museiverksamhet 

År 2021 kommer Österlens museum att fortsätta flytten 
och uppordningen av samlingarna i magasinet Garvaren. 
Fokus kommer att ligga på tillgänglighet och säkerhet. 
Hösten 2021 öppnas det faktarum som färdigställts under 
2020 för allmänheten att besöka efter tidsbokning. Arbetet 
i magasinet går in i en ny fas med vidare uppordning på 
hyllor efter system, fotografering och digitalisering av 
arkivet. Tid kommer också att läggas på att besvara frågor 
som kommer in per mail eller via en ny interaktiv modul i 
databasen Sofie. Arbetet i magasinet kommer att fortgå 
flera år framöver.  

Ett årligt bidrag från Länsstyrelsen ges för att vårda 
fornlämningar runt om i kommunen. Projektet är 
avhängigt bidraget som söks och rapporteras årligen. 
Arbetet har fått än större uppmärksamhet under 
pandemitider. Som en avknoppning söktes 2019 

36



Verksamheterna – kultur- och fritidsnämnden 
 

ytterligare bidrag från Jordbruksverket för att utveckla 
den så kallade Jätteleden. Under 2021 görs nya vårdplaner 
och artinventering i naturmiljöerna för tre av de 
fornlämningar som vårdas och åtta kulturarvsvandringar 
genomförs på Jätteleden med flera platser. Arbetet med 
fornlämningar och leder lever upp till målet geografi. 

Verksamhetsåret 2020 har ett 40-tal grupper, de flesta 
byalag och föreningar i byarna, avbokat föredrag, 
vandringar och andra program som museets personal 
skulle genomfört. Även projektet Möjligheternas magasin 
med sjuorna på Korsavadsskolan måste ställas in på grund 
av pandemin. För 2021 kommer museet att planera för 
verksamhet i byarna och att följa med biblioteksbussen ut 
till förskolegrupper och äldreboenden för pop-up. Klass 
sju från Korsavadsskolan kommer att bjudas in på nytt. 
Allt detta är naturligtvis avhängigt ett ändrat pandemiläge 
med lättnader i restriktionerna.  

Österlens museum kommer under 2021 och framöver att 
presentera föremål ur samlingarna och kortföredrag för 
äldreboenden. En idé är att prova digitala avgiftsbelagda 
bussturer. Under 2020 har museet börjat spela in digitala 
filmer från vernissager och vandringar i byarna. Under 
året har ett 30-tal inslag gjorts på kommunens Facebook 
och Youtube. Det har berättats om platser, händelser och 
traditioner i kommunen. Även under 2021 kommer 
digitala evenemang att genomföras. De ovan nämnda 
aktiviteterna uppfyller målet demografi. 

Som tidigare tas deltagaravgifter ut vid medverkan i något 
av museets program. Avgiftsfria besök har sedan 2019 
betytt större antal besökare till utställningarna och mer 

försäljning i museibutiken. Fri entré har varit till mycket 
stor nytta under pandemin. 

Utställningen Öppna dörrar kommer att visas under 2021 
som ett första försök att kombinera förvaltandet och 
tillgängliggörandet av samlingarna efter flytten till nytt 
magasin. Älskade korg är en utställning från Skånes 
hemslöjdsförening som öppnar under tidig höst 2021. Ett 
stort antal kurser ingår i museets verksamhet. 
Anmälningarna till kurserna har ökat och är ett sätt att nå 
nya besökare till museet. 

Under åren 2022 och 2023 kommer den utåtriktade 
verksamheten att domineras av 900-årsjubileet 2023. I ett 
samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen planeras 
ett antal minimuseer runt om i Simrishamn. Bland annat 
ska Björkegrenska gården bli mer av ett besöksmål med 
återflytt av det Björkegrenska rederikontoret till sin 
ursprungliga plats och iordningsställande av nedre plan i 
rian som ger möjlighet att ta emot besökare.  

 Nyckeltal 
Museiverksamhet  

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Antal besökare på Österlens museum 58 920 60 000 60 000 60 000 60 000 

Folkbibliotek 

Biblioteket bedriver en bred och tillgänglig verksamhet 
som vänder sig till alla som bor i kommunen samt 
besökare.  

Biblioteket ger fyra olika möjligheter att använda sig av: 

- Det bemannade biblioteket erbjuder en verksamhet
med personal på plats för vägledning och information
44,5 timmar per vecka.

- Det meröppna biblioteket ökar ytterligare möjligheten
att använda biblioteksrummet, då det är obemannat,
53,5 timmar per vecka. Simrishamnsborna har
tillgång till sitt huvudbibliotek 98 timmar per vecka.

- De digitala tjänsterna ökar tillgången till medier och
möjligheten att göra sina biblioteksärenden hemifrån
digitalt dygnet runt. Strömmande media med filmer
och ljudböcker finns tillgängliga, och att ladda ner e-

böcker, göra omlån, reservera medier med mera kan 
göras varsomhelst ifrån. 

- Biblioteksbussen gör tjugo planerade stopp i
kommunens byar, enligt en fast tidtabell som
utvärderas några gånger per år. Bussen kör dessutom
till alla förskolor, och till de äldreboenden som
önskar besök. Bussen gör också pop-ups för att nå
nya målgrupper.

Bibliotekets uppdrag är att arbeta kompensatoriskt och 
folkbildande. Att stödja det livslånga lärandet i vid 
bemärkelse, och att arbeta läsfrämjande med barn och 
ungas läsning, är högt prioriterat. Biblioteket erbjuder ett 
flertal tjänster. Förutom utlån av böcker, dvd, cd, 
dagstidningar, tidskrifter för både vuxna och barn, kan 
besökaren låna dator, skanna, skriva ut och kopiera, 
använda bibliotekets studieplatser och få tillgång till fri 
wifi. Bibliotekets volontärer utökar bibliotekets tjänster 
genom att erbjuda Språkcafé och samhällsvägledning. 
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Bibliotekets lokaler lånas ut till grupper exempelvis har 
Sticka Sverige valt att förlägga sina stickcaféer här. 
Biblioteket besöks varje år av mer än 100 000 personer 
och lånar ut nästan lika många medier. 

Biblioteket bedriver en omfattande läsfrämjande 
verksamhet, samarbetar med skolbiblioteken och driver 
Skoldepån som både kommunala skolor och friskolor har 
tillgång till. Biblioteket är Novas lagstadgade skol-
bibliotek och biblioteket är också en resurs för 
friskolorna. Äldre och funktionshindrade har tillgång till 
Boken kommer, en tjänst som innebär att biblioteket 
kommer hem till låntagare med medier. Biblioteket är 
länken ut från MTM, den statliga Myndigheten för 
tillgängliga medier, som erbjuder redskap för 
läshandikappade och nedladdning av böcker. Biblioteket 
erbjuder medier på många olika språk, för den 
prioriterade målgruppen personer med annat modersmål 
än svenska. Även digitala tjänster, som Världens 
bibliotek, med nedladdningsbara böcker på flera stora 
immigrantspråk, erbjuds via biblioteket. Biblioteket 
erbjuder digital vägledning för den grupp som har halkat 
efter i den digitala utvecklingen. Uppdraget, att vara en 
aktör för att hjälpa till att göra den digitala klyftan 
mindre, finns stadgat i Bibliotekslagen. Program-
verksamheten för både barn och vuxna är omfattande med 
teater, föreläsningar, författarbesök, skrivarcirklar, 
bokcirklar med mera. Digital programverksamhet bedrivs 
och utvecklas i snabb takt.  

Biblioteket kommunicerar med omgivningen genom flera 
kanaler; Facebook, Instagram och hemsidan Arena.  
Takten i digitaliseringen ökar. Pandemin har påverkat 
konsumtionsmönster. Strömningstjänster blir allt mer 
populära och nedladdningen av medier likaså. Dock 
kvarstår behovet av tryckta medier så konsekvensen är att 
kostnaderna ökar. Biblioteket har ett kompensatoriskt 
uppdrag och ska därför kunna erbjuda dessa digitala 
tjänster gratis, vilket också stipuleras i bibliotekslagen när 
det gäller böcker. 

Arbetet med att erbjuda ett tryggt och trivsamt 
biblioteksrum pågår. Förväntningarna från besökare 
skiljer sig åt och rummet måste kunna möta olika behov. 
Behovet av att få hjälp med digitala tjänster, blanketter 
med mera ökar. Allt fler tjänster är digitala, vilket gör att 
de som inte tillägnat sig tillräcklig kunskap om detta får 
stora problem. Biblioteket är en institution som har stor 
trovärdighet och många kommer hit för att få hjälp. 
Grupper som har stort behov av hjälp är nyligen 

invandrade med dåliga språkkunskaper och äldre med 
bristfälliga digitala kunskaper. 

Biblioteket har inte kunnat genomföra pop-up med 
biblioteksbussen på grund av pandemin. Att skapa ett rum 
för de minsta barnen 0–6 år är genomfört och rummet 
Upptäcka invigdes i februari. Arbetet med planen för 
resten av rummet har pågått hela 2020. Under 2021 
kommer arbetet till stor del vara klart. Ett stort grund-
arbete med enkäter och intervjuer har genomförts, 
medarbetarna har haft workshops. Nästa steg är att 
upphandla en arkitekt som utifrån detta stora material ska 
göra ett förslag på biblioteksrummets framtida 
utformning. 

Biblioteket har en jämn könsfördelning. Pojkar och 
flickor nyttjar biblioteket lika mycket, liksom kvinnor och 
män. Kvinnor lånar dock mer medier medan män 
använder rummet mer, till exempel använder dator och 
läser tidningar. Planen för det läsfrämjande arbetet är 
påbörjad. 

Pandemin påverkar idag verksamheten. 
Rekommendationer från folkhälsomyndigheten, att inte 
besöka bibliotek och att inte bjuda in publik fler än åtta, 
gör att varken programverksamhet eller biblioteksrummet 
fungerar som det brukar. Besöken i biblioteket har nästan 
halverats efter de senaste restriktionerna. Mycket av 
verksamheten får läggas om och bli digital. De mer 
långtgående effekterna på bibliotekets verksamhet är 
svåra att i dagsläget förutse. Det vi ser idag är att 
bibliotekets digitala verksamhet har tagit stora kliv och att 
de fysiska besöken minskar.    

 Nyckeltal 
Folkbibliotek  

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Antal besökare på bibliotek och biblioteksbuss 127 001 120 000 100 000 120 000 120 000 

Antal bibliotekslån 115 632 100 000 90 000 100 000 90 000 
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Nämndmål 

Fullmäktigemål Nämndmål Indikatorer 

1. Geografi
1.1 Kommunen ska prioritera miljö- och
klimatmål, i enlighet med Sveriges miljö-
mål, utifrån kommunens ansvarsområde

Skapa förutsättningar för ett hållbart kultur- 
och friluftsliv i hela kommunen,  
bland annat genom värnande av 
kulturmiljöer och att göra kultur tillgänglig i 
kombination med fysisk rörelse 

Österlens museum ska utveckla 
kunskapen om naturmiljöerna runt om 
de fornlämningar som vårdas. 
- 3 nya vårdplaner
- 8 vandringar eller andra aktiviteter

Nya målgrupper ska fångas upp av 
biblioteksbussen. 
- 3 aktiviteter

1.2 Kommunen ska arbete med 
inriktning på näringslivets möjligheter till 
utveckling och etablering i kommunen 

I samarbete med kommunens 
näringslivsutveckling skapa former för att 
stötta och bidra till ökad etablering och 
tillväxt av de kreativa och kulturella 
näringarna (KKN) i Simrishamns kommun 

Utvärdera resultatet av inkomna 
enkätsvar. I samarbete med andra 
aktörer genomföra aktiviteter i syfte att 
stödja KKN företag.  
- 2 aktiviteter

Biblioteket undersöker hur det kan stödja 
småföretagare.  
- 1 strategi ska utvecklas

2. Demografi
2.1 Kommun ska skapa förutsättningar
för alla oavsett ålder att bo, leva, verka
och utvecklas i hela kommunen

Ökat utbud och tillgänglighet av kultur- och 
fritidsverksamheter i hela kommunen, bland 
annat genom utnyttjande av nya digitala 
möjligheter 

Österlens museum fortsätter utveckla sin 
verksamhet i byarna tillsammans med 
byalag, äldreboende och skolor. 
- 20 program i byarna
- vid 3 tillfällen följa med
biblioteksbussen i samarbete med
biblioteket

Öka tillgängligheten genom att sända 
program från biblioteket digitalt. 
- 4 digitalt sända program

Undersöka möjligheten att starta en 
podd med inriktning på läsutveckling. 
- 1 kartläggning

Verka för att tillgängliggöra frilufts- och 
naturmiljöer genom digital plattform i 
samarbete med 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
- 1 plattform

2.2 Kommunen ska erbjuda 
medborgarna välfärdstjänster av högsta 
kvalitet och likvärdighet 

Öka utbudet av aktiviteter för främjandet av 
fysisk och psykisk hälsa för alla, med extra 
fokus på ungdomar och unga vuxna. Att i 
samma syfte arbeta för ökat samarbete 
mellan kultur- och fritidsnämnden, 
idrottsföreningar och skola 

Förvaltningen utvecklar i samarbete med 
föreningar och skolor ett hälsoprojekt för 
att öka tillgång till spontanidrott och 
andra fysiska aktiviteter för alla i 
högstadie- och gymnasieåldern.  
- 1 hälsoprojekt med 40 aktiviteter

Förvaltningen ska utveckla koncept för 
samarbete med socialförvaltningens 
LSS-verksamhet kring fritidsfrågor. 
- 1 koncept ska arbetas fram
- 2 aktiviteter

Biblioteket ska öka utbudet för 
målgruppen. 
- 10 tillfällen med shared reading
- 1 bokklubb för barn nio till tolv år
- 2 trygga platser i biblioteket skapas
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3. Demokrati
3.1 Kommunen ska fortlöpande utveckla
metoder för att kunna ge medborgarna
möjligheter till påverkan och insyn i
kommunens arbete

Att inom nämndens samtliga verksamheter 
arbeta för en ökad tillgänglighet, delaktighet, 
engagemang och dialog med medborgare, 
föreningar och civilsamhälle 

Bénka-dí besöker alla högstadieskolor i 
kommunen för att sprida kunskap till fler 
elever om Bénka-dís verksamhet och 
värdegrund samt om hur ungdomar kan 
bli delaktiga. 
- 60 skolbesök

Bénka-dí bjuder in kultur- och 
fritidsnämnden och ungdomar till en 
dialog kring kultur- och fritidsfrågor och 
ungdomars möjligheter till inflytande. 
- 1 dialog

Ökad tillgänglighet, delaktighet och 
engagemang i samlingar som museet 
förvaltar. 
- 1 ny funktion införs i databasen Sofie

Biblioteket ska utveckla metoder för att 
göra besökarna delaktiga i sitt 
förändringsarbete. 
- 1 metodutveckling

3.2 Kommunen ska vara ledande i 
arbetet mot rasism och diskriminering 
samt aktivt arbeta för jämställdhet. 

Främja arbetet för allas lika värde inom 
nämndens ansvarsområden 

Förvaltningen arrangerar aktiviteter kring 
HBTQI-frågor i samband med World 
Pride 2021.  
- 3 aktiviteter
- 1 HBTQI-hylla på biblioteket
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Ansvarsområde 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 
utgörs av:  

• förskola
• pedagogisk omsorg
• förskoleklass
• grundskola
• grundsärskola
• fritidshem

• gymnasieskola
• gymnasiesärskola
• kommunal vuxenutbildning, inklusive SFI
• särskild utbildning för vuxna
• Campus Österlen
• kommunalt aktivitetsansvar
• elevhälsa
• kulturskola, inklusive Naturskolan Österlen.

Ekonomisk ram 

Driftbudget 

 Driftbudget 
(tkr) 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Intäkter 70 813 59 062 55 580 55 580 55 580 

Kostnader -478 247 -472 907 -472 025 -471 800 -471 800

Nettokostnader -407 434 -413 845 -416 445 -416 220 -416 220

varav: 

Politisk verksamhet -1 144 -850 - 1 100 -1 100 -1 100

Kulturskolan -9 187 -9 376 -9 091 -9 091 -9 091

Förskola -77 497 -76 897 -77 690 -78 590 -78 590

Pedagogisk omsorg -1 900 -1 835 -900 0 0 

Fritidshem -21 196 -21 053 -19 501 -19 501 -19 501

Förskoleklass -7 452 -8 801 -9 346 -9 346 -9 346

Grundskola -146 894 -149 728 -159 359 -159 757 -159 757

Grundsärskola -6 713 -8 089 -7 397 -7 397 -7 397

Gymnasieskola -72 115 -75 731 -74 981 -74 981 -74 981

Gymnasiesärskola -6 414 -5 377 -3 841 -3 841 -3 841

Vuxenutbildning -8 290 -8 586 -7 716 -7 716 -7 716

Campus Österlen -2 810 -2 728 -3 337 -2 679 -2 679

Elevhälsa -10 337 -11 253 -10 348 -10 478 -10 478

Skolskjuts -16 035 -15 427 -16 000 -16 000 -16 000

Barn- och utbildningsförvaltningen -19 450 -18 114 -15 838 -15 742 -15 742

Effekter av beslutad driftbudget 

Driftbudget 2021 innebär fortsatta anpassningar inom 
samtliga verksamheter. Anpassningar behöver 
genomföras till faktiska volymer av barn och elever samt 
organisatorisk anpassning till den demografiska 
utvecklingen de kommande åren. Bland annat kommer 

ledningsorganisationen att anpassas till rådande 
förhållanden. 

Under 2019 och 2020 har strukturella genomlysningar av 
kommunens organisation av grundskolan och 
gymnasieskolan genomförts.  Dessa identifierar såväl 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförande: Jan Rejdnell (L) 
Förvaltningschef: Anders Wedin 
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ekonomiska som pedagogiska förutsättningar barn- och 
utbildningsnämnden behöver förhålla sig till. Generellt 
konstateras att volymmässigt små förskolor, grundskolor 
och gymnasieskolor är kostnadskrävande att driva. 

Från höstterminen 2021 kommer Simrishamns kommun 
att övergå till en organisatoriskt sammanhållen gymnasie-
skola vilket förväntas leda till ekonomiska 
effektiviseringar. Ytterligare lokalorganisatoriska åtgärder 
kommer att vidtas.  

Vad gäller grundskolans organisation har barn- och 
utbildningsnämnden beslutat att föreslå kommun-

fullmäktige om att nuvarande grundskoleorganisation 
kvarstår innevarande läsår och ytterligare fem läsår. 
Kommunfullmäktige har den 30 november 2020 
återremitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Budgetåret 2021 kommer att innebära anpassningar av det 
systematiska kvalitetsarbetet då formkraven blir mindre 
och utgångspunkten för arbetet tydligare blir lärande-
situationen. Detta för att minska lärare och rektorers 
administrativa arbete. Fokus på huvudmannanivå är även 
fortsattresultatuppföljning och analysarbete. 

Investeringsbudget 

 Investeringsbudget 
(tkr)  

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

 IT utrustning 1 604 1 604 2 100 2 100 2 100 

Inventarier 1 870 1 896 1 900 1 900 1 900 

Inventarier ny gymnasieskola 0 0 0 0 15 000 

Summa 3 474 3 500 4 000 4 000 19 000 

Beskrivning av de större investeringsprojekten 

IT-utrustning 
Investeringen avser utveckling av digital utrustning för 
barn, elever och personal. Under 2021 förutspås att 
behovet ökar av anpassade arbetsplatser i hemmiljön på 
grund av covis-19-pandemin. Vidare behövs en 
anpassning av den digitala lärmiljön gällande gymnasie-
skolan och vuxenutbildningen för bättre anpassning till 
distansundervisning. 

Inventarier 
Inventarier avser utbyte av inventarier inom förskola och 
grundskola enligt fastställd utbytesplan.  

Verksamhet 
Statistikuppgifter nedan är hämtade från kvalitets-
rapporter 2020 om inte annat anges. Inom samtliga 
skolformer kommer arbete bedrivas utifrån de av barn- 
och utbildningsnämnden beslutade prioriterade 
utvecklingsområdena: 

• Övergripande satsning är att med hjälp av Samverkan
för bästa förskola/skola hitta goda strukturer och
metoder för framtida utvecklingsinsatser, speciellt
analysdelen behöver utvecklas. Centralt nyckeltal som
kommer att följas upp är elever som når kunskaps-
kraven i alla ämnen.

• Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, inklusive
ämnet engelska.

• Fokus på arbetet med att skapa studiero. Identifiera
åtgärder i dialog med elever och personal.

• Fortsatt fokus på elevnärvaro.
• Tillgängliga lärmiljöer.
• Digitala verktyg för medier och kommunikation

(fritidshem).

Politisk verksamhet 

Barn- och utbildningsnämnden och barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskotts verksamhet. Utöver 
ordinarie sammanträden kommer barn- och utbildnings-
nämnden under våren att avsätta en halvdag för arbete 
med nämndmål och under hösten kommer kvalitetsdialog 
att äga rum. 

Kulturskolan 

Kulturskolans uppdrag är att erbjuda och tillgängliggöra 
kultur med hög kvalitet för barn och unga i Simrishamns 
kommun, dels inom skolans uppdrag dels i eget utövande 
på fritiden. Verksamheten ska erbjuda verksamhet som 
ökar kommunens attraktivitet som bostadsort för barn-
familjer. Kulturskolan Simrishamn har spetskompetens 
för att med hög kvalité ge barn och unga möjlighet att 
utveckla sina konstnärliga uttryck samt stärkas och 
utvecklas som individer. Kulturskolan ska stärka lärande 
genom estetiska läroprocesser samt tillgängliggöra kultur 
för barn och unga i Simrishamns kommun.  

Naturskolan Österlen bedrivs i samma organisatoriska 
struktur som Kulturskolan och är en verksamhet som 
bedriver naturpedagogik för Simrishamns kommuns barn 
och elever. 

42



Verksamheterna – barn- och utbildningsnämnden 
Förskolan 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande 
samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska 
utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 
utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 
helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social 
gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. 

Hemkommunen har en skyldighet att kunna erbjuda plats 
i förskolan inom fyra månader efter ansökan. De lokaler 
som förskolan nyttjar är optimalt utnyttjade. Befolknings-
prognosen säger att Simrishamns kommun inte har behov 
av utbyggda förskolelokaler för att kunna erbjuda 
förskoleplats inom föreskriven tid. 

 Nyckeltal 
Förskolan  

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Barn. totalt antal inskrivna i förskola 666 673 718 718 718 

Barngrupp, antal barn/avdelning 14,7 14,1 14,1 14,1 14,1 

Personaltäthet, antal barn per heltidstjänster med 
föskollärarlegitimation   

10,3 11,2 11,2 11,2 11,2 

Pedagogisk omsorg 

Enligt 25 kap. 2 § skollagen (2010:800) ska kommunen 
sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem 
erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnads-
havare önskar det. Sådan omsorg stimulera barns 
utveckling och lärande. Verksamheten ska utformas så att 
den förbereder barnen för fortsatt lärande. 

I Simrishamns kommun finns i nuläget tre sådana 
verksamhetsformer. I och med en starkare koppling 
mellan förskolans verksamhet, genom ändringar i 
läroplanerna och de obligatoriska skolformerna har en 
nationell trend sedan 2010 års skollag varit att 
verksamhetsformen prioriterats allt mindre. 

Fritidshem 

Fritidshemmet är frivilligt för eleven och dess 
vårdnadshavare och dess uppgift är att komplettera 
förskoleklassen och grundskolan och att göra det möjligt 
för föräldrar att förena föräldraskap med arbete och 
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 som har verksamhet för grundskolans 
tidigare år, Skolområde Simrislund, Skolområde Nord och 
Borrby skola. Fritidshem erbjuds också inom grundsär-
skolan. 

 Nyckeltal 
Fritidshem  

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Elever antal inskrivna i fritidshem, totalt 730 752 690 690 690 

Elever, antal elever/avdelning 27 25,1 25,1 25,1 25,1 

Personaltäthet, antal elever per anställd 13,1 12,6 12,6 12,6 12,6 

Förskoleklass 

Förskoleklassen är från och med 1 juli 2019 en 
obligatorisk skolform för alla barn från det år barnet fyller 
sex år. Uppdraget för förskoleklassen är att stimulera 

elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för 
fortsatt utbildning. I Simrishamns kommun finns 
förskoleklass i de fem grundskolor som också bedriver 
verksamhet för grundskolans tidigare år.  

 Nyckeltal 
Förskoleklass  

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Elever, antal i förskoleklass 127 117 116 116 116 

Andel (%) behöriga/legitimerade lärare 100 96,3 >96,3 >96,3 >96,3

Grundskolan 

Grundskolan är en obligatorisk skolform och ska enligt  
10 kap. 2 § skollagen (2010:800) ge eleverna kunskaper 
och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig 
dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till 

personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva 
livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Vidare 
ska utbildningen främja allsidiga kontakter och social 
gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i 
samhällslivet. 
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 Nyckeltal 
Grundskolan  

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Antal elever i kommunal regi 1 160  1 144 1 148 1 148 1 148 

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal 
grundskola (%) 

90 89,3 >89,3 >89,3 >89,3

Meritvärde årskurs 9 229,3 231,5 >231,5 >231,5 >231,5

Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen (%) 

70,3 70,2 >70,2 >70,2 >70,2

Elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolans 
yrkesprogram (%) 

72,3 82,8 >82,8 >82,8 >82,8

Grundsärskolan 

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever 
med utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter 
varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser. 
Grundsärskolan har egen läroplan och egna kursplaner. 

Inom grundsärskolan finns inriktningen träningssärskola 
där verksamheten utgår från ämnesområden estetisk 
verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter 
och verklighetsuppfattning.  

 Nyckeltal 
Grundsärskolan  

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Antal elever i huvudmannens grundskolor 18 18 20 20 20 

Elever, andel (%) i träningsskolan 44 44 44 44 44 

Lärartäthet, antal elever/lärare 2,6 3 3 3 3 

Gymnasieskolan 

Gymnasieskolan är en frivillig skolform öppen för elever 
som har avslutat grundskolan eller motsvarande 
utbildning. Elever får börja i gymnasieskolan senast 
vårterminen det år eleven fyller 20 år1. Inom gymnasie-
skolan finns det 18 nationella program som antingen är 
yrkesprogram eller högskoleförberedande program. 
Utbildningen på de nationella programmen i gymnasie-
skolan omfattar 2 500 poäng och är som norm förlagd på 
tre år. Det finns även fyra introduktionsprogram för elever 
som saknar behörighet till ett nationellt program. Studier 
vid ett introduktionsprogram kan syfta till att nå 

behörighet till ett nationellt program eller annan 
utbildning, eller till att eleven ska etablera sig på 
arbetsmarknaden.  

Simrishamns kommun har två gymnasieskolor; 
Österlengymnasiet och Nova Academy. Under 2020 har 
barn- och utbildningsnämnden beslutat om en 
organisatoriskt sammanhållen gymnasieskola. Kommun-
fullmäktige fattar slutgiltigt beslut om Simrishamns 
kommuns gymnasieorganisation, vilket kan komma att 
påverka verksamheten. 

 Nyckeltal 
Gymnasieskolan  

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Elever i kommunal gymnasieskola i kommunen, antal 323 310 290 290 290 

Elever folkbokförda i kommunen i egen gymnasieskola, 
andel 

43,6 41,8 >41,8 >41,8 >41,8

Andel (%) elever med examen inom 3 år, samtliga 
program 

55,9 * >55,9 >55,9 >55,9

* Presenteras mars 2021 för avgångselever juni 2020. 

__________________________ 
1 Bestämmelserna om gymnasieskolan gäller bara för ungdomar som är bosatta i landet. I 29 kap. 2–5 §§ finns ytterligare 
föreskrifter om bosättning och rätten till utbildning. Lag (2014:530). Undantagsregler finns för asylsökande ungdomar med flera.
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Verksamheterna – barn- och utbildningsnämnden 
Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan är ett alternativ till gymnasieskolan 
och vänder sig till elever med utvecklingsstörning. 
Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform. Inom 
gymnasiesärskolan erbjuds både nationella program och 

individuella program. Individuella program i gymnasie-
särskolan är till för elever som behöver en utbildning som 
är anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser 
eleven ämnesområden istället för ämnen. 

 Nyckeltal 
Gymnasiesärskolan  

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Antal elever i huvudmannens gymnasiesärskola 10 7 9 9 9 

Lärare, andel (%) med pedagogisk högskoleexamen 100 100 100 100 100 

Lärartäthet, antal elever/lärare 2,6 2 2 2 2 

Vuxenutbildning 

Kommunal vuxenutbildning består av tre delar: 
grundläggande vuxenutbildning inklusive undervisning i 
svenska för invandrare, gymnasial vuxenutbildning samt 
särskild utbildning för vuxna. Kommunerna är skyldiga 
att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning på grund-
läggande nivå, på gymnasial nivå och i svenska för 
invandrare. Vuxenutbildningens uppdrag är enligt 
läroplanen för vuxenutbildningen, Lvux12, att förmedla 
kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och 
verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra 
fortsatta studier.   

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och de 
studerande är individer med mycket olika förutsättningar 
och också med olika mål med utbildningen. Därav följer 
att utbildningar inom kommunal vuxenutbildning måste 
anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och 
varierar därför både till längd och till innehåll. 
Utbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela året 
vilket enligt Skolverkets tolkning innebär att kommunerna 
ska erbjuda utbildning utan uppehåll för till exempel 
sommarlov. På grund av det kontinuerliga intaget följer 
inte kommunal vuxenutbildning grund- och 
gymnasieskolans terminsstruktur. 

Ökad betydelse av kommunal vuxenutbildning är en 
nationell trend. 

Antal studerande i Simrishamns kommuns vuxen-
utbildning i maj 2020 är 225 elever.  

Campus Österlen 

Campus Österlen arbetar med eftergymnasiala 
utbildningar för vuxna. Alla utbildningar styrs av 
efterfrågan och bygger på nära samverkan mellan 
näringsliv, akademi, utbildningsanordnare och offentlig 
sektor. Campus Österlen arbetar med det livslånga 
lärandet och skapar möjlighet för medborgare att utbilda 
sig på nära håll. Verksamheten, som ska erbjuda både 
yrkeshögskoleutbildningar som matchar arbets-
marknadens behov på kort och lång sikt samt högskole- 
och universitetsutbildningar i samarbete med lärosäten i 
hela landet. Campus Österlen anordnar även kompetens-
utveckling på olika nivåer för både privatpersoner och 

anställda i privat eller offentlig sektor. Campus Österlens 
syfte är att genom utbildningar stärka kompetens-
försörjningen, ge möjlighet för fler att fortsätta vara 
bofasta på Österlen och på sikt öka inflyttningen till 
kommunen. 

Campus Österlen kommer att bedriva en rad utbildningar i 
samarbete med högskolor och universitet och har ansökt 
om utbildningar inom yrkeshögskola hos Myndigheten för 
yrkeshögskolan.  

Elevhälsa 

Elevhälsa finns för barn och elever i förskola, förskole-
klassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa under 
beteckningen Barn- och elevhälsan. Denna omfattar 
medicinska, psykologiska, psykosociala och special-
pedagogiska insatser och ska främst vara förebyggande 
och hälsofrämjande. 

Den centrala barn- och elevhälsan arbetar tillsammans 
med de lokala barn- och elevhälsoteamen och skolan i 
övrigt för att stärka insatserna inom dess verksamhets-
område. I huvudsak omfattas detta av de prioriterade 
utvecklingsområdena.  

Skolskjuts 

Simrishamns kommun är skyldig att anordna skolskjuts 
för elever i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan 
och gymnasiesärskolan. I Simrishamns kommun utförs 
skolskjuts av Bergkvara buss AB och genom kollektiv-
trafik enligt Reglemente gällande skolskjuts och elevresor 
för elever inom barn- och utbildningsförvaltningen, 
Simrishamns kommun. Nuvarande reglemente gäller till 
och med 30 juni 2021 och kommer att behöva uppdateras 
under 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen stödjer utbildnings-
verksamheterna och barn- och utbildningsnämnden i deras 
arbete. 
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Verksamheterna – barn- och utbildningsnämnden 

Nämndmål 

Fullmäktigemål Nämndmål Indikatorer 

1. Geografi
1.1 Kommunen ska prioritera miljö- och
klimatmål, i enlighet med Sveriges miljö-
mål, utifrån kommunens ansvarsområde

Att undervisningen ger eleverna kunskaper 
om förutsättningarna för en god miljö och en 
hållbar utveckling.  

Att samtliga barn och elever tagit del av 
Naturskolan Österlens verksamhet. 

1.2 Kommunen ska arbete med 
inriktning på näringslivets möjligheter till 
utveckling och etablering i kommunen 

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
2.1 Kommun ska skapa förutsättningar
för alla oavsett ålder att bo, leva, verka
och utvecklas i hela kommunen

Att utbildningen organiseras på sådant sätt 
att möjligheterna till god kvalitet i omsorg 
och undervisning optimeras. 

Utvärderas utifrån rapporter om 
systematiskt kvalitetsarbetet på 
enhetsnivå. På huvudmannanivå 
genomförs resultatuppföljning och 
analys.  

2.2 Kommunen ska erbjuda 
medborgarna välfärdstjänster av högsta 
kvalitet och likvärdighet 

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

Att tidig registrering av språkutveckling 
(TRAS) har tillämpats på samtliga 
förskolor i Simrishamns kommuns regi. 

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

Att barn- och utbildningsförvaltningens 
skolplattform innehåller relevant och 
uppdaterad information. 

Utvärderas genom enkät eller intervjuer 
med elever och vårdnadshavare. 

3.2 Kommunen ska vara ledande i 
arbetet mot rasism och diskriminering 
samt aktivt arbeta för jämställdhet 

Att arbetet mot rasism, diskriminering och 
ökad jämställdhet följs upp i skolornas och 
förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. 

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. 

Övriga nämndmål Att erbjuda god undervisningskvalitet i alla 
skolformer. 

Att andelen elever som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen ökar. 

Att andelen gymnasieelever som tar 
examen inom tre år ökar. 
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Verksamheterna – socialnämnden 
 

 
 

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, demens-
team, anhörigstöd, uppsökande verksamheten,
dagcentral och dagverksamhet. En organisations-
förändring under år 2019 innebär att hälso- och
sjukvårdsfrågor och rehabilitering också tillhör
avdelningen för vård och omsorg.

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

verksamhet, personlig assistans på LOV, social-
psykiatri, ledsagarservice, avlösarservice, kontakt-
personer 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, ensamkommande flyktingbarn samt
kommunala hyresgarantier samt handläggarenheten
som handlägger insatser LSS och insatser enligt SoL
såsom ex. särskilt boende och hemtjänst.

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

Ekonomisk ram 

Driftbudget  
 Driftbudget 
(tkr) 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 Intäkter 101 091 54 703 55 687 55 687 55 687 

Kostnader -584 630 -556 401 -566 622 -566 397 -566 397

Nettokostnader -483 539 -501 698 -510 935 -510 710 -510 710

varav: 

Politisk verksamhet -1 831 -1 624 -1 653 -1 653 -1 653

Övergripande administration och ledning -1 456 -5 541 -5 104 -5 104 -5 104

Hälsa, vård och omsorg -328 244 -331 561 -333 198 -333 198 -333 198

LSS och Socialpsykiatri -102 017 -108 701 -112 570 -112 570 -112 570

Individ- och familjeomsorg -49 991 -54 271 -58 410 -58 185 -58 185

Effekter av beslutad driftbudget 

Budgetramen uppgår år 2021 till 510 935 tkr. Det innebär 
en ökning från år 2020 med 9 237 tkr varav 8 740 tkr 
avser pris- och lönekompensation. Nämnden har fått ett 
tillskott om 475 tkr för arbetet med att starta en familje-
central samt för att utreda om denna kan kombineras med 
insatser för att motverka ensamhet bland äldre. Därtill 
justering för kapitalkostnader och internhyra. 

Följande effekter innebär beslutad ram; Hälsa, vård och 
omsorg kommer att arbeta med att stänga ytterligare en 

enhet inom särskilt boende på grund av den lägre 
beläggningsgraden, förändring kommer även att ske när 
det gäller beviljade insatser inom hemtjänst i ordinärt 
boende. Detta möjliggör finansiering för det ökade 
behovet av försörjningsstöd samt även ökat antal externa 
placeringar inom LSS. Plan för 2022 och 2023 innefattar 
ej ökat behov enligt förändringar i demografin med ökat 
antal äldre. 

Socialnämnden 

Ordförande: Maria Linde Strömberg (M) 
Förvaltningschef: Stina Lundquist 
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Verksamheterna – socialnämnden 

Investeringsbudget 
 Investeringsbudget 
(tkr)  

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

 Inventarier 500 500 500 500 500 

Trygghetslarm 1 000 1 000 500 500 500 

IT-utveckling 700 1 000 1 000 1 000 1 000 

Trygghetsskapande IT-produkter 500 1 000 1 000 1 000 1 000 

Hjälpmedel 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 

Summa 4 300 5 100 4 600 4 600 4 600 

Beskrivning av investeringsprojekten 

Behovet av inventarier håller samma nivå som under 
tidigare år och avser normalt utbyte av inventarier.  
IT-utvecklingen behöver ökas då fler nya arbetsområden 
inom socialförvaltningen innebär nya IT-lösningar.  
Verksamhetssystem ska utvecklas med nya IT-moduler 
vilket medför ökade investeringskostnader. Under 2021 
och 2022 så ska verksamhetssystem kopplas samman med 
beslutsstödsystemet. 

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 
Nämnden hade under 2020 ett mål avseende ökad känsla 
av trygghet och minskad känsla av ensamhet där 
förvaltningen skulle arbeta specifikt med detta under 2020 
genom uppsökande verksamhet. Pandemin har begränsat 
möjligheten att arbeta med detta på det sätt som var 
planerat därav fortlöper detta under 2021.  

Nämnden hade också mål 2020 avseende anhörig-
kompetent organisation, att personal ska ha verktyg för att 
möta personer som upplever våld i nära relationer samt att 
ta fram kompetensförsörjningsplaner under 2020, detta 
arbete är påbörjat men fortlöper 2021 då det försenats på 
grund av pandemin. 

Arbetet avseende nämndens mål om införande av 
välfärdteknik både för att brukarna ska kunna vara så 
självständiga som möjligt och för att underlätta det 
administrativa arbetet pågår. Arbetet har påbörjats och 
fortlöper under 2021. Även detta är försenat på grund av 
pandemin. 

Framtagande av kompetensförsörjningsplan pågår. 

Hälsa, vård och omsorg 

Den kommunala verksamheten består av nio kommunala 
enheter och en enhet på LOV. Totalt beviljades 200 740 
hemtjänsttimmar under 2019, beräknade timmar för 2021 
uppgår till 210 000. Vid ingången av år 2020 fanns det 
totalt 271 platser inom särskilt boende varav 217 i 
kommunal regi och 54 på LOV (Villa Joneberg). En enhet 
har stängts permanent och ytterligare två enheter har lagts 
i malpåse, totalt 27 platser. 

De kommunala hälso- och sjukvårdsenheterna, SSK och 
Rehab, arbetar både inom verksamheter för vård och 
omsorg och för LSS-verksamheterna. Rehabiliterings-
enheten har förutom rehabilitering även ansvar för 
bostadsanpassning och hjälpmedel och då även 
hjälpmedel till kommuninvånarna från 20 år och äldre vid 
de tillfällen dom är i behov av hjälpmedel till exempel 
efter operation. Distriktssjuksköterska och fysioterapeut 
bemannar vårdplaneringsteamet som planerar för 
personers hemgång från sjukhus.  

Verksamheten kommer under 2021 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/brukarnas behov. Översyn av arbets-
sätt, metoder och administrativa arbetsuppgifter har 
påbörjats och fortsätter under år 2021. 

Arbetet inom hälsa, vård och omsorg utvecklas ständigt 
för att möta brukare och patienters behov och för att 
kunna erbjuda medarbetarna en god arbetsmiljö. Under 
2020 var detta den största utmaningen då man hamnat i en 
för alla ny situation med spridningen av covid-19, vilket 
även kan fortsätta påverka verksamheten under 2021. 

Mobil omsorg ska under 2021 implementeras inom 
samtliga enheter. Det innebär att information om varje 
brukare finns tillgängligt mobilt samt att dokumentation 
kan göras direkt i det mobila gränssnittet.  

Uppgradering till digitala trygghetslarm inom särskilt 
boende ska göras. 
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Verksamheterna – socialnämnden 
De beslut som fattats i samband med budget 2021 
kommer att innebära att förvaltningen arbetar med att 
stänga ytterligare en enhet inom särskilt boende och även 
förändringar avseende hemtjänst i ordinärt boende när det 
gäller vissa serviceinsatser som städning och inköp. 

Beslut om önskad sysselsättningsgrad påverkade 
verksamheten under 2020 med cirka 14 heltidstjänster. 

En ny plan för hälsa, vård och omsorg står inför beslut. 
Planen innefattar utvecklingsområde som bygger på 
aktuell samhällsutveckling samt de tankar och idéer som 
kommit fram i dialogcafé och tematräffar och som kan ge 
win-win effekter. Med detta menas nya arbetssätt som 
sparar tid och resurser för socialnämnden och som också 
kan ge den enskilde ökad kvalitet, självbestämmande och 
trygghet. Planen stämmer väl överens med det förslag 
som finns framtaget avseende en ny socialtjänstlag, 
bestämmelser om ett förbyggande arbetssätt, vilket 
innebär att verksamheten i ökad utsträckning kommer att 
ha ett arbetssätt som gynnar den enskildes känsla av 
sammanhang. 

LSS/socialpsykiatrin 

Verksamheten består av nio kommunala enheter. Totalt 
finns för närvarande 54 boendeplatser fördelat inom 
gruppbostäder och servicebostäder. Under 2019 hade 120 
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 verksamheten utifrån arbete med metod, en 
till en bemanning och inriktning på arbetsuppgifter. 

Socialpsykiatrins verksamheter omfattar boendestöd, 
särskilt boendestöd (Kompassen), sysselsättning och 
träffpunktverksamhet. Boendestöd beviljas enskild person 
från 18 år som tillhör psykiatrireformens målgrupp och 
som har betydande svårigheter i sin dagliga livsföring. 
Under år 2019 var det 6 personer som hade behov av 
särskilt boendestöd, 63 personer hade behov av boende-
stöd i ordinärt boende, 14 personer hade beslut om 
meningsfull sysselsättning. Inom Träffpunktverksamheten 
var det cirka 30 personer som besökte regelbundet. Nivån 
inom flera områden, men framförallt boendestödet har fått 
en påtaglig ökning av personer med behov av insatsen. 

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 under 2021. Men även arbetet med att för enskilda 
brukare aktivt arbeta för att skapa förutsättningar för ett 
eget boende utanför insatsen. 

Över tid har man nationellt sett en utmaning för 
målgruppens möjlighet till arbete utanför insatsen daglig 
verksamhet. Avdelningen har påbörjat ett aktivt arbete 

med arbetskonsulent och ansvariga enhetschefer, för att 
skapa möjligheter och förutsättningar för enskilda brukare 
att i större utsträckning få möjlighet till utflyttad daglig 
verksamhet, som långsiktigt skulle möjliggöra någon 
form av anställning. Ett samarbete har påbörjats med 
arbetsplatser inom kommunen för att finna möjliga 
arbetsuppgifter. 

Inom kultur- och fritidsverksamheten startades ett projekt 
upp under 2020, Innehållsrik fritid – en väg till hälsa och 
livskvalitet, som ska förbättra förutsättningarna för 
personer med funktionsnedsättning att aktivt kunna delta i 
kultur- och fritidslivet i samma omfattning och med 
samma kvalitet som andra. Arbetet fortlöper under 2021. 

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. Rätt 
till önskad sysselsättningsgrad tillämpas för personalen 
inom avdelningen. 

Individ- och familjeomsorgen 

Individ- och familjeomsorgen, IFO, består av ledning, en 
enhet för vuxna, en enhet för barn och unga, samt hand-
läggarenheten. Verksamheten bedriver myndighets-
utövning, 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 
stödboende. 

Inom barn- och ungdomsenheten fortsätter arbetet 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. Under 2021 kommer man bland 
annat arbeta med att utveckla arbetet med att synliggöra 
barn och ungdomar i familjer med långvarigt 
biståndsberoende. 

Barn och ungas upplevelse av delaktighet och deras 
möjlighet att påverka insatserna började förvaltningen 
arbeta med under år 2020. Enkäten Ungas röster är en del 
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i att få reda på hur ungdomar upplever sin kontakt med 
socialtjänsten och mätningen fortlöper under 2021. 
Samverkan både inom förvaltningen men även med 
förskola/skola, barn- och ungdomspsykiatri och 
barnhälsovården är nödvändigt för att kunna utveckla ett 
gott förebyggande arbete. 

När det gäller målgruppen vuxna så arbetar man inom 
öppenvården med att möta klienternas behov och ge stöd 
på hemmaplan. Stöd i öppenvård för de som avslutat en 
behandling är också något som ständigt måste 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 och från och med 2021 så har man samlat 
verksamheterna öppenvård intern och extern samt 
ensamkommande barn och unga under en ny enhet, 
stödenheten för individ och familj. 

Kostnaden för försörjningsstöd ökade under 2020 och 
prognosen visar på ytterligare ökning under 2021. 
Anledningarna är bland annat att kostnader för skyddat 
boende ökat, att Försäkringskassan gör striktare 
bedömningar, att fler har psykisk ohälsa som gör att deras 
väg till självförsörjning är längre samt att Arbets-
förmedlingen har stora utmaningar att få ut arbetslösa i 
arbete. En arbetsterapeut kommer att anställas för att ur 
ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv arbeta med 
kvinnor och män som hamnat utanför arbetsmarknaden 
eller som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. 

En kommun är skyldig, enligt 5 § lagen (2016:38) om 
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
(bosättningslagen), att efter anvisning ta emot en 
nyanländ för bosättning i kommunen, Simrishamns 
kommun har fått 9 anvisningar under 2021. 

Övergripande administration och ledning 

Inom avdelningen finns samordnare för våld i nära 
relationer som arbetar med att samordna arbetet med våld 
i nära relationer inom hela förvaltningen, personligt 
ombud som arbetar med att ge stöd till medborgare, 18 år 
och uppåt, som har en långvarig psykisk ohälsa, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska som 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 som 
arbetar med att ge stöd och utbilda både externt och 
internt. Personalspecialist anställdes under år 2020 och 
kommer att arbeta strategiskt och operativt inom området 
personalfrågor och ge stöd och rådgivning till 
förvaltningens chefer. 

Andra funktioner är förvaltningens utvecklingsteam. 
Utvecklingsteamet tar emot uppdrag från lednings-
gruppen utifrån de politiskt satta målen och fokus är 
utveckling av verksamheten genom exempelvis välfärds-
teknik. År 2021 kommer man arbeta med att ta fram en 
IFO-inriktning samt fortsätta införandet av mobil omsorg 
och uppdatering av trygghetslarm inom särskilda boende. 
Målet är också att ha en väg in för medarbetare inom 
socialförvaltningen som behöver administrativt stöd och 
stöd i verksamhetssystem. 

Ledningsgruppen kommer under 2021 fortsätta ha fokus 
på utveckling och uppföljning av verksamheter samt 
fortsätta arbetet med att ta fram en övergripande 
kompetensförsörjningsplan.  

Tillitsbaserad styrning ska implementeras där alla inom 
organisationen har ett ansvar att aktivt arbeta för 
samverkan, helhetsperspektiv och med ett tydligt fokus på 
brukarens/patientens/klientens behov. 

Den nya planen för hälsa, vård och omsorg ska 
implementeras i verksamheterna.

Nämndmål 

Fullmäktigemål Nämndmål Indikatorer 

1. Geografi
1.1 Kommunen ska prioritera miljö- och
klimatmål, i enlighet med Sveriges miljö-
mål, utifrån kommunens ansvarsområde

Miljöbilar ska användas där det är möjligt. Antalet miljöbilar ska öka. 
Nuläge:  
Miljöbil enligt definition från gällande 
fordonspolicy.  

Matsvinnet ska minska. Kartlägga om det finns matsvinn inom 
särskilt boende och hur man kan arbeta 
för att minska det. 

1.2 Kommunen ska arbeta med 
inriktning på näringslivets möjligheter till 
utveckling och etablering i kommunen 

Ökat informationsutbyte avseende 
medborgens behov. 

Möjliggöra för näringsidkare att utföra 
exempelvis serviceinsatser genom att 
synliggöra medborgarens behov och 
livsstilsinsatser som inte ingår i det 
kommunala ansvaret. 
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2. Demografi
2.1 Kommun ska skapa förutsättningar
för alla oavsett ålder att bo, leva, verka
och utvecklas i hela kommunen

Äldre kvinnor och män ska inte besväras av 
otrygghet eller ensamhet. 

Andelen kvinnor och män som besväras 
av ensamhet ska vara lägre än snittet i 
riket. 

Behovet av försörjningsstöd ska minska för 
klienter som riskerar att hamna i ett 
långvarigt bidragsberoende. 

Samrådsform ska skapas mellan det 
lokala näringslivet – barn och 
utbildningsförvaltningen samt individ och 
familjeomsorgen gällande framtidens 
kompetensförsörjning i Simrishamns 
kommun.    

Mäts genom antalet individer som gjorts 
anställningsbara och erhållit praktik/ 
arbete. 

2.2 Kommunen ska erbjuda 
medborgarna välfärdstjänster av högsta 
kvalitet och likvärdighet 

Brukare och klienter ska erbjudas de 
insatser som bäst motsvarar det individuella 
behovet.  

Utredning och insatser ska genomföras 
utifrån bästa tillgängliga kunskap. 
Samtliga avdelningar med start 2021 på 
Individ- och familjeomsorgen.   
X antal bedömningar ska innehålla 
följande delar; brukare/klients erfarenhet 
och önskemål, brukare/klients situation 
och kontext, bästa tillgängliga kunskap. 
Följs upp i samband med intern kontroll 
kvartalsvis. 
Verksamheten arbetar för att främja 
psykisk hälsa. 

Behovet av beslutade insatser barn och 
unga ska minska genom att erbjuda mer 
förebyggande verksamhet. 

Antalet medborgare som deltar i 
förebyggande verksamhet ska öka. 
Samverkan ska ske med barn- och 
utbildningsförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
Nuläge:  
Antal i barngrupp  

Personal inom hälsa, vård och omsorg ska 
arbeta i olika team med serviceinsatser 
respektive omvårdnadsinsatser. 

Team med inriktning på serviceinsatser 
respektive omvårdnadsinsatser ska 
skapas. Detta stärker professionerna 
vårdbiträde och undersköterska. 

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

Klienten/brukaren/patienten ska uppleva 
delaktighet vid utredning och genomförande 
av insats i alla verksamheter. 

Alla verksamheter ska ha ett 
implementerat arbetssätt som riktar sig 
mot klintens/brukarens/patientens 
delaktighet.  
Arbetssättet ska synas i rutiner och 
dokumentation. Följs upp i samband 
med intern kontroll kvartalsvis samt vid 
verksamhetsuppföljningen. 

Socialnämnden ska vara en 
anhörigkompetent organisation 

Alla verksamheter ska ha ett 
implementerat arbetssätt som riktar sig 
mot anhörigas delaktighet.  
Arbetssättet ska synas i rutiner och 
dokumentation. Följs upp i samband 
med intern kontroll kvartalsvis samt vid 
verksamhetsuppföljningen. 

3.2 Kommunen ska vara ledande i 
arbetet mot rasism och diskriminering 
samt aktivt arbeta för jämställdhet 

Funktionsvariation ska inte vara ett hinder Personer med funktionsvariation deltar i 
aktiviteter som riktar sig till alla.  
Nuläge: 

Socialnämnden arbetar aktivt med att ingen 
person ska diskrimineras. 

Samtliga arbetsgrupper besvarar 
enkäten Undersöka risker för 
diskriminering en ggr/år.   
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Kontrasterna i en 
levande kommun gör 

alla dagar bättre 
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