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Ekonomisk översikt – budgetkommentarer 
 

Budgetprocessen 
 
Kommunens budgetprocess har inneburit att samtliga 
nämnder inkom med sina investeringsäskanden och 
förslag på exploateringsbudget i mars 2021. Under våren 
arbetade budgetberedningen med nämndernas 
investeringsbudgetar och exploateringsbudget för år 2022 
med en plan för åren 2023 till 2026. Kommunfullmäktige 
beslutade om budgetarna på deras sammanträde i juni. 
 
I augusti 2021 inkom nämnderna med sina budget-
skrivelser avseende driften. Dessa skrivelser innehöll 
äskanden och effektiviseringsmöjligheter avseende 
driftbudgeten samt preliminära nämndmål och i vissa fall 
taxor.  
 
Därefter påbörjades en central beredning av budgeten. 
Budgeten innehållande skattesats, mål för god ekonomisk 
hushållning, driftramar och justering av vissa taxor 
kommer enligt tidplanen att fastställas av fullmäktige i 
oktober. 
 
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 2022 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 19 300 invånare 
den 1 november 2021, det vill säga det datum som styr 
var kommunalskatt ska betalas under 2022. För åren 2023 
till 2026 räknas invånarantalet upp med 100 invånare 
varje år. Den 1 november 2021 var invånarantalet 19 298. 
 
Befolkningsutveckling de senaste 10 åren till och med den 
1 november 2021: 

 
 
Nämndernas ramar, exklusive kapitalkostnader, 
internhyra och internstäd, för 2021 har till 2022 
uppräknats med en sammanvägd löne- och pris-
kompensation på i genomsnitt 2,1 procent. Löne- och 
prisuppräkning år 2023 uppgår till 2,0 procent och för 
åren 2024–2026 uppgår det till 2,8 procent. Noteras bör 

att den bedömda kompensationsnivån avser kostnads-
ökningar mellan kalenderåren. 
 
Nämndernas ramar har justerats utifrån omräkning av 
kapitalkostnader och internstäd. Internhyrorna har räknats 
upp med 1,6 procent enligt KPI.  
 
Ändrade förutsättningar vad gäller skattesats och 
invånarantal skulle påverka enligt följande: 
• Förändrad skattesats med 10 öre motsvarar 4,1 mnkr. 
• Förändrade generella, invånarrelaterade statsbidrag till 

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

• En avvikelse mot befolkningsprognosen på 100 
invånare motsvarar 6,3 mnkr. 

 
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.  

 
Avsikten med nedan angivna verksamhetsmål är att dessa 
tillsammans med de finansiella målen ska utgöra grunden 
för en samlad bedömning av om kommunen har en god 
ekonomisk hushållning. Verksamhetsmålen med 
inriktning på god ekonomisk hushållning och de 
finansiella målen ska följas upp i årsredovisningen, det 
vill säga efter budgetårets utgång. Målen ska även vara 
föremål för uppföljning i delårsrapporten. 
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Ekonomisk översikt – budgetkommentarer 
 

Följande mål gäller för Simrishamns kommun:  

Verksamhetsmål med inriktning  
på god ekonomisk hushållning 

Mäts igenom Koppling till god ekonomisk  
hushållning 

 

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

 

Befolkningsstatistik över tid. 
 

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

 

Frisknärvaron understiger inte 95 procent.                                          
(Uppföljningsansvar: kommunstyrelsen) 

 

Statistisk frisknärvaro. 
 

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

 

Kommunens anläggningar är underhållna 
så att kapitalförstöring undviks. Uppdrag 
ges till samhällsbyggnadsförvaltningen att 
ta fram underhållsplaner som ska inne-
hålla investeringsutgift, driftskostnad samt 
vara tidsbestämda och kopplade till 
budget.  
(Uppföljningsansvar: 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 fastställdes 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. 

Verksamhetsmässiga mål 
 
För styrning av den kommunala verksamheten används en 
vision- och målstyrningsmodell. Den fastställda visionen 
har följande sammanfattande innehåll: 
 

”Kontrasterna i en levande kommun gör 
alla dagar bättre” 

 
Till visionen finns tre strategiska utvecklingsområden 
kopplade: 
 
1. Utmaning geografi: Kontrasterna är vår största 

tillgång – vi ska arbeta för att göra kommunen ännu 
mer levande året runt. 
Vi ska bevara och utveckla Simrishamn genom att 
vårda styrkan i vårt arv och utveckla det för framti-
den. Hela kommunen ska vara levande.  
Kontrasterna mellan Simrishamn och byarna och 
byarna emellan med sina starka identiteter gör oss 
unika i förhållande till andra kommuner. Tillsam-
mans ska vi göra kommunen mer levande och till-
gänglig, alltifrån att påverka kollektivtrafikens 
utveckling till att nyttja nya kommunikationskanaler, 
exempelvis digitala.  

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

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

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 
delårsrapporter och årsredovisning.  
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Ekonomisk översikt – budgetkommentarer 
  

Driftbudget 
 
Basen för beräkningen avseende 2022 utgörs av budget 2021. Detta års budgetram, 
kompletterat med vissa justeringar utgör Budget 2022. Denna ram syftar till att visa 
en uppräknad ram till 2022 års kostnadsnivå med hänsyn tagen till aktuella, 
ekonomiska justeringar. Skillnaden mellan Basram 2022 och Förslag 2022 utgörs av 

tillskott och omfördelning av budget mellan nämnderna, se kommentarer under 
tabellen. 
 
”Basramen” utgörs således av 2021 års ram upp- och omräknad till 2022.  

 
Driftbudget  "Basram"  Tidigare  Föränd. Just Ram- Uppdrag Budget Plan Plan Plan Plan 
(tkr) 2022 beslutade ansvar  från inv.  förstärkning   2022 2023 2024 2025 2026 
    förändringar nämnd till drift              
Kommunfullmäktige -1 267      -1 267 -1 292 -1 328 -1 365 -1 403 

Revisionen -1 381    -146  -1 527 -1 655 -1 594 -1 635 -1 677 

Valnämnden -20 -380     -400 -20 -350 -20 -350 

Överförmyndarverksamheten -2 946    -675  -3 621 -3 680 -3 764 -3 851 -3 940 

Kommunstyrelsen -97 492 755 480  -1 000  -97 257 -100 182 -103 394 -106 603 -109 695 

Samhällsplaneringsnämnden -59 899  -3 -4 000 -1 300 -400 -65 602 -67 766 -70 806 -72 670 -74 462 

Byggnadsnämnden -2 172  1  -800 -800 -3 771 -3 820 -3 080 -3 142 -3 205 

Kultur- och fritidsnämnden -50 261  6  0  -50 255 -51 505 -53 089 -54 711 -56 292 

Barn- o utbildningsnämnden -424 150  366  -6 300  -430 084 -438 853 -450 820 -463 464 -477 105 

Socialnämnden -520 768  -850  -3 000  -524 618 -535 199 -549 948 -565 500 -581 633 

Summa nämnderna -1 160 356 375 0 -4 000 -13 221 -1 200 -1 178 402 -1 203 972 -1 238 173 -1 272 961 -1 309 762 

Finansiering 1 200 960           1 200 960 1 227 156 1 260 268 1 294 576 1 336 028 

Årets resultat 40 604           22 558 23 184 22 095 21 615 26 266 
Från pensionskapitalet1 13 000           13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 

Balanskravsresultat 53 604           35 558 36 184 35 095 34 615 39 266 
1 I förväg fastställda uttag (placeringspolicyn avseende pensionsmedel) 
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Tidigare beslutade förändringar avser följande: 
•  Valnämnden: tillförs 380 tkr för val 2022.  
• Kommunstyrelsen: 255 tkr för Leader tas bort för 

Leader-perioden 2015–2022 enligt tidigare beslut och 
500 tkr för fastighetskatt överförs till 
finansieringsverksamheten.  

 
Ansvarsförändringar för nämnderna enligt följande: 
• Kommunstyrelsen: tillförs 300 tkr för samordnare för 

våld i nära relationer från socialnämnden, 300 tkr för 
upphandlingskompetens från övriga nämnder, 275 tkr 
för övertagandet av ansvaret för IT-service till lärare 
och elevers IT-miljö från barn- och utbildnings-
nämnden samt 50 tkr för alkoholenheten från 
socialnämnden. Överförs 1 300 tkr för 
arbetsmarknadsverksamhet till socialnämnden och 
105 tkr för telefonikostnader till nämnderna. 

• Samhällsplaneringsnämnden: tillförs 20 tkr för 
telefonikostnader från kommunstyrelsen. Överförs 17 
tkr för upphandlingskompetens till kommunstyrelsen. 

• Byggnadsnämnden: överförs 1 tkr för 
upphandlingskompetens till kommunstyrelsen. 

• Kultur- och fritidsnämnden: tillförs 8 tkr för 
telefonikostnader från kommunstyrelsen. Överförs 14 
tkr för upphandlingskompetens till kommunstyrelsen. 

• Barn- och utbildningsnämnden: tillförs 30 tkr för 
telefonikostnader från kommunstyrelsen. Överförs 
121 tkr för upphandlingskompetens till 
kommunstyrelsen och 275 tkr för att IT-enheten tar 
över ansvaret för IT-service till lärare och elevers IT-
miljö. 

• Socialnämnden: tillförs 1 300 tkr för 
arbetsmarknadsverksamhet från kommunstyrelsen 
och 47 tkr för telefonikostnader från 
kommunstyrelsen. Överförs 300 tkr för samordnare 
för våld i nära relationer till kommunstyrelsen, 147 
tkr för upphandlingskompetens till kommunstyrelsen 
och 50 tkr för alkoholenheten till kommunstyrelsen. 

 
Justering från investering till drift avser: 
• Samhällsplaneringsnämnden: tillförs 4 000 tkr för 

driftkostnader inom gata/park som tidigare felaktigt 
har bokförts som investering. 

 

Ramförstärkning avser permanenta ramförstärkningar till 
nämnderna enligt följande: 
• Revisionen: tillförs 96 tkr för ersättning för förlorad 

arbetstid och 50 tkr för ökade kostnader efter ny 
upphandling. 

• Överförmyndarverksamheten: tillförs 675 tkr för 
ytterligare en tjänst som överförmyndarhandläggare. 

• Kommunstyrelsen: tillförs 500 tkr för buss som 
ersätter Snurringen och 500 tkr för medfinansiering 
till Leader Sydöstra Skåne. 

• Samhällsplaneringsnämnden: tillförs 400 tkr för en 
GIS-strateg, 400 tkr för en exploateringsingenjör och 
500 tkr för sommarinsatser. 

• Byggnadsnämnden: tillförs 550 tkr för digitalisering 
av bygglovshanteringen och 250 tkr för 
driftkonsekvenser för arkivsystem och moduler samt 
godkänd investeringsbudget. 

• Kultur- och fritidsnämnden: Det nya driftavtalet för 
campingverksamheten som gäller från och med den  
1 oktober 2021 ger ökade intäkter för år 2022 på  
1 800 tkr. Dessa medel ska användas till följande: 
300 tkr till lönekostnader, 300 tkr till digitalisering, 
250 tkr till föreningslivet, 250 tkr till kultur- och 
arrangörsbidrag och 700 tkr till kulturmiljö-
kompetens. 

• Barn- och utbildningsnämnden: tillförs 1 300 tkr till 
Skolområde Nord, 1 500 tkr till kompetensutveckling 
för lärare, 2 000 tkr till kunskapshöjande åtgärder 
grundskola och 1 500 tkr för kunskapshöjande 
åtgärder gymnasieskola. 

• Socialnämnden: tillförs 2 000 tkr för ökat behov av 
hemtjänst, 400 tkr för Mariamottagningen och 600 
tkr för socialsekreterare. 
 

Uppdrag avser uppdrag för endast en tidsbegränsadperiod 
enligt följande: 
• Samhällsplaneringsnämnden: tillförs 400 tkr för 

kostenheten under år 2022. 
• Byggnadsnämnden: tillförs 800 tkr för en 

handläggare år 2022 och 2023. 
 
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.
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Finansieringen har för planperioden beräknats enligt följande: 
 
      Finansiering 
(tkr)  

Budget 
2022 

 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

            Pensioner -72 000 -72 000 -72 000 -77 000 -77 000 

Interna pensionsavgifter 44 005 45 017 46 053 47 112 48 195 

Internränta investeringar 12 567 13 995 14 850 15 424 15 852 

Fastighetsskatt -500 -500 -500 -500 -500 

Kommunstyrelsens förfogande -900 -900 -900 -900 -900 

Kommunfullmäktiges förfogande -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Ränteintäkter 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 

Räntekostnader -3 700 -3 900 -4 100 -4 300 -4 500 

Skatter och statsbidrag 1 217 788 1 241 744 1 273 165 1 311 040 1 351 181 

Summa 1 200 960 1 227 156 1 260 268 1 294 576 1 336 028 

 
För att täcka eventuellt tillkommande kostnader innehåller 
förslaget under finansieringen reserver i form av 
kommunstyrelsens respektive kommunfullmäktiges 
anslag till förfogande.  

Beloppen avseende skatter och statsbidrag specificeras i 
nedanstående tabell: 

 

      Specifikation av skatter och statsbidrag 
(tkr)  

Budget 
2022 

Plan 
2023 

 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

            Skatteintäkter 846 245 874 939 901 869 934 330 968 620 

Inkomstutjämning 257 018 266 284 275 262 286 062 297 391 

Regleringspost 45 067 31 037 26 522 21 110 15 605 

Kostnadsutjämning 5 462 5 490 5 519 5 547 5 575 

LSS-utjämning -287 -289 -290 -292 -293 

Fastighetsavgift 64 283 64 283 64 283 64 283 64 283 

Summa 1 217 788 1 241 744 1 273 165 1 311 040 1 351 181 

 
Skatter och statsbidrag är beräknade utifrån en prognos 
från Sveriges Kommuner och Regioner den 26 augusti i 
kombination med ett antagande om 19 300 invånare den  

1 november 2021. För åren 2023 till 2026 räknas 
invånarantalet upp med 100 invånare varje år.  
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Ekonomisk översikt – budgetkommentarer 
 

Investeringsbudget 
 
Nämnderna tilldelas en investeringsram för år 2022 och 
en plan för åren 2023 till 2026. Undantag gäller för 
samhällsplaneringsnämnden. Denna nämnd erhåller 
specifika ramar avseende den skattefinansierade 
verksamheten, bidrag till statlig infrastruktur 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)  

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

            Kommunstyrelsen 10 240 5 250 4 250 2 250 2 250 

Samhällsplaneringsnämnden, skattefinansierat 55 150 54 950 38 550 30 550 30 550 

Byggnadsnämnden 500 0 0 0 0 

Kultur- och fritidsnämnden 3 210 2 210 2 775 2 625 1 625 

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

Socialnämnden 5 100 6 100 4 600 4 600 4 600 

Summa investeringar, skattefinansierad verksamhet 77 700 72 510 54 175 59 025 43 025 
Samhällspl.nämnden, bidrag till statlig infrastruktur 3 000  3 000 0 0 0 

Summa inv, skattefinansierad verksamhet inkl. bidrag 80 700 75 510 54 175 59 025 43 025 
Samhällsplaneringsnämnden, vatten och avlopp 49 000 73 000 60 000 35 000 35 000 

Summa invester. inkl. bidrag och vatten och avlopp 129 700 148 510 114 175 94 025 78 025 
Anläggningsavgifter, vatten och avlopp -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 
Summa investeringar inkl. anläggningsavgifter 124 700 143 510 109 175 89 025 73 025 

 
Investeringsregler 
 
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 ett investeringsprojekt inte är påbörjat under 
budgetåret ska det beslutas av fullmäktige om 
investeringsprojektet och investeringsmedel till 
projektet ska överföras till nästkommande år eller inte.   

7. Investeringsprojekt som avser kategorierna ramanslag 
samt årligen återkommande anslag för reinvesteringar 
överförs inte till nästkommande år i det fall det finns 
ej använda medel kvar. 

8. Investeringsprojekt som är utöver punkt 6 och 7 och 
där inte tilldelad budget har använts under budgetåret 
får resterande belopp istället användas nästkommande 
år till det avsedda projektet. 

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

Exploateringsbudget 
 
En exploateringsbudget fördelat på exploaterings-
inkomster och exploateringsutgifter upprättas per år. 

Under samhällsplaneringsnämndens avsnitt i detta 
budgetdokument framgår det vilka exploaterings-
projekt som ingår i exploateringsbudget och som 
planeras genomföras under de kommande åren

 
Exploateringsbudget 
(tkr)  

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

            Inkomster 28 641 10 834 24 175 2 197 2 087 

Utgifter -40 887 -22 300 -5 720 0 0 

Netto -12 246 -11 466 18 455 2 197 2 087 

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

Budget 
2022 

Plan  
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

            Nettokostnader -1 138 812 -1 157 845 -1 186 212 -1 221 152 -1 253 149 

Avskrivningar -57 418 -61 515 -65 458 -68 673 -71 966 

Verksamhetens nettokostnader -1 196 230 -1 219 360 -1 251 670 -1 289 825 -1 325 115 
Skatter och statsbidrag 1 217 788 1 241 744 1 273 165 1 311 040 1 351 181 

Ränteintäkter 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 

Räntekostnader -3 700 -3 900 -4 100 -4 300 -4 500 

Årets resultat 22 558 23 184 22 095 21 615 26 266 
Från pensionskapitalet 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 

Balanskravsresultat 35 558 36 184 35 095 34 615 39 266 

 
Budgetförslaget innebär att balanskravet uppnås samtliga 
år under planeringsperioden. För 2022 motsvarar 
balanskravet 2,9 procent av skatter och statsbidrag.       

För 2023 beräknas nivån till 2,1 procent och för åren 2024 
till 2026 beräknas nivån till 2,0 procent.  
 

 
      Finansieringsbudget 
(tkr)  

Budget 
2022 

Plan  
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

            Resultat från driftbudget 22 558 23 184 22 095 21 615 26 266 

Uttag pensionsmedel 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 

Avskrivningsmedel 57 418 61 515 65 458 68 673 71 966 

Anläggningsavgifter, vatten och avlopp 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Nya lån till VA-investeringar 49 000 73 000 60 000 35 000 35 000 

Tillförda medel 146 976 175 699 165 553 143 288 151 232 
           
Investeringar, skattefinansierat  77 700 72 510 54 175 59 025 43 025 

Bidrag till statlig infrastruktur 3 000 3 000 0 0 0 

VA-investeringar 
 

49 000 73 000 60 000 35 000 35 000 

Exploateringsverksamhet 12 246 11 466 -18 455 -2 197 -2 087 

Använda medel 141 946 159 976 95 720 91 828 75 938 
           Förändring likvida medel 5 030 15 723 69 833 51 460 75 294 

 
Investeringsbudgeten för 2021 beräknas, vid fullt 
genomförande, innebära att kommunens låneskuld 
teoretiskt skulle uppgå till 330 mnkr. För perioden 2022 
till 2026 behövs utifrån föreslagna drift- och investerings-

ramar en ökad upplåning på ytterligare 252 mnkr. 
Ökningen avser investeringar inom vatten- och 
avloppsverksamheten.
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Ekonomisk översikt – budgetkommentarer 
 

      Balansbudget 
(mnkr)  

Budget 
2022 

Plan  
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

            Tillgångar 1 881 1 982 2 069 2 131 2 197 
Skulder 882 960 1 025 1 065 1 105 

Eget kapital 999 1 022 1 044 1 066 1 092 

Summa skulder och eget kapital 1 881 1 982 2 069 2 131 2 197 
           Soliditet, eget kapital / tillgångar 53% 52% 50% 50% 50% 

 
Noteras bör att beräkningen av balansbudgeten är 
förenklad. Utgångspunkten har varit bokslutet för år 2020 
samt prognos för år 2021. Beräknad utveckling följer 
resultatbudget och finansieringsbudget enligt tabellerna 
ovan.  
 

Soliditeten uppgick i senaste bokslutet, det vill säga 
avseende 2020, till 54 procent. Budgeterad investerings-
nivå 2021 beräknas soliditeten till 51 procent. För år 2022 
beräknas soliditeten öka till 53 procent, för att sedan år 
2023 minskas till 52 procent och för åren 2024 till 2026 
minskas ytterligare till 50 procent.   
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 Ekonomisk översikt – förklaring till ramberäkning 
  

 
Förklaring till ramberäkning 
 
Driftbudget 
(tkr) 

1. Budget 
2021 

2. Just 
uppdrag 

2021 

3. Just. 
PO till 

39,80 % 

4. Pris- 
och löne-

komp 
2,1% 

5. Just 
kapital 
kostn. 

6. Omräkn. 
internhyror 

1,6 % 

7.  
Omräkn. 

intern-
städ 

8. Bas-
ram 2022 

9.  
Tidigare 

beslut. 
förändr. 

10. Föränd. 
ansvar 
nämnd 

11. Just 
från inv 
till drift 

12. Ram- 
förstärkn 

13. 
Uppdrag 

14. Ram 
2022 

Kommunfullmäktige  -1 241     -26       -1 267           -1 267 

Revisionen -1 353     -28       -1 381       -146   -1 527 

Valnämnden -20     0       -20 -380         -400 

Överförmyndarverksamheten -2 887   2 -61       -2 946       -675   -3 621 

Kommunstyrelsen -96 069 700 124 -1 901 -281 -39 -26 -97 492 755 480   -1 000   -97 257 

Samhällsplaneringsnämnden -59 107 900 203 -620 -1 176 -99   -59 899   -3 -4 000 -1 300 -400 -65 602 

Byggnadsnämnden -2 936 800 16 -43 -9     -2 172   1   -800 -800 -3 771 

Kultur- och fritidsnämnden -49 577 500 59 -605 -557 -271 190 -50 261   6   0   -50 255 

Barn- och utbildnings-
nämnden 

-416 445 225 686 -7 789 -70 -559 -198 -424 150   366   -6 300   -430 084 

Socialnämnden -510 935 225 1 030 -10 384 -97 -170 -437 -520 768   -850   -3 000   -524 618 

Summa nämnderna -1 140 570 3 350 2 120 -21 457 -2 190 -1 138 -471 -1 160 356 375 0 -4 000 -13 221 -1 200 -1 178 402 

 
1. Budget 2021: Ursprunglig budget avseende 2021. 

2.  Justering uppdrag 2021: Minskar nämndernas ramar med budgeten för uppdrag som endast avsåg 2021. 

3.  Justering av PO till 39,80 %: Sänker personalomkostnaderna till 39,80 procent enligt Sveriges Kommuner och Regioners förslag. De interna intäkterna på finansieringen 
ändras samtidigt. 

4. Pris- och lönekompensation, 2,1 %: Nämnderna har erhållit 2,1 procent i kompensation (ram exkl. kapitalkostnader, internhyror och internstäd). 

5. Justering av kapitalkostnader: Uppdatering av nämndernas kapitalkostnader. Den interna intäkten under finansieringen ändras samtidigt. 

6. Omräkning av internhyror: Hyrorna har räknats upp med KPI 1,6 procent. 

7.   Omräkning av internstäd: Justering av nämndernas ramar utifrån omräknad internstäd. 

8. Basram 2022: Visar 2021 års ram uppräknad och neutralt justerad till år 2022. 

9. Tidigare beslutade förändringar: Avser redan tidigare beslutade förändringar avseende nämndernas ramar. 
• Valnämnden: tillförs 380 tkr för val 2022.  
• Kommunstyrelsen: 255 tkr för Leader tas bort för Leader-perioden 2015–2022 enligt tidigare beslut och 500 tkr för fastighetskatt överförs till finansieringsverksam-

heten.  
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 Ekonomisk översikt – förklaring till ramberäkning 
  

 

10. Ansvarsförändringar för nämnderna:  
• Kommunstyrelsen: tillförs 300 tkr för samordnare för våld i nära relationer från socialnämnden, 300 tkr för upphandlingskompetens från övriga nämnder, 275 tkr för 

övertagandet av ansvaret för IT-service till lärare och elevers IT-miljö från barn- och utbildningsnämnden samt 50 tkr för alkoholenheten från socialnämnden. Över-
förs 1 300 tkr för arbetsmarknadsverksamhet till socialnämnden och 105 tkr för telefonikostnader till nämnderna. 

• Samhällsplaneringsnämnden: tillförs 20 tkr för telefonikostnader från kommunstyrelsen. Överförs 17 tkr för upphandlingskompetens till kommunstyrelsen. 
• Byggnadsnämnden: överförs 1 tkr för upphandlingskompetens till kommunstyrelsen. 
• Kultur- och fritidsnämnden: tillförs 8 tkr för telefonikostnader från kommunstyrelsen. Överförs 14 tkr för upphandlingskompetens till kommunstyrelsen. 
• Barn- och utbildningsnämnden: tillförs 30 tkr för telefonikostnader från kommunstyrelsen. Överförs 121 tkr för upphandlingskompetens till kommunstyrelsen och 

275 tkr för att IT-enheten tar över ansvaret för IT-service till lärare och elevers IT-miljö. 
• Socialnämnden: tillförs 1 300 tkr för arbetsmarknadsverksamhet från kommunstyrelsen och 47 tkr för telefonikostnader från kommunstyrelsen. Överförs 300 tkr för 

samordnare för våld i nära relationer till kommunstyrelsen, 147 tkr för upphandlingskompetens till kommunstyrelsen och 50 tkr för alkoholenheten till kommunsty-
relsen. 

11. Justering från investering till drift:  
• Samhällsplaneringsnämnden: tillförs 4 000 tkr för driftkostnader inom gata/park som tidigare felaktigt har bokförts som investering. 

12. Ramförstärkning: Avser permanenta ramförstärkningar till nämnderna enligt följande: 
• Revisionen: tillförs 96 tkr för ersättning för förlorad arbetstid och 50 tkr för ökade kostnader efter ny upphandling. 
• Överförmyndarverksamheten: tillförs 675 tkr för ytterligare en tjänst som överförmyndarhandläggare. 
• Kommunstyrelsen: tillförs 500 tkr för buss som ersätter Snurringen och 500 tkr för medfinansiering till Leader Sydöstra Skåne. 
• Samhällsplaneringsnämnden: tillförs 400 tkr för en GIS-strateg, 400 tkr för en exploateringsingenjör och 500 tkr för sommarinsatser. 
• Byggnadsnämnden: tillförs 550 tkr för digitalisering av bygglovshanteringen och 250 tkr för driftkonsekvenser för arkivsystem och moduler samt godkänd investe-

ringsbudget. 
• Kultur- och fritidsnämnden: Det nya driftavtalet för campingverksamheten som gäller från och med den 1 oktober 2021 ger ökade intäkter för år 2022 på 1 800 tkr. 

Dessa medel ska användas till följande: 300 tkr till lönekostnader, 300 tkr till digitalisering, 250 tkr till föreningslivet, 250 tkr till kultur- och arrangörsbidrag och 700 
tkr till kulturmiljökompetens.  

• Barn- och utbildningsnämnden: tillförs 1 300 tkr till Skolområde Nord, 1 500 tkr till kompetensutveckling för lärare, 2 000 tkr till kunskapshöjande åtgärder grund-
skola och 1 500 tkr för kunskapshöjande åtgärder gymnasieskola. 

• Socialnämnden: tillförs 2 000 tkr för ökat behov av hemtjänst, 400 tkr för Mariamottagningen och 600 tkr för socialsekreterare. 

13. Uppdrag: Avser uppdrag för endast en tidsbegränsadperiod enligt följande: 
• Samhällsplaneringsnämnden: tillförs 400 tkr för kostenheten under år 2022. 
• Byggnadsnämnden: tillförs 800 tkr för en handläggare år 2022 och 2023. 

14. Ram 2022: Nämndernas ramar 2022. 
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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 övergripande 
kommunfullmäktigemål och rambudget men också 
genom beslut med direkta anvisningar för nämndernas 
organisation och verksamhet. 

 
 

Ekonomisk ram 
 
Driftbudget 
 
        Driftbudget 
(tkr)  

Bokslut  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Plan  
2026 

                Intäkter 0 0 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 219 -1 241 -1 267 -1 292 -1 328 -1 365 -1 403 

Nettokostnader -1 219 -1 241 -1 267 -1 292 -1 328 -1 365 -1 403 
        
varav:               
Politisk verksamhet  -1 219 -1 241 -1 267 -1 292 -1 328 -1 365 -1 403 

 
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 
 
Ordförande: Christer Akej (M) 
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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 
 
        Driftbudget 
(tkr)  

Bokslut  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Plan  
2026 

                Intäkter 0 0 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 302 -1 353 -1 527 -1 655 -1 594 -1 635 -1 677 

Nettokostnader -1 302 -1 353 -1 527 -1 655 -1 594 -1 635 -1 677 

        
varav:               
Revision -1 302 -1 353 -1 527 -1 655 -1 594 -1 635 -1 677 

 
Effekter av beslutad driftbudget 
 
Revisionen bedömer att med tilldelad budget för 2022 
kunna genomföra motsvarande 2021 års omfattning av 
granskningar.   
 
Verksamhet 
 
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 
kommunfullmäktiges presidium ifråga om analyser och 
rapportering av granskningsresultat.  

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 2021 fördjupades 
dialogen med kommunfullmäktiges presidium, kring 
bedömningsgrunder i ansvarsfrågan samt revisionens 
metodik för riskbedömning avseende såväl den 
grundläggande granskningen som djupgranskningar.   
 

 
Nämndmål 
 

Fullmäktigemål Nämndmål Indikatorer 

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

Revisionens djupgranskningar och 
nämndernas svar ska publiceras på 
hemsidan i syfte att ge medborgare ökad 
insyn i kommunens arbete.   

Jämförelse mellan antalet 
djupgranskningar under året och antalet 
publicerade rapporter på hemsidan. 
Uppföljning görs av antalet besök på 
hemsidan för året som helhet.  
 

 
 
 

Kommunrevisionen 
 
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 
utbilda röstmottagare. 

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

 
Ekonomisk ram 
 
Driftbudget 
 
        Driftbudget 
(tkr)  

Bokslut  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Plan  
2026 

                Intäkter 0 0 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 -19 -400 -20 -350 -20 -350 

Nettokostnader 0 -19 -400 -20 -350 -20 -350 

        
varav:               
Politisk verksamhet 0 -19 -400 -20 -350 -20 -350 

 
Verksamhet 
 
Valnämnden har sju ledamöter och sju ersättare. 
Valnämnden ansvarar för att förbereda och genomföra 
allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå. 
Huvudregeln för kommunal rösträtt är att man ska vara 
folkbokförd i kommunen och ha fyllt 18 år senast på 
valdagen. Av Simrishamns kommuns drygt 19 000 
invånare har cirka 15 600 rösträtt. Valnämnden ska bland 
annat lämna förslag till indelning i valdistrikt, besluta om 
vallokaler samt rekrytera och utbilda röstmottagare. 
 

Simrishamns kommun är indelad i 13 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 
förtidsröstningen, både i röstningslokaler och vid 
institutioner. Förtidsröstningen 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: Matts Karlsson (M) 
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Verksamheterna – överförmyndaren 
 
 
 
 

 
Ansvarsområde 
 

• Ansvara för ärenden enligt föräldrabalken gällande 
legal företrädare 

• Lokal tillsynsmyndighet, fatta beslut inom vissa 
ärendegrupper, lämna yttrande till tingsrätten och 

verkställa tingsrättens beslut samt ge råd och stöd till 
berörda. 

• Ansvara för rekrytering och utbildning av legala 
företrädare 

 
 

Ekonomisk ram 
 
Driftbudget 
 
        Driftbudget 
(tkr)  

Bokslut  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Plan  
2026 

                Intäkter 210 0 0 0 0 0 0 

Kostnader -3 283 -2 887 -3 621 -3 680 -3 764 -3 851 -3 940 

Nettokostnader -3 073 -2 887 -3 621 -3 680 -3 764 -3 851 -3 940 

        
varav:               
Överförmyndarverksamheten -3 073 -2 887 -3 621 -3 680 -3 764 -3 851 -3 940 

 
Effekter av beslutad driftbudget 
 
Verksamheten tillförs ytterligare en handläggartjänst för 
att garantera god rättssäkerhet och rimlig 
arbetsbelastning. 
 
Verksamhet 
 
Överförmyndarverksamheten skall bedrivas rättssäkert 
och med god kvalitet i beslut och handläggning. Behovet 
av legala företrädare kommer sannolikt inte att minska 
trots möjligheten att utfärda framtidsfullmakt och 
anhörig-behörighet. En viktig faktor är den ökande 
andelen äldre i befolkningen, samt att verksamhetens 
målgrupper blir alltmer sårbara till följd av förändringar i 
samhället, bland annat digitalisering av ekonomin.  
 
 
 

Under hösten 2021 lämnade Ställföreträdarutredningen 
sitt betänkande med många förslag som kommer att 
påverka verksamheten och bland annat innebära mer 
fokus på uppföljning, kontroll och kvalitetsutveckling. 
Det föreslås också att verksamheten skall organiseras i 
överförmyndarnämnder och att mindre kommuner bör 
samverka för att öka uthålligheten och kvalitén i 
myndighetsutövningen. För närvarande pågår en 
beredning av ett ärende om ett eventuellt samgående med 
verksamheten i Ystad/Sjöbo/Tomelilla. 
 
Måluppfyllelsen får betraktas som god i enlighet med 
länsstyrelsens årliga uppföljning. Den succesiva ökningen 
av antal ärenden som varit åtgärdas genom att verksam-
heten tillförs ytterligare en handläggarbefattning för att 
komma ner till ett rimligt antal ärenden per handläggare. 
Vilket är en förutsättning för att bibehålla en rättssäker 
handläggning.

        Nyckeltal Bokslut  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Plan  
2026 

                Godmanskap 289 292 292 300 300 300 300 

Förvaltarskap 65 63 63 65 65 65 65 

Förmyndarskap 59 65 65 65 65 65 65 

Summa 413 420 420 430 430 430 430 

 
Nämndmål 
 
Målet är att samtliga ärenden skall handläggas rättssäkert 
och inom de tidsgränser som lag och författning 

föreskriver. Tillsynen över ställföreträdarna skall utföras 
på ett tillfredsställande sätt. Uppföljningen sker i 
huvudsak genom länsstyrelsens årliga inspektion samt 
intern kontrollplan. 

Överförmyndaren 
 
Överförmyndare: Roland Persson 
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Verksamheter – 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  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Plan  
2026 

                Intäkter 7 190 3 620 3 214 3 277 3 382 3 486 3 587 

Kostnader -90 857 -99 689 -100 471 -103 459 -106 775 -110 089 -113 282 

Nettokostnader -83 667 -96 069 -97 257 -100 182 -103 394 -106 603 -109 695 

               
varav:               
Styrelseverksamhet   -3 255 -3 320 -3 385 -3 493 -3 601 -3 706 
Stöd till politiska partier   -632 -639 -651 -672 -693 -713 

Övrig politisk verksamhet   -2 494 -2 497 -2 546 -2 627 -2 709 -2 787 

Miljö och hälsa   -2 533 -2 554 -2 604 -2 687 -2 770 -2 851 

Räddningstjänst   -15 825 -16 015 -16 327 -16 850 -17 372 -17 876 

Färdtjänst   -9 220 -8 970 -9 145 -9 438 -9 730 -10 012 

Enskilt bistånd   -250 -250 -255 -263 -271 -279 

Feriearbete   -500 -500 -510 -526 -542 -558 
Kollektivtrafik   -1 810 -2 200 -2 243 -2 315 -2 386 -2 456 

Kommunövergripande HR-aktiviteter   -4 901 -5 027 -5 125 -5 289 -5 453 -5 611 

Kommunledningskontor   -54 649 -55 285 -57 392 -59 234 -61 074 -62 846 

 
Effekter av beslutad driftbudget 
 
Budgetramen för kommunstyrelsen år 2022 är 97 257 tkr. 
Ramjusteringar i form av pris- och lönekompensation och 
justering av personalomkostnader samt omräkningar av 
kapitalkostnader, internhyra och internstäd uppgår till 2 
123 tkr.  
 
Sedan har kommunstyrelsen fått en minskad ram på 1 455 
tkr som avser tidigare beslutade förändringar. 
Kommunstyrelsen har även fått en minskad budget på 480 
tkr som avser ansvarsförändringar mellan nämnderna och 
som finansieras genom omfördelning från övriga 

nämnder. Kommunstyrelsen har även fått en 
ramförstärkning på 1 000 tkr till en flexibel lokal buss 
som ersätter Snurringen samt medlemsavgifter till Leader 
Sydöstra Skåne. 
 
I samband med budgetarbetet äskades bland annat om nya 
resursbehov kopplade till systemutveckling, 
verksamhetsförändring, upphandling och lagändring. För 
att finansiera detta minskas budgeten för seniorkort, 
färdtjänst samt att verksamheterna inom 
kommunledningskontoret effektiviseras.  

 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
Ordförande: Jeanette Ovesson (M) 
Förvaltningschef: Stina Lundquist 
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 Verksamheter – kommunstyrelsen 
 

Investeringsbudget 
 
      Investeringsbudget 
(tkr)  

Budget  
2022 

Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Plan  
2026 

            Inventarier KLK 240 100 100 100 100 

IT-utrustning 300 300 300 300 300 

Kommungemensamma IT-stöd 2 000 750 750 750 750 

Verksamhetsanpassningar i fastigheten på KLK 100 100 100 100 100 

IT-investeringar 1 400 400 400 400 400 

Trådlösa nät 600 600 600 600 600 

Fiberkanalisation på landsbygden 5 000 3 000 2 000 0 0 

Läsplattor till politikerna 600 0 0 0 0 

Summa 10 240 5 250 4 250 2 250 2 250 

 
Beskrivning av de större investeringsprojekten 
 
Kommungemensamma IT-stöd 
Investeringen avser kommungemensamma IT-stöd så som 
till exempel ekonomi-, beslutstöd-, personal-, kundtjänst-, 
ärende och diariesystem, hemsida, intranät, e-
tjänsteplattform och andra stödjande system så som till 
exempel e-signering, digital myndighetspost och 
robotisering. 
 
IT-investeringar 
Investering avser inköp av servrar, lagring, brandväggar 
och annan infrastruktur till kommunens interna 
datacenter. År 2022 behöver det även investeras i ett nytt 
backup-system tillsammans med Tomelilla kommun 
vilket beräknas kosta 1 000 tkr.  
 
Fiberkanalisation på landsbygden 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-30, § 230 att 
kommunen ska bidra till fortsatt utbyggnad av fiber på 
landsbygden genom att vara en resurs som samverkar med 
fastighetsägare som vill ha fiber samt aktörer av 
fiberutbyggnad. Det beslutades att kommunen avsätter 
investeringsmedel, upp till 10 mnkr, till en fortsatt 
utbyggnad av fiber på landsbygden under perioden 2022–
2024. Investeringsmedlen kommer användas i de områden 
där annan medfinansiering inte är möjlig att få, 
sammantaget för perioden högst 10 mnkr.  
 
Verksamhet 
 
Styrelseverksamhet 
 
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.  
 
 
 
 

Stöd till politiska partier 
 
Verksamheten innehåller partistöd enligt beslutad modell. 
 
Övrig politisk verksamhet 
 
I denna verksamhet ingår medlemsavgifter till Sveriges 
Kommuner och Regioner, Skånes kommuner, Sydöstra 
Skånes Samarbetskommitté och Leader Ystad-
Österlenregionen. Här ingår även kostnader för borgerliga 
förrättningar. 
 
Miljö och hälsa 
 
I miljö och hälsa ingår medlemsavgifter till 
Miljöförbundet. 
 
Räddningstjänst 
 
Simrishamns kommun bedriver räddningstjänst 
gemensamt med andra kommuner i Sydöstra Skånes 
Räddningsförbund. Därutöver lämnar kommunen bidrag 
till räddningsvärn. 
 
Färdtjänst 
 
Kommunen har tecknat avtal med Region Skåne 
angående handläggningen av färdtjänst, såväl utförandet 
som tillståndsgivande.  
 
Enskilt bistånd 
 
Tomelilla kommun har en budget- och skuldrådgivare 
anställd som även arbetar åt Simrishamns kommun och 
som vi medfinansierar. 
 
Feriearbete 
 
500 tkr är avsatta årligen till feriearbete. Feriearbete ger 
möjlighet för ungdomen att prova på hur det är att arbeta i 
kommunen och att tjäna sina egna pengar. Feriearbete kan 
väcka ett intresse inför ungdomens framtida studie- och 
yrkesval och därmed bidra till kommunens långsiktiga 
kompetensförsörjning.  
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Verksamheter – kommunstyrelsen 
Kollektivtrafik 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2021, § 92, att 
kommunen inte har för avsikt att förlänga det nuvarande 
avtalet avseende Snurringen med Skånetrafiken när det 
går ut i december 2021. En flexibel lokal buss som 
motsvarar Snurringens nuvarande omfattning i tid och mil 
upphandlades under hösten 2021. Det har beslutats att en 
flexibel lokal buss får kosta max 1 800 tkr. 
Kommunstyrelsen har fått 500 tkr i extra medel till en 
buss. Det är mellanskillnaden på 1 800 tkr och 1 300 tkr 
som finns i budget 2021 för Snurringen. 
 
Från och med september 2018 erbjuds alla 
kommuninvånare som fyllt 75 år gratis kollektivtrafik 
inom kommunens gränser.  
 
Kommunövergripande HR-aktiviteter 
 
I kommunövergripande HR-aktiviteter 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 
samhällsutvecklingen, 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 
kommungemensamma utvecklingsfrågor genomförs på 
förvaltningarna. Kommundirektören svarar för att 
kommungemensamma ärenden samordnas, är 
förvaltningschef för kommunledningskontoret samt tillika 
chef över övriga förvaltningschefer.   
 
De verksamheter som framförallt inriktar sig mot extern 
service är kommunikation/information, 
arbetsmarknadsfrågor, näringslivsfrågor, 
destinationsutveckling inklusive turistverksamhet, 
verksamhet på Marint centrum, Kontakt Simrishamn, 
konsumentrådgivning, överförmyndarverksamhet och 
strategiska tjänster så som samhällsutveckling, 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. 
 
I budgetskrivelsen lyftes behovet av en ny tjänst som 
avtals- och inköpscontroller. Omprioriteringar inom 
kommunledningskontoret görs för att kunna finansiera 50 
procent av den nya tjänsten, resterande 50 procent 
finansieras av de andra nämnderna. Även en funktion som 
visselblåsare kommer att införas under 2022 efter ett 
direktiv beslutat av Europeiska unionen. 
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 Verksamheter – kommunstyrelsen 
 

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 
(%) 
 

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 2021.  
(Ekonomisk hållbarhet) 
 
Andel inköpta varor med 
hållbarhetsmarkering inom livsmedel, 
kontor- och skolmaterial samt städ och 
rengöring ska vara högre än 2021.  
(Ekologisk hållbarhet) 
 
Minst en revision av en entreprenad i 
syfte att granska entreprenörs kvalitets- 
och miljöplaner, arbetsmiljön på 
arbetsplatsen samt arbetsvillkor för de 
anställda ska genomföras under 2022. 
(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. 
 

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 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 2021. 
 
Procentuellt antal kvinnor som utnyttjar 
friskvårdsbidraget ska öka i relation till 
motsvarande siffra för män. 
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Verksamheter – samhällsplaneringsnämnden 
 
 
 
 

 
 
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  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Plan  
2026 

                Intäkter 241 941 155 535 157 000 158 700 160 250 161 850 163 500 

Kostnader -291 120 -214 792 -222 602 -226 466 -231 056 -234 520 -237 962 

Nettokostnader -49 179 -59 257 -65 602 -67 766 -70 806  -72 670 -74 462 

        
varav:          
Nämnd 457 -780 -840 -870 -900 -925 -960 
Förvaltningschef    -1 712 -1 770 -1 830 -1 890 -1 950 

Strategi och utveckling1 -3 850 -5 885      
Administrationen  -7 392 -8 150 -8 420 -8 700 -9 000 -9 280 

Stadsarkitektsavdelningen   -1 300 -1 340 -1 390 -1 430 -1 480 

Offentliga miljöer   -37 650 -34 240 -35 370 -36 540 -37 750 

Planeringsenheten -37 197 -39 500 -6 000 -10 850 -11 200 -11 570 -11 960 

Serviceavdelningen   -1 050 -1 080 -1 120 - 1 160 -1 200 

Fastighetsenheten 975 -850 -700 -720 -750 -770 -800 

Hamnenheten -6 014 -4 150 -4 900 -5 060 -5 230 -5 400 -5 580 

Städenheten 1 234 0 0     

Drift & service -2 492                   
 

0     

Kostenheten -2 292 -700 -1 300 -930 -960 -990 -1 025 

Kapitalkostnadskompensation   -2 000 -2 486 -3 356 -2 995 -2 477 

Vatten- och avloppsverksamheten 0 0 0 0 0 0 0 
1 Utfallet på 5 885 tkr år 2021 avsåg förvaltningschef, strategi och utveckling samt administrationen. 
 
Effekter av beslutad driftbudget 
 
Budgetramen för samhällsplaneringsnämnden år 2022 är 
65 602 tkr. Utöver ramjusteringar har nämnden fått 400 
tkr till GIS-strateg, 400 tkr till exploateringsingenjör samt 

500 tkr till sommarinsatser. Nämnden tillförs även 4 000 
tkr för driftkostnader inom gata/park som tidigare 
felaktigt har bokförts som investering. Utöver detta har 
nämnden, endast för år 2022, fått 400 tkr till kostenheten. 

 

Samhällsplaneringsnämnden 
 
Ordförande: Carl-Göran Svensson (C) 
Förvaltningschef: Åsa Simonsson 
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 Verksamheter – samhällsplaneringsnämnden 
 

Investeringsbudget 
 
Investeringsbudget för skattefinansierad verksamhet  
 
      Investeringsbudget,  
skattefinansierad verksamhet (tkr) 
( k )  

Budget  
2022 

Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Plan  
2026 

            Ny utemiljö Korsavad  2 500          

Nytt kök i Gärsnäs  2 000          

Toalettbyggnader  500  500  500  500  500  

Om/tillbyggnad Trollingboden    1 200        

Laddnätverk/stolpar kommunala elbilar  500  500  500  500  500  

Fastighet – ramanslag  1 500  1 500  2 000  2 000  2 000  

Fastighet – reinvestering  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  

Gator, trafik, belysning – ramanslag  1 500  2 000  2 000  2 000  2 000  

Våtmarker – ramanslag  100  200  200  200  200  

Skillinge bycentrum/hamn alt. 2  1 000  3 000  2 200      

Maskiner/utrustning - ramanslag  1 500  1 500  1 500  1 500  1 500  

Belysningar gator – reinvestering  3 000  3 000  3 000  3 000  3 000  

Beläggningar gator – reinvestering  2 000  2 500  3 000  3 000  3 000  

Markreglering – ramanslag  500  500  500  500  500  

Vide broar – reinvestering  1 500          

Park och grönytor – reinvestering  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  

Skansen  4 000  4 000  1 800      

GC-vägar – ramanslag  1 500  1 500  1 500  1 500  1 500  

Gärsnäs torg    1 000        

Park och natur – ramanslag  3 000  1 500  1 500  1 500  1 500  

Simrishamns station hållplatstillgänglighetsåtgärd  2 000  1 000        

Skåneexpressen Kivik m fl. hållplatser  1 200  500        

Cykelgarage och utrustning, stationen 500  500        

GC-tunnel Stationen  500  1 200        

Stenbocksgatan med entré Stationen    500        

Skatepark  2 500  1 000        

Hamn – ramanslag  1 000  1 000  1 000  1 000  1 000  

Hamn – reinvestering  4 500  5 000  5 000  5 000  5 000  

Ny maskinhall och ombyggnad. Lindhaga/arbetsmiljö 5 000  5 500        

Inventarier – ramanslag  100  100  100  100  100  

Utrustning/instrument MBK/GIS – ramanslag  200  200  200  200  200  

Inventarier kök – ramanslag  800  800  800  800  800  

Digitalisering – ramanslag  250  250  250  250  250  

Vägval Hamnen  2 000  4 000  4 000      

Sommaråtgärder  1 000  2 000        

Summa  55 150  54 950  38 550  30 550  30 550  

 
Beskrivning av de större investeringsprojekten 
inom planperioden 2022 – 2026 
 
Fastighet - reinvestering  
De åtgärder som är föranledda av underhållsplan eller 
utförda statusbedömningar behöver genomföras för att 
bibehålla byggnadernas funktionalitet. Projektets totala 

kalkylerade utgifter inom planperioden 2022–2026 
uppgår till 25 000 tkr. 
 
Hamn - reinvestering 
Nya ytskikt inom hamnområden gällande kajer och 
körytor. Projektets totala kalkylerade utgifter inom 
planperioden uppgår till 24 500 tkr. 
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Verksamheter – samhällsplaneringsnämnden 
Belysning gator - reinvestering  
Reinvestering av gatubelysning i hela kommunen. 
Kommunala gator tätorter och landsbygd, även längs 

enskilda vägar och Trafikverkets vägar. Projektets totala 
kalkylerade utgifter inom planperioden uppgår till  
15 500 tkr. 

 
Bidrag till statlig infrastruktur 
 
      Investeringsbudget,  
bidrag till statlig infrastruktur (tkr) 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

            GC-väg Hammar – Skillinge TRV                   3 000       
Åtgärder ÅVS Kivik TRV 3 000         

Summa investeringsäskande 3 000 3 000 0 0 0 
 
Investeringsbudget för vatten- och avloppsverksamheten  
 
      Investeringsbudget,  
vatten- och avloppsverksamheten (tkr)  

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

            Vattenverk, reinvestering 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Reservoarer, reinvestering 500 500 500 500 500 

Tryckstegring, reinvestering 500 500 500 500 500 

Avloppsreningsverk, nyinvestering 10 000 35 000 25 000   

Avloppsreningsverk, reinvestering 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Avloppspumpstationer, reinvestering 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Ledningsnät, nyinvestering 4 000 3 000       

Ledningsnät, reinvestering 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Utbyggnadsområde 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Summa investeringsäskande 49 000 73 000 60 000 35 000 35 000 
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 Verksamheter – samhällsplaneringsnämnden 
 

Exploateringsbudget 
 
       Exploateringsprojekt,  
(tkr)  

Netto Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

              13500, Baskemölla 87:8 Netto 360 370 360 360 360 

13501, Gislahög 22/Tvättstugan 1 Netto 162 162 0 0 0 

13503, Gröstorp 23:3–11 Netto 473 0 0 0 0 

13507, Hammenhög 27:91 väster Netto -5 -5 450 175 175 

13519, Simris by Netto 2 899 800 800 0 0 

13521, Lasarettet 1 Netto 2 937 0 0 0 0 

13523, Kvarnby 15:327 m.fl. Netto 500 450 0 0 0 

13525, Vemmerlöv 12:53 m.fl. Netto 175 0 175 0 175 

13527, Vitaby Netto 200 0 0 0 0 

13535, Mellby 27:52 Stadstudio Netto -2 875 2 632 0 0 0 

13551, Brantevik 36: 2 m.fl. Netto 0 0 0 0 0 

13575, Simrislund Lyckos Netto 7 335 -1 093 0 0 0 

13578, Gärsnäs 7:4 Netto 0 -42 200 0 0 

13583, Sankt Olof Netto 175 200 200 200 200 

13585, Rönnebröd 6:70 Netto 0 800 0 0 0 

13586, Rörum 72:24 m.fl. Netto 0 0 0 0 0 

13587, Viks fiskeläge 1:32 Netto 0 0 0 0 0 

13607, Otto Lars och Yxan Netto 1 324 760 383 412 327 

13615, Skillinge hamn Netto 550 550 550 550 350 

13627, Simrishamn Skansen etapp II Netto -25 000 -15 000 14 837 0 0 

13632, Simris 206:1 vid återvinningen Netto -56 950 0 0 0 

13634, Hammenhög 27:91 m.fl. Netto -400 0 0 0 0 

13635, Simris 206:1, handelsområdet etapp II Netto -1 000 -3 000 500 500 500 

Summa exploateringsbudget Netto -12 246 -11 466 18 455 2 197 2 087 
 
Beskrivning av de större exploateringsprojekten 
inom planperioden 2022 – 2026 
 
13575, Simrislund Lyckos   
Bolaget Lyckos innehar en direktanvisning av mark 
(omfattande bland annat den gamla idrottsplatsen) för sin 
särpräglade idé. Planläggning för flerbostadshus-
bebyggelse (och befintlig förskola) har delvis fått laga 
kraft. Projektet möjliggör för cirka 60 bostäder, radhus 
och lägenheter.  
  
13587, Viks fiskeläge 1:32   
Ett nygammalt exploateringsprojekt i Vik med en privat 
markägare. Projektet möjliggör för 38 bostäder och en 
tomt med centrumverksamhet. Kommunen ansvarar för 
att bygga ut allmän plats och exploatören ersätter 
kostnaderna.  
 
 
 
 
 
 
 
 

13627, Simrishamn Skansen etapp II   
Detaljplanen och gatukostnadsutredningen fick laga kraft 
under 2020. Genomförandet av allmän plats påbörjades 
under 2021 med projektering. Själva utbyggandet av 
allmän plats sker under 2022 och 2023. När allmän plats 
är slutbesiktad kan gatukostnaderna faktureras. För att 
bebygga skol- och bostadstomten inom Garvaren 3 krävs 
sanering. Budgeten utgår från att kommunen blir beviljad 
statligt saneringsbidrag.   
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Verksamheter – samhällsplaneringsnämnden 

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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Verksamheter – 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  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Plan  
2026 

                Intäkter 4 886 5 600 5 750 5 900 6 000 6 120 6 240 

Kostnader -6 935 -8 536 -9 521 -9 720 -9 080 -9 262 -9 445 

Nettokostnader -2 049 -2 936 -3 771 -3 820 -3 080 -3 142 -3 205 

        
varav:               
Nämndverksamhet -638 -882 -750 -765 -780 -795 -812 

Bygglov -1 411 -2 054 -3 021 -3 055 -2 300 -2 347 -2 393 

 
Effekter av beslutad driftbudget 
Förutsättningarna är mer gynnsamma 2022 för 
bygglovsverksamheten då anslaget ökat för att finansiera 
ytterligare handläggare inom verksamheten.  
 

 
 
 
 

Investeringsbudget 
 
      Investeringsbudget 
(tkr)  

Budget  
2022 

Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Plan  
2026 

            Digitalisering (bygglovsprocess, arkiv m m) 500 0 0 0 0 

Summa 500 0 0 0 0 

 
Digitalisering (bygglovsprocess, arkiv m m) 
Digitalisering av bygglovsprocessens olika skeden för 
mer effektiv uppfyllelse av nämndens mål. Analys pågår 
om det finns behov av investeringsanslag 2023 – 2027. 

 

Byggnadsnämnden 
 
Ordförande: Anders Johnsson (M) 
Förvaltningschef: Åsa Simonsson 
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 Verksamheter – byggnadsnämnden 
 

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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Verksamheter – kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
 

 
 
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 
 
Driftsbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

(tkr)  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Intäkter 5 774  6 120  7 023  7 023  7 023  7 023  7 023  

Kostnader -53 682  -55 697  -57 278  -58 528  -60 112  -61 734  -63 315  

Nettokostnader -47 908  -49 577  -50 255  -51 505  -53 089  -54 711  -56 292  
        

varav:        

Politisk verksamhet -455  -536  -544  -544  -544  -544  -544  

Kultur -21 566  -21 780  -23 681  -23 681  -23 681  -23 681  -23 681  

Fritid -25 887  -27 261  -26 030  -27 280  -28 864  -30 486  -32 067  

 
Effekter av beslutad driftbudget 
 
Budgetramen för kultur- och fritidsnämnden beslutades i 
kommunfullmäktige den 25 oktober 2021 till 50 255 tkr. 
Ramen utgår från budget 2021. Nämnden kompenseras 
för pris- och lönekompensation med 2,1 procent.  
 
Kommunfullmäktige beslutade inte om några av 
nämndens driftäskande dock ger det nya driftavtalet för 
Tobisviks camping ökade intäkter på 1 800 tkr. Dessa 
medel ska användas till 300 tkr till lönekostnader, 300 tkr 
till digitalisering, 250 tkr till föreningslivet, 250 tkr till 
kultur- och arrangörsbidrag och 700 tkr till 
kulturmiljökompetens. Nämnden har ökade kostnader för 
oförutsedd tilläggshyra för magasinet Garvaren och 
energikostnader S:t Olofsbadet, cirka 78 tkr respektive 70 
tkr, vilka får finansieras inom befintlig ram. 
 
 

 

 
 
 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
Ordförande: Lotta Hildebrand (L) 
Förvaltningschef: Anders Johnsson 
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 Verksamheter – kultur- och fritidsnämnden 
 

Investeringsbudget 
 
      Investeringsbudget 
(tkr)  

Budget  
2022 

Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Plan  
2026 

            Inventarier 250 250 250 250 250 

Fritidsanläggningar, reinvestering 500 500 500 500 500 

Inredning och utrustning Bénka-dí 100  100  100 

Konstinköp till kommunens konstsamlingar 125 125 125 125 125 

Ombyggnad/tillgängliggörande av Hafreborg 1 200 500 150 100 100 

Ombyggnad/tillgänglighet Garvaren 135 135 200 150 150 

Inredning och utställningar för skånskt 
hällristningscentrum 

  1 000 1 000  

Trivsamt och inspirerande bibliotek för alla 750 500 300 300 250 

Tekniskt och digital utveckling på biblioteket 150 200 150 200 150 

Summa 3 210 2 210 2 775 2 625 1 625 

 
Beskrivning av de större investeringsprojekten 
 
Ombyggnad/tillgängliggörande Hafreborg 
En ny basutställning som Simrishamn öppnar på 
nyårsafton 2022 inför jubileumsåret 2023. I utgifterna 
ingår material, montrar, konservering av föremål, 
projektledning, formgivning med mera. Den nya 
basutställningen om Simrishamn betyder en rotation av 
funktioner i museibyggnaden. Det betyder i sin tur behov 
av tillgängliggörande av våning 3 att användas för 
tillfälliga utställningar. Entréfunktionen bör ses över med 
jämna mellanrum. Montrar och diskar samt kassa- och 
betalningssystem. Trädgårdens möblemang och 
funktioner ingår. Nya digitala och interaktiva funktioner i 
barnavdelningen och utställningsverksamheten. 
 
Trivsamt och inspirerande bibliotek för alla 
Biblioteksrummets utveckling är nödvändig för ett 
likvärdigt användande. Många olika åldrar, behov och 
förväntningar ska samsas i samma rum. Att utveckla 
rummet innebär investeringar i bättre akustik, lägre 
bokhyllor för bättre överblick, hjul på hyllorna för mer 
flexibilitet, utveckling av rummet för barn 7–12 år för att 
bygga en miljö som inspirerar till läsning, skapa en plats 
för tonåringar där de trivs och inte stör övriga biblioteks-
besökare, skapa en lugn miljö med arbetsplatser för 
studier och för de som arbetar utan kontor, skapa ett 
”maker space” för alla, hålla workshops, studiecirklar och 
nätverksaktiviteter. Rummet ska delas in i zoner där olika 
aktiviteter ska kunna samsas. Biblioteket behöver 
anpassas för en bättre tillgänglighet. Både fysiska och 
psykiska hinder ska det tas hänsyn till. 
 
Verksamhet 
 
Kultur 
 
Kulturverksamhet 
Inom kulturverksamheten genomförs arrangemang som 
kulturkullerbyttan–serien med teater/musikföreställningar 
riktade till de allra yngsta, konstbiennalen Bästa 

Biennalen, valborg- och nationaldagsfirandet, 
medborgarskapsceremonin, utdelning av kommunens 
kulturpris, idrottspris och föreningsledarstipendium. 
Kommunens konstsamling köps in, administreras och 
förvaltas av kulturverksamheten och visas årligen upp på 
en utställning. Verksamheten håller i kulturfikaträffar, 
stöttar och lotsar kulturella och kreativa företagare och 
samverkar med olika aktörer, både internt och externt. Till 
kulturverksamheten hör uppgiften som webbredaktör/ 
kommunikatör för förvaltningen, med ansvar för hemsida 
och sammanställning och utgivning av tre publikationer 
av Kulturguide Simrishamn årligen samt ansvar för 
kommunens Instagramkonto ”Tillbakablick Österlen”, där 
historiska bilder och berättelser om kommunen 
presenteras. 
 
Den stora förändringen i omvärlden, coronapandemin, har 
inneburit ett stort avbrott i verksamheten med flera 
inställda och framflyttade arrangemang som följd. 
Pandemin skapar fortsatt osäkerhet inför framtiden och 
ställer krav på flexibilitet. 
 
Förhoppningen är att delar av kommunen konstsamling 
ska kunna visas digitalt under 2022. Under 2022 kommer 
också samordning av Simrishamns 900-årsjubileum att 
ligga på kulturverksamheten. 
 
Nuvarande måluppfyllelse är god, men en av de två 
planerade aktiviteterna inom kulturella och kreativa 
näringar fick ställas in under hösten 2021 och planeras att 
genomföras i början av 2022. Regelbundna möten har 
hållits med utvecklingsenheten. 
 
Verksamheten har som uppgift att stödja, stimulera och 
initiera kulturverksamhet i kommunen. Den största posten 
i budgeten utgörs av kultur- och arrangörsbidrag till 
föreningar, 1 168 tkr, samt bidrag till studieförbund, 600 
tkr, för 2022. Bidragen är viktiga för att stötta 
kommunens mångfacetterade kultur- och föreningsliv. 
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Verksamheter – kultur- och fritidsnämnden 
        Nyckeltal Bokslut  

2020 
Budget  

2021 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Plan  
2026 

                Bidrag, tkr        

Kultur- och arrangörsbidrag -914 -1 168 -1 168 -1 168 -1 168 -1 168 -1 168 

Studieförbundsbidrag -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 

Totalt -1 514 -1 768 -1 768 -1 768 -1 768 -1 768 -1 768 

 
Museiverksamhet 
Museimagasinet arbete fortsätter med tillgängligheten till 
de 80 000 föremål och 100 000 arkivalier som museet 
förvaltar, med fokus på hur magasinet kan öppna upp för 
olika målgrupper. I Minnenas magasin kommer arbetet 
med att nå äldreboenden samt ensamma äldre att 
utvecklas. Medel har sökts för att snabba på 
digitaliseringen av fotoarkivet. Om medel beviljas av 
Riksantikvarieämbetet kommer arbetet att påbörjas under 
våren 2022. 
 
Under 2022 kommer plan två på Hafreborg att stängas 
ned för uppbyggnad av den nya basutställningen 
Simrishamn 900 år. Utställningen kommer att öppnas 
nyårsafton 2022. Under åren 2022 till och med 2024 
fortsätter arbetet med research och produktion av boken 
Simrishamn 900 år med hjälp av externa bidrag. Medel är 
sökta från Riksantikvarieämbetet för att göra 
Björkegrenska gården mer tillgänglig som besöksmål. Om 
medel beviljas kommer arbetet att pågå under 2022 till 
och med 2024. 

 
I barnens egen avdelning, Skrabban, fortsätter satsningen 
på barn och barnfamiljer med digitala och traditionella 
verkstäder och utställningar. Museets bussturer i 
samarbete med fornminnesföreningen återupptas och stor 
programverksamhet planeras. Inför 2022 skrivs avtal med 
Kulturskolan om museets medverkan i kommunens 
kulturgaranti med ett program per år för respektive 
årskurs, årskurs 2 (bya- eller stadsvandring), årskurs 5 
(hällristningsvisning) och årskurs 7 (klimatvandring). 
Sammanlagt ett 20-tal program per år kommer att 
genomföras. 
 
Arbetet med att färdigställa vandringsleden Jätteleden och 
att sköta ett 25-tal fornlämningar runtom på Österlen 
fortsätter med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen i Skåne 
och Arbetsförmedlingen. Särskild vikt läggs vid att 
skydda naturvärden runt fornlämningarna och att visa 
Hällristningsleden och Jätteleden  
 

 
        Nyckeltal Bokslut  

2020 
Budget  

2021 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Plan  
2026 

                Antal besökare, Österlens museum 50 045 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

 
Folkbibliotek 
Biblioteket bedriver en omfattande verksamhet inom 
ramen för bibliotekets fyra delar: 
Det bemannade biblioteket, det meröppna biblioteket, det 
digitala biblioteket och det mobila biblioteket.  
 
För att förbättra verksamheten och nå målen 2022 
utkristalliserar sig fem utvecklingsområden: 
 
• Den nya biblioteksplanen ska implementeras under 

åren 2022 till och med 2026. 
• Slutföra omvandlingen av biblioteksrummet till ett 

rum. Kognitivt tillgängligt och tryggt för alla inom 
ramen för Stärkta bibliotek (statligt bidrag för att öka 
utbudet och tillgängligheten). Flera delar är 
genomförda men en hel del arbete återstår. Barn-
avdelningen ska färdigställas med nya hyllor i rummet 
för barn 7–12 år. Alla hyllor på vuxenavdelningen ska 
flyttas så att man från disken bland annat får bättre 
överblick över lokalen. 

• Bättre skyltning för att besökarna lättare ska navigera 
rätt och hitta det man söker. Projektet har beviljats 150 
tkr från Region Skåne. 

• Biblioteket ska anpassas efter nätverkssamhället. Ett 
”rum” ska skapas för grupparbeten, digital vägledning 
i grupp, andra typer av träffar, boksamtal, språkkaféer 
samt stickkaféer. Biblioteket ska bli en plats där 
människor med olika eller lika intressen kan kopplas 
samman. 

• Biblioteket kommer att satsa på digital utveckling. 
Fler använder e–medier varmed kostnaderna ökar. 
Fysiska medier är fortfarande mycket efterfrågade och 
långt ifrån allt finns digitalt. Bibblixappen med 
nedladdningsbar barnlitteratur kommer att köpas in.  

 
Verksamheten fortsätter att följa utvecklingen om corona-
pandemin samt att anpassa sig efter den utveckling som 
smittspridningen tar.  
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 Verksamheter – kultur- och fritidsnämnden 
 

        Nyckeltal Bokslut  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Plan  
2026 

                Antal besökare, bibliotek och buss 91 971 100 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 

Antal bibliotekslån 93 508 90 000 100 000 90 000 90 000 90 000 90 000 

 
Fritid 
 
Föreningsverksamhet 
Under hösten 2021 förmedlade föreningsrådet en önskan 
om att avveckla föreningsrådet. Främsta anledningen till 
avvecklingen är att det är svårt för styrelsen att få 
föreningar att engagera sig och att nya möjligheter till 
dialog mellan förvaltning och föreningar har utvecklats i 
form av de digitala föreningsträffarna. Föreningsrådets 
ambition är att avveckla rådet under nästa årsmöte. 
Föreningsrådet startades med ett uppdrag att verka 
som en remissinstans åt kommunen samt representera 
samtliga föreningar som är registrerade i Simrishamns 
kommuns föreningsregister.  
 
Kommunen bidragsprogram Interbook Go, är ett system 
som används av både tjänstepersoner, medborgare och 
föreningar. I detta program hanteras alla bokningar och 
bokningsförfrågningar i våra lokaler, salar och hallar. 
Från och med 2022 kommer även alla förvaltningens 
bidrag att ansökas och administreras i programmet. 
Förändringsarbete gällande ansökningsprocessen av 
bidragen beräknas vara klar i början av januari 2022. 
Därefter öppnas ansökan till de olika bidragen. I 
programmet finns även kommunens föreningsregister som 
via hemsidan finns tillgängligt för alla medborgare.   
 

Medel har avsatts till kultur- och fritidsutvecklarens 
arbete med utveckling av fritid och föreningslivet i 
Simrishamns kommun. Tidigt under 2022 kommer en 
handlingsplan för utvecklingsarbetet att arbetas fram i 
samråd med föreningarna och förvaltningens 
verksamheter.  
 
Prognosen för antalet bokningar 2022 är på grund av 
pandemin svår att fastställa. Vi vet i nuläget inte vilka 
restriktioner som kan komma att införas under 2022. 
Tidigare under pandemin har idrotts och föreningslivet 
påverkats kraftigt av de olika restriktioner som uppförts. 
De eventuella riktlinjer och rekommendationer som 
folkhälsomyndigheten inför kommer att följas i 
förvaltningens lokaler. 
 
Stöd till föreningar sker främst i form av ekonomiska 
bidrag men även i form av rådgivning, utbildning och 
digitala föreningsträffar. De digitala föreningsträffarna 
infördes under 2021 och de har varit mycket uppskattade 
av föreningarna. De bidragsformer som föreningar kan 
ansöka om 2022 är särskilt bidrag, lokalt aktivitetsstöd, 
lokalbidrag, sponsorbidrag samt föreningsbidrag inom 
socialt område. Lokalt aktivitetsstöd beviljades 2021 för 
cirka 6 606 aktiviteter, med fördelningen 43,08 procent 
flickor och 56,92 procent pojkar. 2022 kommer det lokala 
aktivitetsstödet att utökas med 100 tkr.  

 
        Nyckeltal Bokslut  

2020 
Budget  

2021 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Plan  
2026 

                Bidrag, tkr        

Lokalt aktivitetsstöd  -160 -450 -600 -600 -600 -600 -600 

Lokalbidrag -924 -925 -925 -925 -925 -925 -925 

Särskilt bidrag  -14 -42 -42 -42 -42 -42 -42 

Stöd till föreningar verksamma inom 
socialnämndens område 

-189 -225 -225 -225 -225 -225 -225 

Sponsorstöd  -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 
Kompensationsstöd -500 0 0 0 0 0 0 

Totalt -2 087 -1 942 -1 942 -1 942 -1 942 -1 942 -1 942 

 
Fritidsverksamhet 
En aktiv fritid är en av de bästa investeringarna i 
folkhälsan och genom att tillhandahålla olika idrotts- och 
fritidsanläggningar sörjer vi för att det finns möjligheter 
till fysisk aktivitet och mötesplatser för alla. Tillgången 
till dessa anläggningar är därför en viktig del för bland 
annat kommunens hälsofrämjande arbete. Anläggningarna 
utgör också en viktig del av föreningsstödet. 
 
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 löpande investeringsbehov finns i 
anläggningarna  
 
Tobisviks camping drivs av Fritid Österlen Holding AB 
från och med 1 oktober 2021 och fem år framöver. 
 
För driften av Korsavadsanläggningen inklusive simhall, 
Tobisviksbadet samt utomhusbadet i Hammenhög har 
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Verksamheter – kultur- och fritidsnämnden 
nämnden avtal med Fritid Österlen Holding AB som löper 
från och med 1 januari 2018 och fem år framöver.  
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 Gyllebosjöns 
badplats, vilken nu är föremål för diskussion om möjlig 
överflyttning till samhällsplaneringsnämnden.  
Ovan nämnda avtal gäller fram till och med 31 december 
2022. Frågan om framtida drift av idrotts- och 
fritidsanläggningar har initierats genom kultur- och 
fritidsnämnden.   
 
Driften av Skillinge konstgräsplan sköts av 
Fotbollsutveckling på Österlen AB enligt avtal från och 

med den 12 november 2015 och fem år framåt med 
möjlighet till förlängning. Avtalet förlängs på ett år i 
sänder, om inte uppsägning från någon av parterna sker. 
 
Prognosen för antalet besökare i Korsavads simhall 
beräknas att normaliseras under 2022, under förutsättning 
att öppethållande kan garanteras och inga nya 
restriktioner införs. Under 2020 hade badet cirka 27 000 
besökare vilket motsvarar 67 procent av ordinarie 
besöksantal.   
 
Framtida utmaningar kvarstå kring allmänhetens 
möjlighet till nyttjande av simhall i förhållande till 
föreningars behov för simverksamhet.   

 
        Nyckeltal Bokslut  

2020 
Budget  

2021 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Plan  
2026 

                Antal besökare 
 

       

Korsavads simhall 27 077 30 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Tobisviksbadet 22 597 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000  

Hammenhögsbadet 7 474 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

S:t Olofsbadet 12 941 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

 
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. 
En del av verksamhetens uppdrag är att stödja ungdomar 
som har behov av extra stöd för att hitta meningsfulla 
fritidsaktiviteter. 
 
Ungdomsverksamheten bidrar till kommunens ungdoms-
politiska arbete. Under hösten 2021 arrangerade Bénka-dí 
en dialogkväll mellan politiker från kultur- och fritids-
nämnden och ungdomar. Förhoppningen är att dialog-
kvällen ska bli en årlig tradition. Bénka-dí kommer att 
bjuda in besökare till utvärderingsmiddagar i slutet av 
varje termin och dokumentera resultatet. 
 
Verksamheten har börjat bjuda in ungdomar till 
spontanidrott och andra fysiska aktiviteter. Målet med 30 
aktiviteter uppnåddes under 2021. Under 2022 kommer 

det att planeras för minst 50 aktiviteter samt fem utflykter 
med ungdomar till besöksmål inom kultur, kulturmiljö 
och friluftsliv.  
 
Under hösten 2021 påbörjade ungdomsverksamheten 
undersöka möjligheterna att stödja ungdomars psykiskt 
välbefinnande med nya kreativa metoder genom projektet 
”Livoteket”. Arbetet kommer att fortsätta utvecklas i ett 
projektet i samråd med skolor, barn- och elevhälsan samt 
biblioteket, ansökan har gjorts för bidrag från sociala 
investeringsfonden. 
 
Trots coronapandemin har verksamheten genomfört  
60 skolbesök under året och hoppas kunna fortsätta med 
dessa nästa år för att nå fler nya ungdomar. 
 
På grund av coronapandemin uppnåddes inte målet med 
11 000 besökare. Under 2021 besökte drygt 6 000 
ungdomar Bénka-dí. Under 2022 är förhoppningen att 
över 11 000 besöker verksamheten. 

 
        Nyckeltal Bokslut  

2020 
Budget  

2021 
Budget  

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Plan  
2026 

                Antal besökare        

Ungdomens hus 7 164 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 
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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 
 

Främja kulturmiljövård. Sprida kunskap om 
besöksmål inom kultur, kulturmiljö och 
friluftsliv över hela kommunen och arbeta för 
att kommunen ska göra dessa tillgängliga på 
ett miljövänligt sätt. 
 

Utflykter med ungdomar till besöksmål 
inom kultur, kulturmiljö och friluftsliv.  
Måttet innefattar 2022: 5 utflykter 
 
Museiverksamheten ska påbörja arbetet 
med att omvandla Björkegrenska gården 
till ett besöksmål.  
Måttet innefattar 2022: 1 projekt 
 
Lyfta fram bibliotekets Skåne- och 
Österlensamling som gör Simrishamns 
bibliotek unikt.  
Måttet innefattar 2022: 1 projekt 
 

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

Nämnden ska utveckla former för samarbete 
med kommunens turism– och 
näringslivsutveckling med mål att KKN–
näringen ska uppfatta kommunen som ett 
stöd och utvecklande samarbetspartner.  

Allmänkulturverksamheten inför 
regelbundna avstämningsmöten med 
kommunens turism- och 
näringslivsutveckling. 
Måttet innefattar 2022:  
4 avstämningsmöten 
 
Allmänkulturverksamheten genomför 
tillsammans med kommunens turism– 
och näringslivsutveckling aktiviteter som 
riktar sig till KKN–näringen. 
Måttet innefattar 2022: 2 aktiviteter 
 
Skapa en plats på biblioteket för 
samverkan och nätverkande för 
gemensamt lärande.  
Måttet innefattar 2022: 1 plats 
 

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

Kartlägga och tillgodose tillgång till lokaler 
samt fortsätta att med ny teknik och digitala 
lösningar öka möjligheten att ta del av 
kultur– och fritidsverksamhet i hela 
kommunen  
  

Identifiera allmänhetens och 
föreningslivets behov av samlingslokaler 
genom medborgardialog.  
Måttet innefattar 2022:  
1 medborgardialog 
 
Producera film, med lång hållbarhet, 
med presentation av Garvaren och 
museisamlingarna. 
Måttet innefattar 2022: 1 film 
 
Producera nya filmer inom 
museiprojektet Minnenas magasin. 
Måttet innefattar 2022: 2 filmer 
 
Inventera och utveckla digitala 
möjligheter utifrån bibliotekets 
prioriterade målgrupper. 
 
Måttet innefattar 2022: 1 inventering, 
4 digitala livesändningar 
 

2.2 Kommunen ska erbjuda 
medborgarna välfärdstjänster av högsta 
kvalitet och likvärdighet 
 

Främja fysisk och psykisk hälsa. Säkerställa 
att unga, årsrika, särskilt utsatta och 
personer med funktionsvariation kan ta del 
av nämndens verksamheters aktiviteter och 
stärka samarbetet med skola, föreningar och 
civilsamhälle.  

Bénka-di ordnar i samverkan med övriga 
i kultur– och fritidsförvaltningen 
aktiviteter för att främja fysisk hälsa 
bland flickor och pojkar.  
Måttet innefattar 2022: 40 aktiviteter 
 
Bénka-dí undersöker möjligheterna att 
etablera ett ”Innerversum med Livotek” i 
kommunen, i samverkan med andra 
kommuner och aktörer i regionen, för att 
främja ungdomars psykisk hälsa.  
Måttet innefattar 2022: 1 undersökning 
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Fullmäktigemål Nämndmål Indikatorer 

Genomföra museiprogram tillsammans 
med LSS. 
Måttet innefattar 2022: 3 program 
 
Museet ska se över möjligheterna att 
samarbeta med 
Kullagret/Hantverksboden/LSS. 
Måttet innefattar 2022: 1 undersökning 
för samarbete 
 
Under 2022 göra biblioteksrummet och 
verksamheten kognitivt tillgänglig.  
Måttet innefattar 2022: 1 projekt 
 
Biblioteket ska undersöka möjligheten 
att etablera ett fortlöpande samarbete 
med LSS, anhörigkonsulent och 
grundsärskola.  
Måttet innefattar 2022: 1 undersökning 
 

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

Utveckla regelbundna och uppföljningsbara 
former för dialog med medborgare, 
föreningar och civilsamhälle för att kunna 
mäta nöjdhet och kvalitén på nämndens 
verksamheter.  

Skapa en förvaltningsövergripande 
systematik för enkäter och uppföljningar 
som är anpassad efter förvaltningens 
verksamheters mål och prioriterade 
målgrupper. 
Måttet innefattar 2022: 1 plan 
 
Genomföra marknadsföringskampanj för 
att tydliggöra utbudet av uthyrningsbara 
lokaler för privatpersoner och föreningar.  
Måttet innefattar 2022:  
1 marknadsföringskampanj 
 
Bénka-dí bjuder in sina besökare till 
utvärderingsmiddagar med personal i 
slutet av varje termin. 
Måttet innefattar 2022:  
2 utvärderingsmiddagar 
 

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

Verka för att föreningar och utåtriktad 
kommunal verksamhet inom kultur– och 
fritidsområdet i sitt arbete tar ställning emot 
rasism och diskriminering, och arbetar för en 
ökad jämställdhet.  

Bénka-dí arrangerar en utställning där 
ungdomar synliggör verksamhetens 
värdegrundsarbete samt kunskap om 
barnkonventionen. 
Måttet innefattar 2022: 1 utställning 
 
Kultur–-och fritidsförvaltningen ska 
genomföra en utbildning för 
medarbetarna i 
diskrimineringsgrunderna.  
Måttet innefattar 2022: 1 utbildning 
 
Genomföra en utredning för att få balans 
i biblioteksrummet mellan flickor och 
pojkar. 
Måttet innefattar 2022: 1 utredning 
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Ansvarsområde 
 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 
utgörs av:  
• förskola 
• pedagogisk omsorg 
• förskoleklass 
• grundskola 
• grundsärskola 
• fritidshem 

• gymnasieskola 
• gymnasiesärskola 
• kommunal vuxenutbildning, inklusive SFI och 

kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på 
grundläggande och gymnasial nivå 

• Campus Österlen 
• kommunalt aktivitetsansvar 
• elevhälsa 
• kulturskola, inklusive Naturskolan Österlen 

 

Ekonomisk ram 
 

 
Driftbudget 
 
        Driftbudget 
(tkr)  

Bokslut  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Plan  
2026 

                Intäkter 67 548 57 316 
 

70 100 71 100 72 100 73 100 74 100 

Kostnader -481 905 
 

-476 223 
 

-500 184 -509 953 -522 920 -536 564 -561 205 

Nettokostnader -414 357 
 

-418 907 
 

-430 084 
 

-438 853 -450 820 -463 464 -477 105 

        
varav:               
Politisk verksamhet 
 

-965 
 

-1 100 
 

-1 100 -1 200 -1 300 -1 400 -1 500 
Kulturskolan 
 

-9 282 
 

-9 091 
 

-9251 -9 500 -9 700 -9 900 -10 100 

Öppen Förskola 
 

0 
 

-678 
 

-182 -678 -700 -710 -720 
Förskola 
 

-75 140 
 

-75 696 
 

-75 795 -77 295 -78 795 -80 295 -81 795 

Pedagogisk omsorg 
 

-2 127 
 

-1 305 
 

-500 -700 -800 -900 -1 000 

Fritidshem 
 

-19 363 
 

-19 458 
 

-19 430 -19 930 -20 430 -20 930 -21 430 

Förskoleklass 
 

-8 019 
 

-9 286 
 

-10 612 -19 930 -20 430 -20 930 -21 430 

Grundskola 
 

-157 966 
 

-160 321 
 

-168 695 -171 419 -177 964 -185 198 -193 429 

Grundsärskola 
 

-6 730 
 

-6 730 
 

-7 058 -7 158 -7 258 -7 358 -7 458 

Gymnasieskola 
 

-77 708 
 

-74 743 
 

-70 461 -71 961 -73 461 -74 961 -76 461 

Gymnasiesärskola -4 611 
 

-3 753 
 

-3 524 -3 624 -3 724 -3 824 -3 924 

Vuxenutbildning -5 914 
 

-6 723 
 

-9 820 -10 070 -10 320 -10 570 -10 820 

Campus Österlen -2 331 
 

-4 073 
 

0 0 0 0 0 

Elevhälsa 
 

-10 228 
 

-10 898 
 

-10 479 -10 679 -10 879 -11 079 -11 279 

Skolskjuts 
 

-16 430 
 

-16 000 
 

-16 800 -17 100 -17 400 -17 700 -18 000 

Gemensam service 
 

0 
 

-2 470 
 

3 600 -3 700 -3 800 - 3 900 -4 000 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

-17 543 
 

-16 582 
 

-22 777 -22 977 -23 177 -23 377 -23 577 

 
 
 
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Ordförande: Jan Rejdnell (L) 
Förvaltningschef: Anders Wedin 
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 Verksamheterna – barn- och utbildningsnämnden 

Effekter av beslutad driftbudget 
 
Utgångspunkten för barn- och utbildningsnämnden är de 
ekonomiska riktlinjerna i Simrishamns kommun, vilka 
anger att ekonomin sätter gränsen för verksamhetens 
omfattning. Den ekonomiska ramen för 2022 är beräknad 
utifrån kommunens prognos över antalet folkbokförda 
barn och elever i juni 2021. 
 
Inledningsvis kan sägas att de demografiska effekterna, 
vilka beräknas uppgå till 9 mnkr, är vad som i huvudsak 
påverkar förutsättningarna. Inte minst försvåras 
genomförandet av den politiska viljeinriktning som 
uttrycks i nämndmålen. Barn- och utbildningsnämnden 
bedömer att ett långsiktigt arbete är nödvändigt för att 
utveckla skolorganisationen i Simrishamns kommun 
samtidigt som man uppnår en budget i balans. 
Förvaltningen behöver strukturerat arbeta vidare med att 
utveckla och effektivisera tjänstemannaorganisationen. 
 
Inför läsåret 2021/2022 förändrade barn- och 
utbildningsnämnden sin operativa organisation. 
Ytterligare förändringar görs i samband det nya 
verksamhetsåret med start 1 januari 2022. De största 
förändringarna avser dels en sammanhållen gymnasie-
organisation, dels förändring för att förbättra ett 
närvarande ledarskap i förskolor och skolor. 
 

Inom förskolan är utmaningen främst att hantera att 
efterfrågan på förskoleplatser i Simrishamns tätort, främst 
under första halvåret, överstiger utbudet av platser. 
 
Inom grundskolan förändras resursfördelningsmodellen 
2022 för ökad transparens och ekonomiska 
förutsägbarhet, både för kommunens egna verksamheter 
och enskilda huvudmän. Den nya resursfördelnings-
modellen innebär att det så kallade grundbeloppet 
bestäms på ett sådant sätt att det inbegriper en större andel 
av de åtgärder om särskilt stöd som rektor beslutar om 
och organiserar.  
 
Även den kommunala vuxenutbildningen konsolideras 
och samordnas numer med den eftergymnasiala 
verksamheten inom Campus Österlen. Ny lokalisering på 
Fredsdalsgatan 7 innebär också en utmaning kring 
lokalutnyttjandet av de av Österlengymnasiet lämnade 
lokalerna. 
 
Samtidigt som ekonomiska justeringar fordras genomförs 
har barn- och utbildningsnämnden tillförts medel för 
följande politiska satsningar: 
• 1,3 mnkr till Skolområde Nord 
• 1,5 mnkr till kompetensutveckling för lärare 
• 2 mnkr till kunskapshöjande åtgärder grundskola, och 
• 1,5 mnkr för kunskapshöjande åtgärder 

gymnasieskola. 
 

Investeringsbudget 
 
      Investeringsbudget 
(tkr)  

Budget  
2022 

Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Plan  
2026 

                  IT-utrustning, elever och personal 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 

Inventarier förskolor och skolor 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Inventarier ny gymnasieskola    15 000  
Summa 3 500 4 000 4 000 19 000 4 000 

 
Beskrivning av investeringsprojekten 
 
IT-utrustning 
IT-utrustning till elever och personal. 
 
Inventarier förskolor och skolor 
Utbyte av inventarier inom förskola och grundskola enligt 
fastställd utbytesplan. Ger förutsättningar för att 
tillhandahålla en god arbetsmiljö för elever och personal. 
 
Inventarier ny gymnasieskola 
Avser inventarier och metodsalar för en sammanhållen 
gymnasieskola. 
 
Verksamhet. 
 
Verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden 
genomsyras av en gemensam strävan mot att ge varje barn 
och elev möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Den 
samlade kompetensen och erfarenheten som finns i 

organisationen ger en god grund att stå på i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. 
 
Med blicken mot omvärlden kan vi konstatera att vi står 
inför gemensamma utmaningar i våra verksamheter. 
Bristen på legitimerade förskollärare, lärare och fritids-
pedagoger är påtaglig i hela landet och rekryteringsläget 
är stundvis svårt. Detta påverkar även Simrishamns 
kommun.  
 
I resursfördelningssystemet redovisas ekonomin i två 
olika nivåer – en förvaltningsnivå, varifrån grundbeloppet 
fördelas och en resultatnivå som visar skolenheternas 
enskilda ekonomier. 
 
Kulturskola 
 
Kulturskolans verksamhet består av fyra olika delar: 
1. Frivilliga ämneskurser; instrumental- och vokal-
undervisning, orkester och ensembler, dans, bildkonst, 
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Verksamheterna – barn- och utbildningsnämnden 
cirkus, rytmik, film och teater för att ge barn och unga 
möjlighet att utveckla och stärka sina konstnärliga 
uttryck. 
2. Kulturgarantin, som innebär att alla grundskolelever 
garanteras kulturupplevelser varje skolår, att eleverna 
själva får skapa och reflektera, samt att de ordinarie 
lärarna får kontinuerlig kompetensutveckling.  
3. Sommarkulturskolan, en öppen verksamhet för barn 
och unga som ger möten genom kultur och skapar en 
meningsfull och trygg fritid under sommarlovet. 
4. Naturskolan Österlen som stärker elevers kunskaper 
inom biologi, hållbarhet och utomhuspedagogik, där alla 
ämnen berörs. Naturskolan samverkar med och 
kompletterar Kulturgarantin som resurs för elevers 
lärande.  

Öppen förskola 
 
Inom ramen för Familjecentralen ansvarar barn- och 
utbildningsnämnden för en öppen förskola. 
 
Förskola och pedagogisk omsorg 
 
Förskolan är en egen skolform och den är frivillig. 
Förskola erbjuds alla barn från ett år och som har 
föräldrar som studerar eller förvärvsarbetar. Förskolan ska 
stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska 
vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få 
möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och 
utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med 
vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig 
uppgift för förskolan. I Simrishamns kommun finns 11 
kommunala förskolor samt pedagogiska omsorger. 
Förskolan står inför utmaningen att ha beredskap för 
skiftningar i efterfrågan på förskoleplatser. 

 
    2018 2019 2020 
    S-hamn Sverige S-hamn Sverige S-hamn Sverige 
Barn 1–5 år, antal i kommunen   806   796   782   

Barn, totalt antal inskrivna   666   673   689   

Barn, andel (%) i kommunal regi   73 80 73 79 71 79 

Barn, andel (%) i enskild regi   27 20 27 21 29 21 

 
Fritidshem 
 
Fritidshemmet är frivilligt och dess uppgift är att 
komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det 
möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med 
förvärvsarbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera 
elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en 
meningsfull fritid samt främja allsidiga kontakter och 
social gemenskap. I Simrishamns kommun erbjuds 
fritidsverksamhet på alla grundskolor, vilka har 
verksamhet för grundskolans tidigare år, och 
grundsärskolan. 
 
En utmaning är det förtydligade kravet på att utbildade 
fritidspedagoger ska ansvara för undervisningen i 
fritidshemmet som trädde i kraft 1 juli 2019. Det råder 
stor brist på fritidspedagoger både nationellt och 
regionalt.  
 
Förskoleklass 
 
Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn från 
höstterminen det år de fyller sex år. Förskoleklassens 
uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande 
och förbereda dem för fortsatt utbildning. I Simrishamns 
kommun erbjuds förskoleklass i de fem grundskolor som 
har verksamhet för grundskolans tidigare år. 
 

Grundskola 
 
Grundskolan är obligatorisk och påbörjas från 
höstterminen det år barnet fyller sju år till och med 
vårterminen i årskurs 9. Grundskolan ingår i ett målstyrt 
system med stort lokalt ansvar. Riksdag och regering 
beslutar om ramarna i lagar och förordningar. 
Huvudmannen har tillsammans med skolans rektor 
huvudansvaret för den dagliga verksamheten. I 
Simrishamns kommun erbjuds grundskoleverksamhet 
inom Skolområde Simrislund (två skolor), Skolområde 
Syd (en skola), Skolområde Nord (tre skolor) och på 
Skolområde Korsavad (en skola). 
 
En stor utmaning för grundskolans organisation är att 
säkerställa att resurserna fördelas utifrån elevernas behov 
och går till riktade pedagogiska insatser efter genomförda 
analyser, snarare än till små undervisningsgrupper och 
höga lokalkostnader.  
 
Ett effektivt resurs- och lokalutnyttjande är central i det 
pågående arbetet inom samtliga utbildningsformer. 
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  2018 2019 2020 
  S-hamn Sverige S-hamn Sverige S-hamn Sverige 
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde,      
genomsnitt (17 ämnen)             

Totalt 209,9 223,3 228,7 224,5 231,5 225,9 

flickor 229 238,4 231,3 238,5 247,5 239,8 

pojkar 192,2 209,7 225,9 211,5 218,4 213,1 

       
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen, andel (%)             

Totalt 62,9 73,5 70,3 73,4 70,2 73,9 

flickor 70,4 77 67,5 76,6 80,9 76,6 

pojkar 56,2 70,1 73,3 70,4 61,4 71,5 

       
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram,     
andel (%)             

Totalt 74,7 82,7 72,3 82,5 82,8 84 

flickor 77,8 85,2 70 84,3 88,2 85,5 

pojkar 71,9 80,4 74,7 80,9 78,3 82,7 

 
Grundsärskola 
 

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever 
som inte bedöms kunna nå upp till grundskolan 
kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. 
Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar 
och består av nio årskurser. 
 
Sedan december 2020 har Simrishamns kommun ett avtal 
med Tomelilla kommun om mottagande av elever i 
grundsärskolans träningsskola, vilket gör att fler elever 
tagits emot i kommunens skola än tidigare.  
 

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

 
  2018 2019 2020 
  S-hamn Sverige S-hamn Sverige S-hamn Sverige 
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning             

Totalt 14,1 14,3 14,5 14,3 14,5 14,4 

Kvinnor 15,1 14,9 14,5 15 15,3 15 

Män 12,9 13,7 14,5 13,7 13,7 13,8 

       

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 
högskoleförberedande program             

Totalt 14,3 14,8 15 14,9 15,3 14,9 

Kvinnor 15,2 15,3 15,1 15,4 15,9 15,4 

Män 13 14,3 14,7 14,3 14,4 14,4 

       

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 
yrkesprogram             

Totalt 12,9 13,1 13 13,1 12,3 13,2 

Kvinnor n/a 13,7 12,5 13,7 12 13,8 

Män n/a 12,7 14 12,8 12,5 12,9 
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Gymnasiesärskola 
 
Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform och ett 
alternativ till gymnasieskolan och vänder sig till elever 
med utvecklingsstörning. 
 
Kommunal vuxenutbildning 
 
Den kommunala vuxenutbildningen är en frivillig 
skolform vars mål är att vuxna ska stödjas och stimuleras 
i sitt lärande, ges möjlighet att utveckla sina kunskaper 
och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- 
och samhällslivet samt att främja sin personliga 
utveckling. Vuxenutbildningen ska vidare utgöra en bas 
för den nationella och regionala kompetensförsörjningen 
till arbetslivet.  
 
Utbildningen ges på grundläggande nivå, gymnasial nivå, 
som särskilt utbildning på grundläggande nivå och som 
särskild utbildning på gymnasial nivå. 
 
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) inordnas under 
den kommunala vuxenutbildningens verksamhet. KAA 
gäller för ungdomar upp till 20 år som fullgjort 
skolplikten, men som inte har fullföljt utbildning på 
nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola 
eller motsvarande utbildning.  
 
Campus Österlen 
 
Campus Österlen erbjuder utbildningar och fortbildningar 
på högskole- och yrkeshögskolenivå samt 
kompetensutveckling på olika nivåer. Kurserna styrs av 

efterfrågan och bygger på en nära samverkan mellan 
näringsliv, akademi, utbildningsanordnare och offentlig 
sektor. 
 
Elevhälsan 
 
Elevhälsan utgörs av Centrala elevhälsan och lokala 
elevhälsoteam. Elevhälsan är en verksamhet bestående av 
specialpedagoger, kuratorer, psykologer och skolsköter-
skor och ska främst arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande och stödja barnens och elevernas 
utveckling mot utbildningens mål.  Detta sker bland annat 
genom handledande verksamhet gentemot pedagogisk 
personal som arbetar med barn och elever med särskilda 
behov. Elevhälsan bedriver Blåvinge och 
föräldrautbildningar i samverkan med socialtjänsten. 
 
Skolskjuts 
 
Elever har i vissa skolformer rätt till kostnadsfri 
skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till 
den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. 
Hemkommunen ansvarar för att sådan skolskjuts 
anordnas. Till alla folkbokförda ungdomar i kommunen, 
från årskurs 7 i grundskolan till årskurs 3 i 
gymnasieskolan erbjuder Simrishamns kommun en 
skolbiljett med fria resor i Skåne året runt. 
 
Gemensam service  
 
Kostnader för avskrivningar på inventarier och maskiner i 
samtliga verksamheter. 
 

 
Nämndmål 
 

Fullmäktigemål Nämndmål Indikatorer 

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

Minska matsvinnet inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde 
med 50 procent. 
 

Följs upp genom inhämtande av statistik 
från Kostenheten. 

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

Att gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
erbjuder ett utbildningsutbud som motsvarar 
näringslivet- och offentlig sektors behov av 
arbetskraft samt att samverkan sker med 
andra huvudmän och lärcentra. 

Att vuxenutbildningen och Campus 
Österlen erbjuder ett utbud av 
yrkesutbildningar inom yrkesvux, 
lärlingsvux, kombinationsutbildningar, 
yrkes-SFI, yrkeshögskola samt 
universitet/högskola. 
Att vuxenutbildningen och Campus 
Österlen har formaliserade 
samverkansavtal med närliggande 
kommuner i SÖSK. 
Att vuxenutbildningen och Campus 
Österlen har upphandlade avtal med 
fristående utbildningsanordnare. 
Att vuxenutbildningen och Campus 
Österlen deltar i nätverk med olika 
utbildningsanordnare samt med andra 
relevanta aktörer. 
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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 
  

Att utbildningen organiseras på sådant sätt 
att möjligheterna till god kvalitet optimeras 
med målsättningen att skapa bättre 
förutsättningar för elever i gymnasieskolan 
att genomgå utbildningen på tre år, och 
elever i grundskolan att genomgå 
utbildningen med behörighet till 
gymnasieskolans nationella program.  

Andelen elever på grundskolan med 
behörighet till gymnasiets nationella 
program överstiger det nationella 
genomsnittet. 
  
Andelen elever som fullföljer gymnasiets 
nationella program inom tre år överstiger 
det nationella genomsnittet. 
 

2.2 Kommunen ska erbjuda 
medborgarna välfärdstjänster av högsta 
kvalitet och likvärdighet 
 

Att barn i förskolan erbjuds likvärdig 
undervisning, präglad av språkstimulerande 
lek och aktivitet, i syfte att utveckla sin 
språkliga förmåga.  
  

Kontrolleras genom rektorers 
bedömningar i kvalitetsrapporter.  

2.2 Kommunen ska erbjuda 
medborgarna välfärdstjänster av högsta 
kvalitet och likvärdighet 
 

Att samtliga lärare är legitimerade och att de 
har möjlighet till adekvat 
kompetensutveckling. 
 

Kontrolleras genom statistik av andelen 
legitimerade lärare och genomförda, 
påbörjade och planerade 
kompetensutvecklingsinsatser.   
 

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 utbildningsnämndens 
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 förskolor och skolor har planer för att 
motverka och förebygga kränkande 
behandling av god kvalitet och därtill har 
funktionen att vara ett aktiverande 
dokument. 
  

Kontrolleras genom granskning av 
verksamheternas planer för att 
förebygga och motverka kränkande 
behandling. 
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Ansvarsområde 
 

• Socialnämnden består av fyra huvudområden, vård 
och omsorg inklusive hälso- och sjukvård, 
LSS/socialpsykiatri, individ- och familjeomsorgen 
samt en övergripande administration utöver den 
politiska verksamheten. 

• Området för hälsa, vård och omsorg består av särskilt 
boende, ordinärt boende, korttidsboende, demensteam, 
anhörigstöd, uppsökande verksamheten, dagcentral 
och dagverksamhet samt hälso- och sjukvårdsfrågor 
och rehabilitering. 

• LSS-området omfattas av boende i form av grupp och 
servicebostad, daglig verksamhet, korttidsvistelse, 
korttidstillsyn, fritidsverksamhet, personlig assistans 
på LOV, socialpsykiatri, ledsagarservice, 
avlösarservice, kontaktpersoner samt stödfamiljer. 

• Området för individ och familjeomsorgen ska utifrån 
individens behov erbjuda bistånd och social service i 
form av råd, stöd eller behandling. Avdelningen 
ansvarar också för kommunens flyktingmottagande, 
integration, ensamkommande flyktingbarn samt 
kommunala hyresgarantier samt handläggarenheten 
som handlägger insatser LSS och insatser enligt SoL 
såsom ex. särskilt boende och hemtjänst. Från och 
med den 1 september 2022 kommer även 
arbetsmarknadsverksamheten tillhöra denna 
avdelning. 

• Den övergripande administrationen omfattar bland 
annat ekonomi, IT, avgifter, upphandlingar, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska och rehab, 
rekryteringsspecialist, samordnare Våld i nära 
relationer, personligt ombud samt utvecklingsteam. 
Samordnare för våld i nära relationer organiseras från 
och med den 1 april inom kommunstyrelsen.

 

Ekonomisk ram 
 
Driftbudget  
 

Driftsbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
(tkr)  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Intäkter 106 835 55 687 49 173         

Kostnader -591 225 -566 622 -573 791         

Nettokostnader -484 390 -510 935 -524 618 -535 199 -549 948 -565 500 -581 633 

                

varav:               

Politisk verksamhet -1 513 -1 653 -1 688         

Övergripande administration och ledning -6 845 -5 104 -7 116         

Hälsa, vård och omsorg -323 963 -333 198 -338 993         

LSS och Socialpsykiatri -100 062 -112 570 -115 142         

Individ- och familjeomsorg -52 007 -58 410 -61 679         

 
Effekter av beslutad driftbudget 
 
Budgetramen uppgår år 2022 till 524 618 tkr. Det innebär 
en ökning från år 2021 med 12 683 tkr, varav 10 384 tkr 
avser pris- och lönekompensation. Nämnden har fått ett 
tillskott om 2 000 tkr för ökat behov av hemtjänst i 
ordinärt boende samt 400 tkr för Mariamottagningen och 
600 tkr för ökat behov inom individ- och familje-
omsorgen. Därtill justering av personalomkostnader samt 
kapitalkostnader och internhyra. Nämnden har också 
överfört 147 tkr för upphandlingskompetens till 
kommunstyrelsen. 
 

Följande effekter innebär beslutad ram; genom tillskott i 
ramen så kan den demografiska påverkan till viss del 
finansieras utan ytterligare anpassningar vilket är en 
förändring från tidigare år. Det innebär också att man 
fortsatt kan arbeta än mer förebyggande inom individ- och 
familjeomsorgen.  
 
Samordnare för våld i nära relationer ska överföras från 
socialnämnden till kommunstyrelsen den 1 april 2022 och 
arbetsmarknadsverksamheten ska överföras från 
kommunstyrelsen till socialnämnden den 1 september 
2022. I samband med att dessa verksamhetsförändringar 
görs ska även budgeten justeras.  

 

Socialnämnden 
 
Ordförande: Ingela Bröndel (M) 
Förvaltningschef: Jeanette Lindroth 
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Investeringsbudget 
 
Investeringsbudget Budget Plan Plan Plan Plan 
(tkr)  2022 2023 2024 2025 2026 
Inventarier 500 2 000 500 500 500 

Trygghetslarm 1 000 500 500 500 500 

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

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

Hjälpmedel 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 

Summa 5 100 6 100 4 600 4 600 4 600 
 
Beskrivning av investeringsprojekten 
 
Inventarier 
Behovet av inventarier avser normalt utbyte av 
inventarier.  
 
Trygghetslarm 
Avser utbyte av digitala trygghetslarm inom både ordinärt 
boende och särskilt boende. 
 
IT-utveckling 
IT-utvecklingen fortgår vilket innebär nya arbetsområden 
och nya IT-lösningar.  
Verksamhetssystem ska utvecklas med nya IT moduler 
och under 2022 ska verksamhetssystem kopplas samman 
med beslutsstödsystemet.  
 
Trygghetsskapande IT-produkter 
Nya trygghetsskapande IT-produkter kommer ut på 
marknaden inom olika områden för äldreboende och LSS 
verksamheten och investeringar görs för att skapa 
trygghet och om möjligt ökad självständighet hos 
brukarna.  
 
Hjälpmedel 
Behov av hjälpmedel ökar då fler blir äldre samtidigt som 
antalet äldre ökar i kommunen och kvaliteten på 
produkterna försämras. 
 
Verksamhet 
 
Nämnden arbetar fortsatt med målet för att miljöbilar ska 
användas där det är möjligt. Arbetet sker i samverkan med 
Samhällsbyggandsförvaltningen. Målet avseende att 
matsvinnet ska minska pågår även 2022  
 
Även målet avseende att äldre kvinnor och män inte ska 
besväras av otrygghet och ensamhet fortgår under 2022. 
Projektet har fått genomslagskraft nationellt och både 
Helsingborg och Örebro har visat intresse för detta. 
Projektet finansieras av stimulansmedel från 
socialstyrelsen med inriktning på demens och ensamhet. 
Detta tangerar även med målet att avseende ökat 
informationsbyte avseende medborgarens behov där 
projektledare även arbetar förebyggande i syfte att stötta 
äldre som behöver stöd i kontakter med olika aktörer och 
stöd för att delta i olika aktiviteter i samhällslivet. 

Alla verksamheter ska ha ett implementerat arbetssätt som 
riktar sig mot anhörigas delaktighet. På grund av 
pandemin så har arbetet försenats och därmed kvarstår 
målet om att socialnämnden ska vara en anhörig-
kompetent organisation. 
 
Funktionsvariation ska inte vara ett hinder även detta ett 
mål som man fortsatt arbetar med att uppnå genom att öka 
andelen av uppgifter inom daglig verksamhet som utförs 
på reguljär arbetsplats. 
 
Hälsa, vård och omsorg 
 
Avdelningens uppdrag är att utföra insatser enligt 
Socialtjänstlagen, SoL och Hälso- och sjukvårdslagen, 
HSL. SoL-insatser verkställs efter beslut från 
handläggarenheten. 
 
Hälsa, vård och omsorg består av:  
• Hemtjänst inklusive hemteam 
• Särskilda boenden 
• Korttidsboenden 
• Dagverksamheter för demenssjuka 
• Demensteam 
• Hälso- och sjukvårdsenheten, sjuksköterskor 
• Hälso- och sjukvårdsenheten, rehab 
 
Den kommunala verksamheten består av 16 kommunala 
enheter inklusive hemsjukvården och en enhet på Lagen 
om valfrihetssystem, LOV.  
 
Vid ingången av år 2021 fanns det totalt 262 öppna 
platser inom särskilt boende, varav 217 i kommunal regi 
och 45 på LOV (Joneberg). Beslut fattades i samband 
med internbudget 2021 om att tillfälligt stänga ytterligare 
en enhet under år 2021. Beläggningsgraden uppgick under 
år 2020 till i genomsnitt 95 procent, beräknat på antalet 
öppna platser på särskilt boende och har under januari-
november 2021 uppgått till 97 procent. Nämnden fattade 
under 2021 beslut om att stänga ytterligare 9 platser, det 
innebär att det nu finns 278 platser, varav 25 är tillfälligt 
stängda. 
 
Uppgradering till digitala trygghetslarm inom särskilt 
boende pågår och beräknas vara färdigt under första 
kvartalet 2022. 
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Antalet hemtjänsttimmar ökade under 2019 och har under 
2020 och 2021 legat på samma nivå som slutet av 2019. 
Det har blivit tydligare att äldre personer och personer 
med funktionsnedsättningar alltmer efterfrågar stöd på 
hemmaplan och i det egna hemmet. 
 
En satsning påbörjades år 2020 för att arbeta med målet 
att äldre kvinnor och män inom ordinärt boende ska 
uppleva att de är nöjda med insatserna och inte besväras 
av otrygghet eller ensamhet. Arbetet har på grund av 
pandemin blivit försenat och har fortsatte under år 2021 
och det fortgår även under år 2022. 
 
Enligt en ny beräkning av den demografiska utvecklingen 
kopplat till behov enligt nivå per mars 2021, beräknas 
inget behov av utökning av platser på särskilt boende 
förrän tidigast efter år 2026. 
  
Under 2022 beräknas det bli en ökning om 9 brukare med 
behov av särskilt boende och att det tillkommer 35 
brukare med behov av hemtjänst i ordinärt boende. 
 
Samarbetet med Ung omsorg kommer åter att startas upp, 
detta har varit pausat på grund av pandemin. 
 
De kommunala hälso- och sjukvårdsenheterna, 
sjuksköterskor och rehab, arbetar både inom verksamheter 
för vård och omsorg och för LSS-verksamheterna. 
Rehabiliteringsenheten 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 arbetsterapeut 
bemannar vårdplaneringsteamet som planerar för 
personers hemgång från sjukhus.  
 
Arbetsmarknaden är till stor fördel för arbetsterapeuter, 
sjuksköterskor och fysioterapeuter, anledningen till detta 
är att de är bristyrken. Man ser också en förändring när 
det gäller undersköterskor där det blir allt svårare att 
rekrytera. Enheten arbetar sedan något år tillbaka med att 
se över strategier för att kunna bedriva sin verksamhet 
med så låg personalomsättning som möjligt. Att alltid ses 
som en attraktiv arbetsgivare med en optimal arbetsmiljö 
är av högsta vikt. Utredning kommer att göras avseende 
hur man kan skapa en attraktiv arbetsplats inför 
budgetarbetet 2023.  
 
Beslut om önskad sysselsättningsgrad och nytt 
kollektivavtal påverkade verksamheten under år 2021 
med cirka 14 heltidstjänster, detta är en nivå som det 
under några år tillbaka hamnat på vilket gör att det är den 
nivå man också beräknar med inför budget 2022. 
 
En ny plan för hälsa, vård och omsorg beslutades under 
2021 och implementering pågår. 
 
Regeringen har beslutat om ett årligt bidrag för att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. 
Denna satsning ska pågå minst till utgången av 2023.  

I underlaget framgår att syftet bland annat är att främja ett 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte, öka kunskap och 
kompetens, ge bättre förutsättningar för en ökad 
bemanning och kvalitet och att främja ett hållbart 
arbetsliv inom vård och omsorg. Arbetet enligt 
regeringens intuition har påbörjats och fortlöper under 
2022. 
 
LSS/Socialpsykiatrin 
 
Avdelningen har ett ledningsansvar för verksamheter 
enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, och Socialtjänstlagen, SoL, med 
inriktning mot personer med psykisk ohälsa.  
Avdelningen ansvarar för att verkställa insatser efter 
beslut från myndighet. Rätten till insats enligt LSS har 
den som uppfyller kriterierna i lagens beskrivning av 
personkrets 1–3. 
 
Insatser som ingår inom verksamheten är: 
• Personal assistans (utförs till huvuddelen av privata 

utförare) 
• Ledsagarservice, kontaktperson (både enligt SoL och 

LSS), avlösarservice i hemmet och stödfamilj enligt 
LSS 

• Grupp och servicebostad 
• Daglig verksamhet 
• Insatser inom socialpsykiatri i form av boendestöd och 

särskilt boendestöd på Kompassen, samt även 
sysselsättningen/träffpunkten. 

• Korttidsvistelse/korttidstillsyn 
 
Totalt finns för närvarande 54 platser inom 
gruppboende/serviceboende som är fördelade på åtta 
kommunala enheter.  
 
Under 2021 hade 118 brukare någon form av 
sysselsättning via daglig verksamhet. Daglig verksamhet i 
Simrishamns kommun är en mångfacetterad verksamhet 
som är geografiskt utspridd i kommunen både inom och 
utanför tätorten, den består av följande verksamheter; 
aktivitetshuset, vaktmästeriet, kullagret, Farmen och Café 
Stinsen. 
 
Utöver nämnda verksamheter, finns det cirka 20 brukare 
med individuella praktikplatser på företag i kommunen 
samt på andra förvaltningar, dessa personer arbetar 
självständigt med handledning från arbetsplatsen. Över tid 
har verksamheten sett en ökning av antalet deltagare som 
fått möjlighet till någon form av utflyttad daglig 
verksamhet. Genom ett riktat arbete i samverkan med 
övriga förvaltningar samt andra arbetsgivare har 
möjligheter skapats för utflyttade arbetsplatser, för den 
enskilde deltagaren en otroligt positiv förändring. 
Under året har vissa verksamheter som har ett kund-
relaterat arbetssätt varit stängda eller anpassade för att 
minimera risker för att utsättas för smitta. Dessa är åter 
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öppnade vilket uppskattats av många i samhället, inte 
minst för deltagarna. 
 
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. 
Det särskilda boendestödet är en insats som kan erbjudas 
dygnet runt. 
 
Sysselsättning beviljas till målgruppen till den som har 
behov av en strukturerad vardag i form av meningsfull 
sysselsättning. På grund av pandemin har verksamheten 
fått ändra och anpassa insatser, vilket gett oss ett nytt 
synsätt på alternativa former i utförande. Bland annat 
Träffpunktens verksamhet där aktiviteter utformats för att 
minska risker för smittspridning. Kultur och 
fritidsverksamhetens uppdrag har även under året 
breddats och innefattar även socialpsykiatrins 
verksamhetsområde vilket både på kort och långsikt 
öppnar upp för en bredd av möjligheter för delaktighet 
och involvering 
 
Träffpunktverksamheten är en öppen verksamhet, där det 
ej krävs beslut. För många fyller verksamheten en väldigt 
viktig funktion för att kunna få en viss hanterbarhet och 
struktur i sin vardag. Insatsen betraktas som väldigt viktig 
utifrån ett proaktivt syfte för målgruppen. Cirka 80 
personer har möjlighet att besöka Träffpunkten varav 
cirka 30 av dessa deltar med större regelbundet. 
 
Korttidsvistelse beviljas utifrån behov av miljöombyte 
och rekreation samt om föräldrar behöver avlösning i 
hemmet. Korttidstillsyn beviljas för skolungdom över 12 
år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen 
samt under lov. Omfattande förändringar av Villans 
uppdrag med korttidstillsyn och korttidsvistelse har skett 
och sker löpande på grund av sviktande barnunderlag. 
Den siste oktober upphörde avtalet med Tomelilla 
kommun för köp av insatser, verksamheten var dock väl 
förberedd i anpassning av resurs för att möta den 
omfattande förändring som detta innebar. 
 
 

 

Ansvarig chef för verksamheten är tjänstledig och har 
ersatts av en ny chef där vi i samverkan med myndighet 
kunnat genomföra en internrekrytering, som en del i att 
möjliggöra karriärutveckling för förvaltningens 
medarbetare. 
 
Stödenhetens uppdragsområde har över tid växt och krav i 
verkställighet komplicerats, samt även möjligheten att 
rekrytera uppdragstagare. Detta har krävt en djupgående 
genomlysning av verksamheten för att arbeta fram en 
handlingsplans som kan möta framtidens behov. I 
analysen har det även framgått att uppdraget är så 
omfattande och tidskrävande att det behövs en person som 
arbetar med att koordinera uppdrag, verkställighet och 
uppföljning. 
 
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 erbjudas insatser 
på hemma-plan.  
 
Att kunna erbjuda olika boendeformer enligt LSS i 
kommunen är ett ständigt pågående arbete.  Men även 
arbetet med att för enskilda brukare aktivt arbeta för att 
skapa förutsättningar för ett eget boende utanför insatsen. 
 
Verkställighet av insatser för avdelningen sker gentemot 
en målgrupp där behov av stöd i vardagen ser väldigt 
olika ut. Verksamheten ser en ökning av den psykiska 
ohälsan, brukare med någon form av 
missbruksproblematik, utanförskap, ekonomisk utsatthet, 
bristande föräldraförmåga samt andra svårigheter i 
vardagen. 
 
Samarbete både inom förvaltningen och med externa 
aktörer är nödvändigt för att ge brukarna det stöd de 
behöver.  
 
För att möta bredden av behov hos verksamhetens brukare 
med rätt kunskap har avdelningen arbetat fram en 
kompetensutvecklingsplan med utbildningsinsatser för att 
stärka och ge medarbetare kunskap att utföra sitt uppdrag 
på bästa sätt. 
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Individ- och familjeomsorgen 
 
Individ- och familjeomsorgen, IFO, består av ledning, 
enheten för vuxna, enheten för barn och unga, 
stödenheten individ och familj samt handläggarenheten. 
Avdelningens arbete består främst av myndighets-
utövning, det vill säga utreda, besluta om och följa upp 
insatser. Insatserna kan bestå av hemtjänst, särskilt 
boende, korttidsboende, insatser enligt LSS, beslut om 
skyddat boende, insatser till barn och unga, insatser till 
vuxna missbrukare osv. Avdelningen hanterar också 
beslut enligt Lagen om vård av missbrukare, LVM, och 
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
LVU. 
 
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 påbörjades arbetet med 
att utveckla arbetet med att synliggöra barn och ungdomar 
i familjer med långvarigt biståndsberoende. Arbetet 
fortlöper under 2022. 
 
Enkäten Ungas röster är en del i att få reda på hur 
ungdomar upplever sin kontakt med socialtjänsten och 
mätningen fortlöper under 2022. Barnet/ungdomen svarar 
på enkäten efter att man har träffats ett par gånger. 
Enkäten görs digitalt på platta i samband med besök. 
Resultaten hittills är mycket goda. Under 2022 kommer 
även föräldrar att svara på en liknande enkät. Utifrån 
resultatet tar enheten fram en handlingsplan/ 
utvecklingsplan. Det förbyggande arbetet genom en god 
öppenvård inom kommunen gör att man kan möta 
behoven på ett annat sätt. Samverkan sker både inom 
förvaltningen och med förskola/skola, barn- och 
ungdomspsykiatrin och barnhälsovården.  
 
Stödenheten, tidigare tillhörande barn och unga, 
samarbetar med den centrala elevhälsan på barn- och 
utbildningsförvaltningen gällande Blåvingeverksamheten. 
Behovet av stöd har därefter fortsatt att öka. 
 
Familjecentralen öppnades under 2021 och under 2022 
arbetar man bland annat kring hur familjecentralen kan 
göras attraktiv för nyanlända föräldrar och barn samt även 
hur man kan involverar äldre, pensionärer, i 
verksamheten. Den kommunala delen av familjecentralen 
är ett samarbete mellan socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
 
Vuxenenheten möter en målgrupp med komplex 
problematik bland annat beroende på långvarigt 
utanförskap från arbetsmarknaden, låg utbildningsnivå, 
språksvaghet, fysisk och/eller psykisk ohälsa. Enheten 
arbetar med målet att den enskilde ska nå en egen 
försörjning. För detta krävs ett omfattande motivations- 
och förändringsarbete kombinerat med intern samverkan 
mellan enheterna samt med externa aktörer som 
arbetsförmedlingen, primärvården och vuxenpsykiatrin.  

Arbetsterapeuten fortsätter att tillsammans med 
kommunens arbetsmarknadssamordnare och 
socialsekreterarna, att arbeta med prövningsplatser hos 
olika kommunala förvaltningar i syfte att bedöma 
arbetsförmåga och rusta den enskilde för 
arbetsmarknaden. 
 
Inom missbruksvården, återfinns alltmer komplex 
problematik där missbruket oftast är kombinerat med 
psykiatrisk problematik. Arbetet med att utveckla den 
egna öppenvård i syfte att möta de behov som 
målgruppen har och därmed minska behovet av externa 
placeringar är ett fortgående arbete.  
 
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 19 anvisningar under 2022. 
 
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 som är 
18 år och uppåt och som har en långvarig psykisk ohälsa, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt 
ansvarig rehab 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. Rekryterings-
specialist kommer under 2022 att arbeta med att kartlägga 
och analysera verksamhetens kompetensbehov samt 
analysera framtida behov. I uppdraget ligger också att 
utveckla samverkan med barn- och utbildnings-
förvaltningen avseende bemanning. 
 
Andra funktioner är förvaltningens utvecklingsteam. 
Utvecklingsteamet tar emot uppdrag från ledningsgruppen 
utifrån de politiskt satta målen och fokus är utveckling av 
verksamheten genom exempelvis välfärdsteknik. År 2022 
kommer man att arbeta med att tillsammans med 
verksamheten implementera den framtagna IFO-
inriktningen samt fortsätta införande av mobil omsorg 
inom Särskilt boende och uppdatering av trygghetslarm 
inom särskilda boende. Målet är också att ha en väg in till 
för medarbetare inom socialförvaltningen som behöver 
administrativt stöd och stöd i verksamhetssystem. 
 
Ledningsgruppen kommer under 2022 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. 
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 Verksamheterna – socialnämnden 

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.  
 

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

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

Ökat informationsutbyte avseende 
medborgens behov. 
 

Projektledare arbetar förebyggande i 
syfte att stötta äldre som behöver stöd i 
kontakter med olika aktörer och stöd för 
att delta i olika aktiviteter i samhällslivet. 
I arbetet ingår att kartlägga mötesplatser 
och externa anordnare av tillgängliga 
aktiviteter. 
 

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 inom ordinärt boende 
minska med 1 % till år 2025  
(Basår 2020 med läget 10%.  
Källa Kolada) 
 
Andelen kvinnor och män som besväras 
av ensamhet ska inom särskilt boende 
minska med 5 % till år 2025  
(Basår 2020 med läget 19%.  
Källa: Kolada) 
 

Självförsörjningsgraden ska öka i 
Simrishamns kommun  
(Basår 2020 visar att 16,6 % har försörjning 
genom sjukpenning, sjuk- och 
aktivitetsersättning, arbetslöshet, 
arbetsmarknadsåtgärder och 
etableringsersättning. Källa: SCB) 
 

Klienter som är i behov av 
försörjningsstöd ska kunna komma i 
egen försörjning bland annat. Arbetet 
sker gemensamt med 
Arbetsförmedlingen.  
 
Kartläggning ur ett aktivitets- och 
delaktighetsperspektiv för kvinnor och 
män som hamnat utanför 
arbetsmarknaden eller som riskerar att 
hamna utanför arbetsmarknaden. Syftet 
är att hitta vägar för att komma ut i 
arbetslivet. 
 

2.2 Kommunen ska erbjuda 
medborgarna välfärdstjänster av högsta 
kvalitet och likvärdighet 
 

Medborgare erbjuds ett samlat mottagande 
där man utgår från det individuella behovet. 
 
 
 
 

Mottagningsteam arbetar tillsammans 
vid ansökan och anmälan.  
 
Verksamheten arbetar för att främja 
psykisk hälsa. 
 

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

Klienten/brukaren kan självständigt 
bestämma när vissa insatser ska utföras. 
 

Pilotenhet startar för test av On demand, 
på begäran, verksamhet. 
 

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: 
Andelen av uppgifter inom daglig 
verksamhet som utförs på reguljär 
arbetsplats ska öka.  
(Basår 2020 med läget 12 unika 
personer) 
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Kontrasterna i en 
levande kommun gör 

alla dagar bättre 
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