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DELÅRSRAPPORT 
Januari – juni 2008 
 
 
Simrishamns kommun har första halvåret i stort sett oförändrad befolkning (-3 personer). Kommunen 
har svårt att bryta trenden och öka invånarantalet. Dessutom brukar andra halvåret medföra en något 
sämre befolkningsutveckling (större utflyttning), varför det sannolikt inte heller under år 2008 kan 
förväntas ett ökat invånarantal i Simrishamns kommun. 
 
Det drivs ett antal projekt som på sikt mycket väl kan medföra en förbättrad befolkningssituation. Bo-
stadsplanering för och byggnation av lägenheter har förbättrat läget. Planen för det så kallade Lasa-
rettsområdet med ca 70 lägenheter är antagen – men överklagad. Byggnationen av objektet Snödrop-
pen centralt i Simrishamn med 15 lägenheter har pågått under våren och ombyggnationen av förra 
äldreboendet i Skillinge, 20 lägenheter, har slutförts. Under våren har även initierats starten på plane-
ring av bostadsbebyggelse på Jonebergsskoleområdet. Skolan läggs ned under år 2009. Liksom under 
tidigare år är dock byggnationen av småhus fortsatt mycket stor i kommunen. 
 
Ett viktigt planprojekt är ”Strategi för Simrishamns stad”. Ett omfattande diskussionsunderlag har 
utarbetats av samhällsbyggnadsförvaltningen som under senvåren ställts ut offentligt i Stadshusets 
entré. Utställningen har varit välbesökt. Projektet belyser även en väsentlig frågeställning; att en stark 
stad även kan stärka kommunens övriga tätorter. En frågeställning som förhoppningsvis kommer att 
diskuteras på kommande bymöten. 
 
Ett annat projekt som bör kunna påverka ökad inflyttning är den satsning på Bodagar som genomför-
des i maj månad, ett samarbete med övriga kommuner i sydöstra Skåne. Bodagarna i Simrishamn blev 
mycket lyckade med ett stort besökstal. Bodagarna i sydöstra Skåne är inledning på det utökade sam-
arbetet i Ystad-Österlenregionen, ett samarbete som skall marknadsföra vår del av Skåne som en in-
flyttnings- och tillväxtregion. 
 
Kommunens arbete med Östermiljöfrågor fortsätter. I maj bildades KIMO Baltic Sea i Simrishamn. 
KIMO står för Kommunernas Internationella MiljöOrganisation. Nio nationer var representerade i 
Simrishamn. Simrishamn kommun står för det inledande ordförandeskapet i KIMO Baltic Sea och 
ansvarar även för sekretariatet. Även planeringen av Marint Center i Simrishamn pågår. Kommunens 
ansökan om Mål 2 EU-medel har beviljats och en fördjupad förstudie har påbörjats. 
 
Det omfattande projektet med ombyggnad och anpassning av skollokaler i kommunen har drivits un-
der våren. Inledningsvis har lokalerna i Simrislundsskolan i Simrishamn byggts om, lokalerna i Borrby 
skola färdigställs under hösten och Korsavadsskolans lokaler i Simrishamn påbörjats. 
 
Inom socialnämndens område bör nämnas att Kiviks särskilda boende tillsammans med den yttre hem-
tjänsten lagts ut på entreprenad. Det medför möjligheter att kunna jämföra kommunal drift och entre-
prenaddrift för ett helomfattande hemtjänstområde. 
 
Infrastrukturfrågorna är ständigt aktuella för vår kommun. Ett trafikseminarium har genomförts med 
kommunstyrelsen och Skånetrafiken. Med utgångspunkt från kommunens framtagna utredning om 
förbättrad och samordnad tåg- och busstrafik diskuterades möjliga förändringar. Det beslutades 
gemensamt att en samarbetsgrupp mellan Simrishamns kommun och Skånetrafiken skall utveckla 
möjliga förändringar, anpassningar och förbättringar. 
 
Den gemensamma utredningen mellan Simrishamn, Tomelilla och Ystad om ett gemensamt kommu-
nalförbund i myndighetsutövning Miljö Hälsa har under hela våren vidare utretts. Det föreligger ett 
förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen deltar i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) projekt ”Medborgardialog som 
en del i styrningen”. Projektet inleddes våren 2008 och pågår under tre år. Syftet är att engagera kom-
muninvånarna och lyssna på deras åsikter. 
 
Att löpande och återkommande stärka de anställdas kunskaper om regler och bestämmelser för offent-
lig verksamhet är av stor vikt. I maj månad genomfördes en utbildning i offentlighet och sekretess, där 
över 90 deltagande chefer och handläggare deltog. 
 
 
EKONOMI 
 
Ekonomiskt resultat 
 
Bokslutet för första halvåret visar ett överskott på 23 mnkr, vilket kan jämföras med 45 mnkr för 
samma period föregående år. En stor del av skillnaden förklaras av poster av engångskaraktär (realisa-
tionsvinster m.m.). Exklusive dessa poster är periodresultatet innevarande år knappt 20 mnkr (motsva-
rande resultat 2007 var nästan 25 mnkr). 
 
Enligt helårsprognosen kommer kostnaderna under andra halvåret, i likhet med tidigare år, att bli hög-
re. Resultatet för helåret bedöms, utifrån nämndernas prognoser, till ca 15 Mkr. Vid avstämning mot 
kommunallagens balanskrav, där resultatet justeras för realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar 
och realiserad värdeökning på pensionsplaceringen, visar prognosen ett överskott på 12 Mkr för hel-
året 2008. Det prognostiserade balanskravsresultatet är ca 8 Mkr bättre än budgeterat. 
 
Enligt kommunens finansiella mål ska årets resultat, exklusive realisationsvinster, för år 2008 minst 
uppgå till 0,5 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Då prognostiserat balanskrav 
motsvarar 1,5 procent bör målet kunna uppnås. 
 
Sammantaget bedöms nämnderna ligga väl i nivå med budget. Det samlade överskottet prognostiseras 
till 9 mnkr. Det största underskottet avser barn- och utbildningsnämndens resultatenheter. Noteras bör 
att underskottet avser användande av 2,2 mnkr av tidigare års ansamlade egna kapital på totalt 2,8 
mnkr. Även samhällsbyggnadsnämnden och överförmyndaren prognostiserar mindre budgetöverskri-
danden. 
 
Socialnämndens prognos visar ett överskott på 4 mnkr på årsbasis, främst beroende på att förväntad 
ökning av efterfrågan på hemtjänst har uteblivit. Även barn- och utbildningsnämnden bedöms visa 
överskott, 3,5 mnkr, till största del inom grundskoleverksamheten då antalet elever är färre än budgete-
rat. Kommunstyrelsen beräknas få ett överskott på ca 1 mnkr huvudsakligen till följd av lägre färd-
tjänstkostnader än budgeterat. En annan post som bidrar till kommunens budgetöverskott är att färdig-
ställandet av gång- och cykelvägen Skillinge-Brantevik blivit något försenat.  
 
Utfallet för finansieringen, exklusive realisationsvinsterna, bedöms bli 1,2 mnkr sämre än budget. 
Huvudsakligen förklaras underskottet av lägre skatteintäkter och högre pensionskostnader än budgete-
rat. I viss mån motverkas dessa negativa poster av att räntenettot förväntas bli bättre än budgeterat. 
 
Investeringar 
 
Fastställd investeringsbudget uppgår till 97,1 mnkr. Av detta har drygt 48 mnkr tillkommit i form av 
tilläggsbudget, beroende på ej genomförda investeringar år 2007 samt på nya anslag för utbyggnad av 
vatten- och avloppsledningar på landsbygden. Helårsprognosen visar att utfallet bedöms bli 1 mnkr 
högre än budgeterat. Orsaken till detta är att politiska beslut ännu inte har fattats för vissa projekt. 
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Bland större budgeterade investeringar kan nämnas: 
• Ombyggnad av skollokaler; 33,9 mnkr 
• Landsbygdens vattenförsörjning; 22,4 mnkr 
• Bornholmskajen; 8,5 mnkr 

 
Enligt kommunens finansiella mål ska investeringar fullt ut självfinansieras. I nuläget görs bedöm-
ningen att årets investeringsnivå kan finansieras utan nyupplåning. Den mycket höga investeringsni-
vån innebär dock att kommunens likviditet kommer att minska markant. Vid behov har kommunsty-
relsen därtill mandat att öka upplåningen med 10 mnkr. 
 
Förvaltning av pensionsmedel 
 
Vid utgången av år 2007 uppgick marknadsvärdet på kommunens pensionsmedel till 125,3 mnkr.  
Marknadsvärdet har fram till halvårsskiftet 2008 minskat till 115,7 mnkr till följd av den negativa 
utvecklingen på aktiemarknaden. Nedgången uppgår därmed till 7,6 procent. 
 
Enligt kommunens placeringspolicy ska normalfördelning av tillgångarna vara hälften i aktier och 
hälften i räntebärande tillgångar. Vid halvårsskiftet är 57 procent av tillgångarna placerade i räntebä-
rande tillgångar, detta till följd av den tidigare nämnda nedgången på aktiemarknaden. Nivån kan jäm-
föras med att policyn har en högsta gräns på 70 procent i räntebärande tillgångar. 
 
En omplacering av tillgångarna har skett genom att de räntebärande tillgångarna från halvårsskiftet 
finns placerade via Agenta Svenska Räntor. 
 
Det bokförda värdet på pensionsmedelsplaceringen uppgår vid halvårsskiftet 110,3 mnkr. Vid utgång-
en av år 2007 var motsvarande värde 108,1 mnkr. 
 
Redovisningsprinciper 
 
Vid upprättandet av denna delårsrapport har i huvudsak samma redovisningsprinciper använts som i 
den senaste årsredovisningen. Dock har lägre detaljeringsgrad använts avseende periodiseringar. 
 
Sammanfattning 
 
Helårsprognosen visar på ett ekonomiskt resultat som även för år 2008 överträffar det finansiella målet 
om 0,5 procent i överskott. Det bör dock påpekas att den målsatta nivån är förhållandevis låg. Därtill 
finns det tecken på att samhällsekonomin nu är på väg in i tid med lägre utvecklingstakt vilket medför 
att även skatteintäkterna då utvecklas långsammare. 
 
I sammanhanget bör observeras att kommunens investeringstakt i nuläget är mycket hög. På längre 
sikt är utrymmet för självfinansiering av investeringar ca 40 mnkr per år. 
 
När det gäller utvecklingen i kommunens verksamhet lämnas information under respektive nämnds 
avsnitt. Sammantaget är bedömningen att verksamheten till största del utvecklas i enlighet med full-
mäktiges fastställda mål. 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET   
 
Staffan Tellman  Peter Andersson 
Kommundirektör  Ekonomichef  
 



NÄMNDERNAS RESULTAT 
 
 
 

Driftredovisning (mnkr)
Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Bokslut 
i % av 

budget

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse 
budget

KF, Revision och Valnämnd -0,6 -1,8 -0,7 41% -1,8 0,0
Kommunstyrelsen -26,7 -59,2 -27,4 46% -58,1 1,1
Myndighetsnämnden -0,2 -0,6 -0,3 49% -0,6 0,0
Samhällsbyggnadsnämnden -20,0 -43,6 -22,2 51% -44,0 -0,4
varav tekniska avdelningen exkl. VA -17,9 -35,6 -20,1 57% -36,3 -0,7
varav VA-verksamhet -0,1 0,0 -0,1 -0,5 -0,5
varav plan- och bygglovsavd. -1,1 -4,2 -0,6 13% -3,2 1,0
varav miljö- och hälsoskyddsavd. -0,9 -3,8 -1,4 38% -4,0 -0,2
Kultur- och fritidsnämnden -14,8 -32,7 -15,4 47% -32,7 0,0
Barn- och utbildningsnämnden -154,9 -326,6 -163,2 50% -323,1 3,5
BUN-enheter (ing.eg.kap. 2,8 mnkr) -2,2 -2,2
Socialnämnden -158,9 -358,4 -164,3 46% -354,4 4,0
SN-enheter (ing.eg.kap. 3,1 mnkr) 0,7 0,7
Överförmyndaren -0,8 -1,3 -1,0 73% -1,4 -0,1
GC-väg Brantevik-Skillinge - -3,2 -0,8 25% -0,6 2,6
Finansiering 421,9 831,0 418,5 50% 833,5 2,5

Totalt 45,0 3,6 23,2 15,3 11,7

 
 

Balanskravsavstämning (mnkr)
Prognos 
jan-dec 

2008

Budgeterat resultat 3,6
Budgetavvikelse 11,7
Summa resultat 15,3
Fastighetsförsäljningar, realisationsvinster -1,5
Pensionsmedelsförvaltning, realisationsvinster etc. -2,1
Resultat i den löpande verksamheten 11,7
Justering för underskott vatten- och avloppsverksamhet 0,5
Balanskravsresultat 12,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4



 
 
 

Investeringsredovisning (mnkr)
Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Bokslut 
i % av 

budget

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse 
budget

Kommunstyrelsen 0,2 3,3 0,8 23% 3,3 0,0
Samhällsbyggnadsnämnden 19,3 85,5 35,8 42% 87,4 -1,9
 - varav skollokaler 3,6 33,9 12,5 37% 33,9 0,0
 - varav Österlens museum - 3,0 0,0 0% 0,2 2,8
 - varav övriga fastigheter 0,7 6,1 0,3 5% 6,1 0,0
 - varav offentliga rummet 7,0 12,2 9,2 76% 13,8 -1,6
 - varav hamnar 3,7 1,7 0,6 36% 1,8 -0,1
 - varav vatten och avlopp 1 3,5 28,0 13,0 46% 31,0 -3,0
 - varav övrigt 0,8 0,6 0,2 33% 0,6 0,0
Kultur- och fritidsnämnden 0,2 1,1 0,6 56% 1,0 0,1
Barn- och utbildningsnämnden 0,1 2,0 1,5 75% 2,0 0,0
Socialnämnden 1,3 5,2 1,1 21% 4,4 0,8

Summa nettoinvesteringar 21,1 97,1 39,8 41% 98,1 -1,0
1 Under året har erhållits 6,5 mnkr i form av anläggningsavgifter. Dessa avgifter delfinansierar investeringar inom 

  vatten- och avloppsverksamheten, men ingår inte i investeringsredovisningen. På helårsbasis är anslutningsavgifterna
  beräknade till 15,1 mnkr.

 
 

Exploateringsredovisning (mnkr)
Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Bokslut 
i % av 

budget

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse 
budget

Exploatering

 5

 

 1 0,0 0,0 5,6 1,0 -1,0

Totalt 0,0 0,0 5,6 1,0 -1,0
1 Driftbudgeten påverkas endast i de fall det uppkommer realisationsvinster/-förluster eller om det uppstår nedskrivningsbehov. 

  Nettokostnaderna enligt ovan avser emellertid normala kostnader och intäkter som avslutas mot omsättningstillgångarna på 
  balansräkningen.

 
 
 
 



RESULTATRÄKNING 
 
 
 

Resultaträkning (mnkr)
Bokslut 
jan-jun 

2007

Bokslut 
jan-dec 

2007

Bokslut 
jan-jun 

2008

Budget 
jan-dec 

2008

Prognos 
jan-dec 

2008

Verksamhetens intäkter 116,9 214,3 103,1 170,3 172,2
varav realisationsvinster 20,2 30,6 1,9 0,0 1,9
Verksamhetens kostnader -454,3 -925,7 -475,4 -954,5 -946,8
Avskrivningar -14,8 -30,2 -15,4 -30,8 -30,8
Verksamhetens nettokostnader -352,2 -741,6 -387,7 -815,0 -805,4
Skatteintäkter 293,7 591,7 307,7 618,6 616,7
Generella statsbidrag och utjämning 104,8 209,7 102,3 205,5 204,6
Finansiella intäkter 1,8 5,3 4,1 2,0 6,1
Finansiella kostnader -3,1 -6,8 -3,2 -7,5 -6,7
Resultat efter finansnetto 45,0 58,3 23,2 3,6 15,3
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 45,0 58,3 23,2 3,6 15,3

Balanskravsresultat 26,1 12,2

 
 
Årets resultat från den löpande verksamheten 
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mnkr 3,5 9,0 27,9 26,7 11,7

2004 2005 2006 2007 2008

             Beloppet avseende 2008 års resultat för den löpande verksamheten är prognos på helår. 
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BALANSRÄKNING 
 
 
 
Balansräkning (mnkr) 2007-12-31 2008-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 517,6 542,2
Maskiner och inventarier 35,0 33,5
Finansiella anläggningtillgångar
Aktier, andelar och långfristiga fordringar 181,9 183,8
Summa anläggningstillgångar 734,5 759,5
Omsättningstillgångar
Förråd och lager 0,7 0,7
Exploateringsfastigheter 9,3 14,9
Fordringar 65,1 69,9
Likvida medel 97,5 66,7
Summa omsättningstillgångar 172,6 152,2

SUMMA TILLGÅNGAR 907,1 911,7

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
Ingående eget kapital 466,6 524,9
Årets resultat 58,3 23,2
Summa eget kapital 524,9 548,1
Avsättningar
Avsättning för pensioner 5,7 5,7
Summa avsättningar 5,7 5,7
Skulder
Långfristiga skulder 165,2 165,3
Kortfristiga skulder 211,3 192,6
Summa skulder 376,5 357,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 907,1 911,7

 
Nettoinvesteringar 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

mnkr 31,9 40,1 34,2 39,7 98,1

2004 2005 2006 2007 2008

                   
                  Beloppet avseende 2008 års nettoinvesteringar är prognos på helår. 
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FINANSIERINGSANALYS 
 
 
 

Finansieringsanalys (mnkr)
Bokslut 
jan-dec 

2007

Bokslut 
jan-jun 

2008
Den löpande verksamheten
Årets resultat 58,3 23,2
Justering för avskrivningar 30,2 15,4
Justering för avsättningar -0,2 0,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -30,6 -1,9
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 57,7 36,7
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -31,9 -10,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder 41,9 -18,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 67,7 7,7
Investeringsverksamheten
Investering materiella anläggningstillgångar -41,6 -39,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 13,1 2,8
Omklassificering av materiella anläggningstillgångar 2,2 0,0
Investering finansiella anläggningstillgångar -64,0 -70,3
Försäljning finansiella anläggningstillgångar 63,1 68,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten -27,2 -38,8
Finansieringsverksamheten
Ökning av långfristiga skulder 0,0 0,0
Minskning av långfristiga skulder -1,6 0,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar 0,4 0,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,2 0,3
Årets kassaflöde 39,3 -30,8
Likvida medel vid årets början 58,2 97,5
Likvida medel vid periodens slut 97,5 66,7
 
 
Låneskuld 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

Mkr 162,8 166,2 166,9 165,2 165,3

2004 2005 2006 2007 2008
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SÄRSKILDA MÅL FÖR PLANPERIODEN 2008-2010 
 
 
 
Särskilda mål Måluppfyllelse
Intensifiera bostadsbyggandet. Öka satsningen på 
att färdigställa fler detaljplaner. Uppmuntra till 
byggnation av lägenheter. Målet är att det fram till år 
2010 har skapats minst 250 nya bostadslägenheter i 
kommunen. 

Målet att öka kapaciteten på plansidan har 
genomförts. Dock har målet att producera planer 
innehållande ca 80 bostadslägenheter inte uppfyllts. 
Många planer har ett fåtal bostadslägenheter men 
kräver nästan lika stora insatser som en större plan.

Inleda en kraftfull upprustning av kommunens 
skollokaler enligt skollokalutredningen. 

Målet är uppfyllt. Första etappens byggstart har skett 
och projektering av nästa etapp pågår.

Inleda förstärkningar av verksamheten för 
funktionshindrade inom LSS med bl.a. satsning på 
ett nytt trapphusboende 2009. 

Trapphusboendet är tänkt att etableras på 
Bruksområdet i den påbyggnad av vissa fastigheter 
som Simrishamns Bostäder AB planerar. 
Planeringsläget klarnar under hösten 2008. 

Tillgänglighetsmålen för offentliga lokaler ska 
uppfyllas. 

Målet är inte uppfyllt. 

Med hjälp av statliga stimulansmedel möjliggöra att 
resurser avsätts för hemtjänsten för ökad 
samvaro/samtal med brukarna i ordinärt boende. 

Enligt den av socialnämnden inlämnade och 
beviljade ansökan om statliga stimulansmedel är det 
ett ökat socialt innehåll för de som bor i särskilt 
boende. Det är verkställt. Det sociala innehållet för 
de som bor i ordinärt boende kan istället erhållas 
som en individuell biståndsinsats enligt 
socialtjänstlagen. 

Satsningar inom barnomsorgen för att öka 
personaltätheten och minska gruppstorlekarna. 
Målsättningen är att i förskolan nå de nationella 
målen för personaltäthet och gruppstorlekar. 

Enligt budgeterad bemanning vid enheterna har 
antal barn/årsarbetare sjunkit med 0,36 till 6,47 barn 
/årsarbetare enligt SCB:s mätsätt. Utöver 
grundbemanning har förstärkning skett med 
timanställningar. Enligt de kommunala mätveckorna 
under våren visar den genomsnittliga faktiska 
personaltätheten vid förskolorna vid vårens mätning 
som lägst 5,2 barn/vuxen under mätveckan. Detta 
resultat uppmättes kl.13.00, som är den tidpunkt på 
dagen då flertalet barn vilar och personalen i regel 
förlägger sin lunch. Övriga heltimmar under dagen 
var det genomsnittliga antalet barn/vuxen lägre än 5. 

Skapa en funktion som barn-, ungdoms- och 
elevombudsman. 

Ett förslag har presenterats för berörda nämnder. 
Förslag till beslut presenteras under september 
månad.

Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att 
gemensamt arbeta med att förbättra stödet till 
ungdomar på kvällar och helger. 

Arbetet har påbörjats. De tre presidierna har träffats 
fyra gånger under våren och bl.a. tagit fram en 
nulägesbeskrivning.

Satsa ytterligare på personalbefrämjande åtgärder. Personal- och hälsobefrämjande åtgärder ingår i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och bedrivs på 
enhetsnivå. Finansiering sker dels genom centralt 
anslag, dels inom ramen för enhetens budget. 
Verksamheten har utvecklats starkt under 2007 och 
2008.
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Särskilda mål Måluppfyllelse
Satsa på upprustning av museet i Hafreborg. Projektering påbörjas år 2008. Byggstart tidigast år 

2009.
Öka resurserna för marknadsföring och utveckling. 
Speciella resurser ska finnas för att arbeta med de 
olika större utvecklingsprojekt som lyfts fram i vår 
kommun. 

Medel har avsatts inför år 2009. Under 2008 har Mål 
2 EU-medel beviljats för satsning på Marint Center i 
Simrishamn. SIDAS Östersjöenhet har beviljat 
medel för KIMO Baltic Sea.

Prioritera näringslivsutveckling. Uppmuntra och 
stödja våra befintliga näringsidkare och nyetablering 
av företagande. Kommunen ska vara serviceinriktad, 
lättillgänglig, erbjuda snabb handläggning och 
kontinuerligt inbjuda till dialog. Kommundirektören 
får i uppdrag att löpande bevaka tillgängligheten 
inom kommunens förvaltningar, följa upp 
handläggningstider och göra mätningar beträffande 
hur bemötandet upplevs. 

Beslut om uppdrag till kommundirektören att utreda 
samordning av näringsliv och besöksnäring. 
Utredningen skall ske tillsammans med 
representanter för näringslivet. Resultatet skall 
presenteras under oktober månad.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
REVISION 
VALNÄMND 
 
 
 
EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 

 

Driftredovisning (tkr)
Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Bokslut 
i % av 

budget

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse 
budget

Kommunfullmäktige -256 -830 -220 27% -830 0
Revision -333 -950 -509 54% -950 0
Valnämnd 0 -10 0 0% -10 0

Summa nettokostnad -589 -1 790 -729 41% -1 790 0
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KOMMUNSTYRELSEN 
 
Ordförande: Christer Akej  
 
 
NÄMNDBERÄTTELSE 
 
Sammantaget kan konstateras att verksamheten i huvudsak följer fastställda mål och upprättade planer. 
Överskott gentemot budget förväntas. 
 

Kommunledningskontoret 
 
Förvaltningschef: Staffan Tellman  
 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Kommunledningskontorets kvalitetsprojekt 
 
Verksamheterna inom kommunledningskontorets ansvarsområden har under våren kartlagts och 
analyserats. Enheterna arbetar vidare med fortsatt kvalitetssäkring utifrån kartläggning. 
 
Kommunens hemsida 
 
Kommunledningskontoret planerar införande av ny IT-teknisk plattform. Planeringen sker i samråd 
med bl.a. Ystad och Tomelilla. 
 
Utveckling av elektroniska tjänster, effektivisering, rationalisering, ökad kontroll och säkerhet 
tillsammans med konsolidering och standardisering är skäl för förändringsarbetet. 
 
Näringsliv 
 
Ett utredningsuppdrag har givits där näringslivsarbetet tillsammans med turistnäringen skall samord-
nas i en gemensam organisation. Ett förslag skall presenteras under oktober 2008. Utredningsarbetet 
ska ske tillsammans med representanter för näringslivet. 
 
E-strategi 
 
Simrishamns kommun deltar i ett projekt som syftar till att utveckla och etablera en hållbar arkitektur, 
ett robust ramverk och en förståelse för hur offentlig verksamhet kan exponera elektroniska e-tjänster 
för medborgare och företagare. Kommunen deltar tillsammans med Lund, Kristianstad, Hörby, Ystad, 
Tomelilla och Sjöbo i detta projekt. 
 
Marint Center 
 
Under våren framtogs ansökan till Mål 2 EU-medel för utarbetande av en fördjupad förstudie för 
Marint Center i Simrishamn. Ett informationsseminarium med kommunstyrelsen har genomförts där 
även intressenter i ett Marint Center deltog. KIMO Baltic Sea bildades i Simrishamn i maj månad. 
Deltagande fanns från nio länder. 
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Personalfrågor 
 
Införandet av nytt lönesystem pågår. Simrishamn kommer att ha gemensamt lönesystem med Ystad, 
Tomelilla och Sjöbo. Systemet skall för Simrishamns del vara i drift i november 2008. 
 
Nytt förslag till jämställdhetsplan har utarbetats, dialog med JÄMO har resulterat i ett godkännande 
och ett gott betyg. Under våren har ett jämställdhetsseminarium inklusive utbildning genomförts med 
jämställdhetsgruppen. 
 
Måluppföljning 
 
Verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda fullmäktigemål. Se sammanställning nedan. 
 
Fullmäktigemål Måluppfyllelse
Arbeta för att utveckla och förstärka de för 
kommunen gemensamma administrativa rutinerna.

Avseende elektronisk fakturahantering kommer 
antingen elektronisk handel med någon leverantör 
eller möjlighet till elektroniska kundfakturor att 
införas under hösten. Planering av gemensam IT-
plattform med Ystad och Tomelilla kommuner har 
startat.

Utveckla god arbetsmiljö för kommunanställda samt 
driva jämställdhetsfrågor.

Riktlinjer för genomförande av medarbetarsamtal 
och underlag för lönesättning har tagits fram. Jämo 
har genomfört en inspektion inkl. löneanalys. De har 
inga anmärkningar mot kommunens 
jämställdsarbete och har inte funnit några osakliga 
löneskillnader. Under våren har seminarier 
genomförts för att säkra rutiner och uppföljning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Tillse att kommunen har en tillräcklig ekonomisk 
styrning och uppföljning samt utveckla den 
verksamhetsmässiga styrningen och uppföljningen.

Ekonomisk uppföljning har skett enligt planering, 
d.v.s. i form av månadsrapporter och denna 
delårsrapport. Verksamhetsmålen i form av 
fullmäktigemål fastställs i samband med budgeten 
och följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

Bedriva personal- och lönepolitik som är gemensam 
för hela kommunorganisationen och som är ett stöd 
för personalförsörjningen.

Förberedelser för införande av ett nytt PA-system 
pågår. Det nya systemet, som kommer att vara i drift 
fr.o.m. novemberlönen 2008, kommer att ge ett 
bättre underlag för de årliga löneöversynerna. 
Systemet kommer också att kompletteras med 
stödsystem för dokumentation av rehabilitering och 
personalutvecklingsåtgärder.

Stödja de kommunala verksamheternas utveckling 
och service till medborgarna genom att 
tillhandahålla ett framtidsintriktat IT-stöd med krav 
på hög tillgänglighet, kvalitet och säkerhet.

Kraven på hög tillgänglighet, kvalitet och säkerhet 
bedöms vara uppfyllda. Driftsäkerheten d.v.s. nätets 
tillgänglighet bedöms uppgå till 99,5 procent. 
Införandet av virtualiserad serverpark har inneburit 
ökad kvalitet i form av en rationell och effektiv it-
administration. Som en del av 
kommunledningskontorets interna kontrollplan 
kommer it-säkerheten att granskas av extern konsult 
under hösten 2008.
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Fullmäktigemål Måluppfyllelse
Genom god service skapa ett bra företagsklimat för 
befintliga företag och göra det attraktivt för nya 
företag att etablera sig i kommunen.

Beslut om att utreda/belysa en med näringslivet 
gemensam organisation för näringsliv, inklusive 
turistnäringen har fattats. Utredning genomförs 
under hösten 2008.

Synliggöra kommunen genom ökad 
informationsverksamhet och därigenom bidra till en 
ökad dialog med medborgare, anställda och andra 
intressenter.

Kommunstyrelsen deltar i Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) projekt ”Medborgardialog som en 
del i styrningen”. Projektet inleddes våren 2008 och 
pågår under tre år. Syftet är att engagera 
kommuninvånarna och lyssna på deras åsikter för 
att därmed stärka demokratin och öka effektiviteten i 
verksamheten.

 
 
EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 

Driftredovisning (tkr)
Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Bokslut 
i % av 

budget

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse 
budget

Kommunledning
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skontoret1 -26 338 -56 630 -26 830 47% -55 430 1 200

Summa nettokostnad -26 338 -56 630 -26 830 47% -55 430 1 200
1 Ansvaret för vuxenutbildningen har överförts till barn- och utbildningsnämnden. Kostnaderna för jan-juni 2007 har 

  därför minskats med 2 463 tkr.

Kommunledningskontoret bedöms för helåret redovisa ett överskott på 1 200 tkr gentemot budget. 
Den största prognostiserade avvikelsen avser färdtjänsten, +700 tkr. Orsaken är att budgeten bygger på 
en kostnadsökning jämfört med tidigare år, en ökning som i likhet med år 2007 har uteblivit. En annan 
större positiv avvikelse avser kontorsservice, +300 tkr, som främst hänför sig till periodiserings-
problem under tidigare år. Även ekonomienheten bedöms få överskott, +200 tkr, i huvudsak beroende 
på lägre tjänstgöringsgrad på ett par tjänster.  
  

Investeringsredovisning (tkr)             
Projekt 

Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Bokslut 
i % av 

budget

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse
budget

IT 201 700 199 28% 700 0
Inventarier Klk 19 119 76 64% 119 0
Nytt PA- och lönesystem - 2 000 462 23% 2 000 0
Inventarier Turistbyrån - 30 25 84% 30 0
Tomrör bredbandsutbyggn. - 500 0 0% 500 0

Totalt 220 3 349 762 23% 3 349 0

 

  
Investeringsverksamheten bedöms följa budgeten. Den största investeringen avser nytt PA- och 
lönesystem. Det nya systemet ska vara i drift från den 1 november 2008. 
Investeringsverksamheten bedöms följa budgeten. Den största investeringen avser nytt PA- och 
lönesystem. Det nya systemet ska vara i drift från den 1 november 2008. 



Turistbyrån 
 
Förvaltningschef: Margaretha Hemne 
 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 

 
Bokningsomsättningen har under det första halvåret minskat med 800 000 kr. Detta kommer att 
påverka intäkterna och därmed budgetutfallet 2008. Det nya on-line bokningssystemet Citybreak har 
implementerats och har per den 30 juni omsatt 387 875 kr. 
 
Måluppföljning 
 

 
 
 
 
 

Omsättning (tkr)
Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Bokslut 
i % av 

budget

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse 
budget

Stuguthyrning 3 423 4 000 2 988 75% 3 400 -600
Paketförsäljning 1 690 2 300 1 282 56% 2 100 -200

Summa omsättning 5 113 6 300 4 270 68% 5 500 -800

Fullmäktigemål Måluppfyllelse
- Turistbyrån har i samarbete med Tomelilla 
kommun år 2008 tryckt en ny Österlenbroschyr i 
svensk, tysk och engelsk upplaga.
- Broschyr med övernattningsanläggningar som 
biläggs ovan broschyr har tryckts i svensk upplaga. 
Denna innehåller även paketprodukterna.

- Veckoaffisch med evenemang har producerats och 
distribuerats. 
- Flyers om stadsvandringar i Simrishamn har också 
producerats.
- Stugkatalogen Ystad – Österlen har poducerats i 
svensk och tysk upplaga.

- Kalendarier för trädgårdsevenemang, 
konstevenemang och barnaktiviteter har 
producerats.
- Hemsidan uppdateras dagligen.

Turistbyrån skall skapa och utveckla turismprodukter 
för försäljning och ha som mål att utöka 
produktutvecklingen inom särskilda teman samt att 
öka bokningsverksamheten

Turistbyrån fortsätter att tillsammans med näringen 
implementera ett nytt on-line bokningsprogram, 
Citybreak, för bokning av hotell och B & B.

- Se broschyrproduktion ovan. Övrig marknadsföring 
har skett genom pressbearbetning, 
annonskampanjer, mässor, distribution, direktmail, 
webben m.m. Detta sker även i samarbete med 
andra partners.
- Samarbetet destination Österlen-Bornholm 
fortsätter.

Turistbyrån skall arbeta för att producera en god 
information om regionen samt svara för en god 
service och god kvalitet på mottagningssidan samt 
samverka med ortens näring, organisationer, 
föreningar och arrangörer för att uppnå en bra 
samordning av information och produkter.

Turistbyrån skall arbeta för en positiv 
marknadsföring av området och dess 
turismprodukter dels i egen regi, dels i samarbete 
med näringsliv, andra kommuner, organisationer och 
olika försäljningspartners.

Fullmäktigemål Måluppfyllelse
- Turistbyrån har i samarbete med Tomelilla 
kommun år 2008 tryckt en ny Österlenbroschyr i 
svensk, tysk och engelsk upplaga.
- Broschyr med övernattningsanläggningar som 
biläggs ovan broschyr har tryckts i svensk upplaga. 
Denna innehåller även paketprodukterna.

- Veckoaffisch med evenemang har producerats och 
distribuerats. 
- Flyers om stadsvandringar i Simrishamn har också 
producerats.
- Stugkatalogen Ystad – Österlen har poducerats i 
svensk och tysk upplaga.

- Kalendarier för trädgårdsevenemang, 
konstevenemang och barnaktiviteter har 
producerats.
- Hemsidan uppdateras dagligen.

Turistbyrån skall skapa och utveckla turismprodukter 
för försäljning och ha som mål att utöka 
produktutvecklingen inom särskilda teman samt att 
öka bokningsverksamheten.

Turistbyrån fortsätter att tillsammans med näringen 
implementera ett nytt on-line bokningsprogram, 
Citybreak, för bokning av hotell och B & B.

- Se broschyrproduktion ovan. Övrig marknadsföring 
har skett genom pressbearbetning, 
annonskampanjer, mässor, distribution, direktmail, 
webben m.m. Detta sker även i samarbete med 
andra partners.
- Samarbetet destination Österlen-Bornholm 
fortsätter.

Turistbyrån skall arbeta för att producera en god 
information om regionen samt svara för en god 
service och god kvalitet på mottagningssidan samt 
samverka med ortens näring, organisationer, 
föreningar och arrangörer för att uppnå en bra 
samordning av information och produkter.

Turistbyrån skall arbeta för en positiv 
marknadsföring av området och dess 
turismprodukter dels i egen regi, dels i samarbete 
med näringsliv, andra kommuner, organisationer och 
olika försäljningspartners.
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EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
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De låga redovisade nettokostnaderna beror på att den klart övervägande delen av stugförmedlingen 
sker på våren, vilket medför en lägre nettokostnad första halvåret. Prognos helår 2008 innebär ett 
budgetöverskridande med 110 000 kr. Detta beror på en minskad bokningsomsättning, se ovan. 
 
 
NYCKELTAL 
 

 
Kvalitetsnyckeltal 
 

• Bekräftelse - 2 dagar efter bokning – uppfyllda 
• Broschyrutskick - 2 dagar efter förfrågan – uppfyllda 
• E-mail - 2 dagar efter förfrågan – uppfyllda 
• Offerter enskilda - 3 dagar efter förfrågan – uppfyllda 
• Offerter grupper - 7 dagar efter förfrågan – uppfyllda 

Driftredovisning (tkr)
Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Bokslut 
i % av 

budget

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse 
budget

Turistverksamhet -379 -2 605 -533 20% -2 715 -110

Summa nettokostnad -379 -2 605 -533 20% -2 715 -110

Prestationsnyckeltal (antal)
Bokslut 
jan-jun 

2007

Bokslut 
jan-jun 

2008

Bokslut 
jan-dec 

2007

Bokslut 
jan-dec 

2006

Bokslut 
jan-dec 

2005

Mottagen e-post 3 579 4 143 7 176 7 157 8 281
Antal besökare på turistbyrån 43 086 37 623 77 730 81 793 81 150



MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 
Ordförande: Monica Gripp 
Förvaltningschef: Eva-Maria Persson 
 
 
NÄMNDBERÄTTELSE 
 
Första halvåret har haft samma intensiva arbetsbelastning som tidigare. Bygglov behandlade i nämn-
den har haft olika men mindre avvikelser. Flera förhandsbesked har behandlats gällande enskilda 
bostadslägenheter över hela kommunen. För miljö- och hälsoskyddsavdelningen har nämnden haft 
flera djurtillsynsärenden av allvarlig karaktär. En för kommunen viktig fråga är tillstånd för bekämp-
ningsmedel. Nämndens ledamöter väljer vid varje nämnd ärenden från delegationslistor som man 
önskar fördjupningar kring. 
 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Bygglov 
 
Förhandsbesked och bygglov, som omfattar ärenden avseende lokalisering samt mindre och större 
byggnadsåtgärder, är av fortsatt stor omfattning. Förhandsbeskeden prövar enstaka byggrätter och 
byggloven prövar nybyggnader, tillbyggnader, ändringar och ändrade användningar. 
 
Samrådsremisser från Lantmäteriet angående fastighetsbildning och fastighetsregleringar representerar 
ett förhållandevis stort antal remisser p.g.a. bebyggelseutvecklingen. 
 
I januari månad redovisade nätverket Ystad-Österlen regionen sin första rapport i det treåriga jämfö-
relseprojektet. De kommuner som deltar i nätverket är Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och 
Ystad. Nätverket har i sitt första uppdrag jämfört kommunernas bygglov och planärenden. Jämförelse-
rapport visar hur brukarna och medborgarna uppfattar kvaliteten i kommunens verksamhet inom i 
huvudsak bygglovshanteringen. 
 
Sammanfattningsvis visar jämförelserapporten ett genomsnittligt och bra resultat men också punkter 
där förbättringar kan göras. Informationsgivning är en viktig del. En utvecklad skriftlig information 
om bygglovsprocessen och att söka bygglov har upprättats. Denna information ersätter en tidigare 
informationstext av enklare karaktär. Informationen redovisar en tydlig beskrivning av bygglovs-
processen, anvisningar om utformning av bygglovsritningar, förutsättningar för en- och tvåbostadshus 
samt information om bygganmälan m.m. En informationsfolder om staket, plank och murar har också 
tagits fram för att ge information, råd och anvisningar om inhägnader. 
 
Miljö och hälsoskydd 
 
Miljö- och hälsoskydd 
 
Inom miljö- och hälsoskyddsområdet har arbetet första halvåret till största delen inneburit handlägg-
ning av inkommande ärenden. Viss uppsökande verksamhet har utförts, men inte till planerad nivå. 
Detta kan förklaras delvis av att avdelningen varit underbemannad från och till inom olika områden.  
 
På myndighetsnämndens begäran har stort arbete lagts ner på handläggning av bekämpningsmedels-
ansökningar och dessutom utredningsarbete kring bekämpningsmedelsfrågan inom vattenskydds-
område. Dessutom har flera av kommunens vattenskyddsområde fått nya föreskrifter och där har 
miljö- och hälsoskyddskontoret agerat remissinstans. Under år 2008 har nya klassningskoder för 
samtliga miljöfarliga verksamheter införts i miljöbalken (SFS 1998:808). Detta har inneburit att alla 
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kommunens verksamheter som omfattas av fast årsavgift ännu inte har debiterats. Det beror på att 
omklassningen har dragit ut på tiden eftersom ärendehanteringssystemet inte anpassats av system-
utvecklaren. Själva omklassningen kommer att ske under hösten och därför blir årsavgifterna inom 
miljöfarlig verksamhet (cirka 250 000 kronor) en intäkt under andra halvåret 2008 istället för första.  
 
Genom ett riksdagsbeslut, gällande från årsskiftet 2007/2008, har ett antal verksamheter i miljöbalkens 
bilaga övergått från Länsstyrelsen till kommunens ansvar. Exempelvis gäller detta vindkraftverks-
anläggningar. Tidigare skulle vindkraftverksanläggningar upp till 1 MW handläggas av miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen. Denna gräns är nu höjd till att omfatta anläggningar ända upp till 25 MW. 
Lagändringen har inneburit att både handläggningstiden och antalet inkommande ärenden inom detta 
område ökat markant. 
 
Liksom tidigare år har cistern- och köldmedierapporter och tillståndsansökningar, när det gäller 
enskilda avlopp, handlagts. Den påbörjade inventeringen av enskilda avlopp ligger fortfarande på is i 
väntan på att planen för utbyggnad av kommunalt avloppsnät ska bli färdig. 
 
Ett projekt angående tillsyn av hygienlokaler har avslutats och presenterats för nämnden. Tillsynen har 
berört både den hygieniska säkerheten samt genomgång av kemiska produkter. 
 
Efter införsel av ny EU-lagstiftning som berör kommunens strandbad har nya provtagningsscheman 
upprättats i samråd med tekniska avdelningen och Fritid Österlen. Samtliga strandbad har under år 
2008 inspekteras och efter att ha rapporterat in provresultaten till Smittskyddsinstitutet har nu bad-
säsongen avslutats. 
 
Handläggare har deltagit vid samrådsmöten ute hos verksamhetsutövare och även agerat remissinstans 
i samband med tillståndsansökan. Detta är ett omfattande (men ej debiterbart) arbete som miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen utför för att säkra att kommunens miljöintressen tas tillvara.  
 
Miljöskydd på lantbruk  
 
Miljötillsyn har under första halvåret 2008 utförts på kommunens minkfarmar, hos verksamheter som 
påbörjat tillståndsprövning hos Länsstyrelsen samt hos verksamheter som anmält miljöfarlig verksam-
het till kommunen. Uppföljande inspektioner har gjorts hos lantbrukare som tidigare haft klagomål på 
miljöskyddet under år 2007. Så som tidigare år har cisternrapporter, köldmedierapporter och miljö-
rapporter från kommunens lantbruk granskats. De tillståndspliktiga verksamheterna har klassats om i 
enlighet med de nya klassningskoderna som införts i miljöbalken. I samband med inklassningen 
gjordes även kontroll huruvida kommunens B-verksamheter uppfyller IPPC-direktivet, d.v.s. om man 
använder bästa möjliga teknik och om man har tillstånd enligt Miljöbalken. Större delen av arbetet 
gällande miljötillsynen hos lantbruken har utgjorts av klagomålsärenden och andra inkommande 
ärenden så som remisser.  
 
Djurskydd  
 
Tillsyn gällande djurskydd har gjorts ute på kommunens minkfarmar, hos lantbrukare i samband med 
anmälan om miljöfarlig verksamhet, vid tillståndsprövningar enligt 16 § djurskyddslagen samt ute hos 
de verksamheter som tidigare år haft upprepade brister i sin djurhållning. Förelägganden enligt Djur-
skyddslagen har följts upp och har resulterat i att vite har ansökts om att dömas ut och att två ärenden 
har överlämnats till Länsstyrelsen för prövning om djurförbud. Ett akut omhändertagande av djur har 
genomförts. Uppföljande inspektioner har utförts hos de kennlar som haft brister från 2007 års kennel-
projekt och avrapportering har skett till Myndighetsnämnden. 
 
Främst har dock tillsynen legat på akuta ärenden och anmälningar. Främst har anmälningarna gällt 
utebliven betesgång hos nötkreatur, brist på ligghall under den kalla årstiden, dålig tillgång på vatten 
hos betesdjur, övergivna katter samt brister i stallar och andra förvaringsutrymmen för djur. 
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Livsmedel  
 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tillsynsansvar för cirka 260 godkända/registrerade livsmedels-
anläggningar i kommunen. Arbetet med omprövning av livsmedelsanläggningar enligt en ny svensk 
livsmedelslag med förordningar fortsatte under första halvåret 2008. Under januari-juni år 2008 
genomfördes ca 45 procent av årets planerade inspektioner. Kontroll av fiskindustri prioriteras i år. 
Vid inspektionerna noterades en rad avvikelser som vid några tillfällen medfört försäljningsförbud och 
begränsningar i produktionen. Sammanlagt har åtta ärenden behandlats av Myndighetsnämnden.  
 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tagit fram informationsmaterial som riktar sig till livsmedels-
företag som hanterar och säljer mat utomhus eller i tillfälliga lokaler under marknader och festivaler. 
 
Kontroll av tillfällig livsmedelshantering har utförts vid tio tillfällen. Under första halvåret har det 
tagits 60 prover inom den offentliga kontrollen.  
 
Sedan den 1 mars 2008 gäller lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel (2007:1455). Lagen 
möjliggör för andra än Apoteket AB att sälja receptfria nikotinläkemedel under förutsättning att 
verksamheten anmäls till den kommun där handeln bedrivs. Det innebär att ett stort arbete har lagts 
ner på denna handläggning. 
 
Måluppföljning 
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EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 

 
Kostnaderna för myndighetsnämnden uppgår för halvåret till ca 296 000 kronor. 
 
 
NYCKELTAL 
 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under första halvåret inte iakttagit någon större konjunktur-
avmattning. 

Fullmäktigemål Måluppfyllelse
Bedriva korrekt myndighetsutövning för att främja en 
långsiktig hållbar utveckling för en bra och hälsosam 
livsmiljö och en god bebyggelsemiljö samt för detta 
verka med rådgivning och tillsyn.

Målet är uppfyllt. Rådgivningen är omfattande och 
med hög servicegrad.

Driftredovisning (tkr)
Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Bokslut 
i % av 

budget

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse 
budget

Nämndsverksamhet -231 600 296 49% 600 0
Summa nettokostnad -231 600 296 49% 600 0

Verksamhetsmått/statistik 
Bokslut 
jan-dec 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse 
budget

Antal beslut i nämnd 184 - 20 - -
Antal beviljade bygglov 626 - 289 600 -
Antal förhandsbesked 51 - 33 500 -



SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
Ordförande: Ulf Johansson  
Förvaltningschef: Eva-Maria Persson 
 
 
NÄMNDBERÄTTELSE 
 
Samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport år 2008 visar en total nettokostnad på ca 23 000 000 kr 
vilket motsvarar ca 49 procent utav budgeten. Totalt för helåret prognostiserar samhällsbyggnads-
förvaltningen ett underskott mot budget på ca 400 000 kronor (exklusive gång- och cykelvägen 
Skillinge-Brantevik), dock med en del osäkerhetsfaktorer. 
 
Gång- och cykelvägen Skillinge-Brantevik är något försenad beroende på utdragen fastställelseprocess 
hos Vägverket. Byggstarten kommer därför troligen att flyttas fram till slutet av året. Det innebär att 
den delen av kommunens bidrag som ska gå till själva byggandet av gång- och cykelvägen inte 
kommer att utnyttjas förrän år 2009. Förvaltningen förutsätter att dessa pengar kommer att avsättas i 
budget för år 2009. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer under tidig höst att se över förutsättningarna för att få en 
budget i balans år 2008. Några åtgärder är redan vidtagna. 
 
Förvaltningen har under första halvåret arbetat med arrangemangen kring de SÖSK-gemensamma 
BoDagar08 som arrangerades den 30 maj till den 1 juni på Kulturhuset Valfisken, i Stadshuset och ute 
i kommunen. Arrangemanget var mycket lyckat, med 33 nöjda utställare. Mässan var välbesökt, med 
drygt 1 700 besökare totalt. Förvaltningen ställde utöver projektledning upp med presentation av 
kommunala tomter, planerade tomter samt Vision för Simrishamns stad, som presenterades på Stads-
huset. Förvaltningen arrangerade också de guidade bussturer som besökarna kunde göra ut till aktuella 
exploateringsområden. 
 
Kommunen har fattat beslut om avsiktsförklaring kring ett framtida Österlenvatten. Samarbete mellan 
kommunerna Simrishamn och Tomelilla har fördjupats eftersom vi nu har gemensam VA-chef. 
 
Plan- och bygglovsavdelningen bedömer att avdelningen gör ett överskott vid helåret på ca 1 000 000 
kr beroende på att bygglovsintäkterna är större än budgeterat tack vare en fortsatt stor nybyggnation i 
kommunen. Många planer är under framtagande framförallt för de så kallade +55-boende men med 
nämnds prioritet på permanentboende. Intresset för att få fram tomter är stort. 
 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen prognostiserar ett underskott mot budget på ca 200 000 kronor. 
 
Tekniska avdelningen, exklusive vatten- och avloppsverksamheten, prognostiserar ett totalt underskott 
mot budget för helåret på 700 000 kronor. Avvikelserna härrör främst från enheterna hamn och park.  
 
Driften för vatten- och avloppsverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse för helåret på ca 500 
000 kronor. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att grundinvesteringsbudgeten kommer att hållas inom den 
givna ramen, under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar tilläggsbudgeten.  
 
För exploateringsbudgeten gäller att privata investeringar i byggande har mattats av betydligt tidigare 
än beräknat, redan vid halvårsskiftet år 2008. Det kan medföra att planerade intäkter kan bli så låga att 
de inte täcker årets investeringar för exploateringsverksamheten. 
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VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Plan- och bygglovsavdelningen 
 
Fördjupad översiktsplanering för Skillinge och för området kring Stenshuvud pågår. Den fördjupade 
översiktsplanen för Norrekås och Örnahusen med omnejd är i slutfasen. Utställning av strategi för 
Simrishamns stad har genomförts och planeringsarbetet för staden fortsätter. 
 
Konjunkturläget och exploateringstrycket innebär att det finns många pågående detaljplanärenden och 
många framställningar med begäran om planmedgivande. 
 
Detaljplanarbetets inriktning avser i första hand planer för bostadsändamål. Planerna handlar till 
största delen om bostadsbebyggelse i större eller mindre omfattning. En del planer handlar om att 
reglera ändamål och användning. 
 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
 
Miljö- och hälsoskydd 
 
Inom miljö- och hälsoskyddsområdet har arbetet första halvåret till största delen inneburit handlägg-
ning av inkommande ärenden. Viss uppsökande verksamhet har utförts, men inte till planerad nivå. 
Detta kan förklaras delvis av att avdelningen varit underbemannad från och till inom olika områden.  
 
På myndighetsnämndens begäran har stort arbete lagts ner på handläggning av bekämpningsmedels-
ansökningar och dessutom utredningsarbete kring bekämpningsmedelsfrågan inom vattenskydds-
område. Dessutom har flera av kommunens vattenskyddsområde fått nya föreskrifter och där har 
miljö- och hälsoskyddskontoret agerat remissinstans. Under år 2008 har nya klassningskoder för 
samtliga miljöfarliga verksamheter införts i miljöbalken (SFS 1998:808). Detta har inneburit att alla 
kommunens verksamheter som omfattas av fast årsavgift ännu inte har debiterats. Det beror på att 
omklassningen har dragit ut på tiden eftersom ärendehanteringssystemet inte anpassats av system-
utvecklaren. Själva omklassningen kommer att ske under hösten och därför blir årsavgifterna inom 
miljöfarlig verksamhet (cirka 250 000 kronor) en intäkt under andra halvåret 2008 istället för första.  
 
Genom ett riksdagsbeslut, gällande från årsskiftet 2007/2008, har ett antal verksamheter i miljöbalkens 
bilaga övergått från Länsstyrelsen till kommunens ansvar. Exempelvis gäller detta vindkraftverks-
anläggningar. Tidigare skulle vindkraftverksanläggningar upp till 1 MW handläggas av miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen. Denna gräns är nu höjd till att omfatta anläggningar ända upp till 25 MW. 
Lagändringen har inneburit att både handläggningstiden och antalet inkommande ärenden inom detta 
område ökat markant. 
 
Liksom tidigare år har cistern- och köldmedierapporter och tillståndsansökningar, när det gäller 
enskilda avlopp, handlagts. Den påbörjade inventeringen av enskilda avlopp ligger fortfarande på is i 
väntan på att planen för utbyggnad av kommunalt avloppsnät ska bli färdig. 
 
Ett projekt angående tillsyn av hygienlokaler har avslutats och presenterats för nämnden. Tillsynen 
berörde både den hygieniska säkerheten samt genomgång av kemiska produkter. 
 
Efter införsel av ny EU-lagstiftning som berör kommunens strandbad har nya provtagningsscheman 
upprättats i samråd med tekniska avdelningen och Fritid Österlen. Samtliga strandbad har under år 
2008 inspekteras och efter att ha rapporterat in provresultaten till smittskyddsinstitutet har nu bad-
säsongen avslutats. 
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Handläggare har deltagit vid samrådsmöten ute hos verksamhetsutövare och även agerat remissinstans 
i samband med tillståndsansökan. Detta är ett omfattande (men ej debiterbart) arbete som miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen utför för att säkra att kommunens miljöintressen tas tillvara.  
 
Miljöskydd på lantbruk  
 
Miljötillsyn har under första halvåret 2008 utförts på kommunens minkfarmar, hos verksamheter som 
påbörjat tillståndsprövning hos Länsstyrelsen samt hos verksamheter som anmält miljöfarlig verk-
samhet till kommunen. Uppföljande inspektioner har gjorts hos lantbrukare som tidigare haft klagomål 
på miljöskyddet under år 2007. Så som tidigare år har cisternrapporter, köldmedierapporter och miljö-
rapporter från kommunens lantbruk granskats. De tillståndspliktiga verksamheterna har klassats om i 
enlighet med de nya klassningskoderna som införts i miljöbalken. I samband med inklassningen 
gjordes även kontroll huruvida kommunens B-verksamheter uppfyller IPPC-direktivet, d.v.s. om man 
använder bästa möjliga teknik och om man har tillstånd enligt Miljöbalken. Större delen av arbetet 
gällande miljötillsynen hos lantbruken har utgjorts av klagomålsärenden och andra inkommande 
ärenden så som remisser.  
 
Djurskydd  
 
Tillsyn gällande djurskydd har gjorts ute på kommunens minkfarmar, hos lantbrukare i samband med 
anmälan om miljöfarlig verksamhet, vid tillståndsprövningar enligt 16 § djurskyddslagen samt ute hos 
de verksamheter som tidigare år haft upprepade brister i sin djurhållning. Förelägganden enligt Djur-
skyddslagen har följts upp och har resulterat i att vite har ansökts om att dömas ut och att två ärenden 
har överlämnat till Länsstyrelsen för prövning om djurförbud. Ett akut omhändertagande av djur har 
genomförts. Uppföljande inspektioner har utförts hos de kennlar som haft brister från 2007 års kennel-
projekt och avrapportering har skett till Myndighetsnämnden. 
 
Främst har dock tillsynen legat på akuta ärenden och anmälningar. Främst har anmälningarna gällt 
utebliven betesgång hos nötkreatur, brist på ligghall under den kalla årstiden, dålig tillgång på vatten 
hos betesdjur, övergivna katter samt brister i stallar och andra förvaringsutrymmen för djur. 
 
Livsmedel  
 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tillsynsansvar för cirka 260 godkända/registrerade livsmedels-
anläggningar i kommunen. Arbetet med omprövning av livsmedelsanläggningar enligt en ny svensk 
livsmedelslag med förordningar fortsatte under första halvåret 2008. Under januari-juni år 2008 
genomfördes ca 45 procent av årets planerade inspektioner. Kontroll av fiskindustri prioriteras i år. 
Vid inspektionerna noterades en rad avvikelser som vid några tillfällen medfört försäljningsförbud och 
begränsningar i produktionen. Sammanlagt har åtta ärenden behandlats av Myndighetsnämnden.  
 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tagit fram informationsmaterial som riktar sig till livsmedels-
företag som hanterar och säljer mat utomhus eller i tillfälliga lokaler under marknader och festivaler. 
 
Kontroll av tillfällig livsmedelshantering har utförts vid tio tillfällen. Under första halvåret har det 
tagits 60 prover inom den offentliga kontrollen.  
 
Sedan den 1 mars år 2008 gäller lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel (2007:1455). Lagen 
möjliggör för andra än Apoteket AB att sälja receptfria nikotinläkemedel under förutsättning att verk-
samheten anmäls till den kommun där handeln bedrivs. Det innebär att ett stort arbete har lagts ner på 
denna handläggning. 
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Tekniska avdelningen 
 
Fastighet och städ 
 
Beslut avseende skollokalutredningen erhölls under år 2007, vilket innebär ombyggnader av alla 
skolorna för 108,6 miljoner kronor under åren 2007-2012. Undantagen är Jonebergsskolan som läggs 
ner som skola fr.o.m. hösten år 2009.  
 
På Borrby skola pågår ombyggnad och skolan förväntas bli klar under hösten år 2008. Simrislunds-
skolans ombyggnad kommer att vara klar i augusti månad år 2008. Projekteringen är klar och 
anbudsräkning pågår för Korsavadsskolan. Ombyggnaden startar upp i september månad år 2008 och 
blir färdig under år 2009. Storköksombyggnaden på Gärsnäs skola har börjat projekterats, köket 
kommer ur verksamhetssynpunkt att byggas om först sommaren år 2009. Köket till dagcentralen i 
Kivik har varit ute på anbudsräkning en gång, ny anbudsräkning ska ske hösten år 2008. Storköket i 
Borrby skola byggs om i samband med skolombyggnaden och ska vara klar i september år 2008. 
Ombyggnaden är betydligt mer omfattande än bedömningen i köksutredningen. 
 
Brandskyddsåtgärder har utförts på flera skolor, till följd av ”Lagen till skydd mot olyckor”. 
 
Energisparåtgärder i form av ombyggd ventilation och värmepumpar pågår på Borrby skola. På 
Korsavadsskolan kommer energisparåtgärder att utföras i samband med planerad ombyggnad åren 
2008-2009.  
 
Under åren 2008 och 2009 planeras det att investeras i värmepumpar till Borrby läkarstation samt till 
Kiviks sporthall, förskola och dagcentral. Kommunens oljeberoende minskas härmed. 
 
En inventering av erforderliga handikappanpassningar har gjorts med hjälp av kommunens handikapp-
samordnare. Dessa enkelt avhjälpta hinder kommer att åtgärdas under de närmaste åren.  
 
Under ombyggnaden år 2008 kommer det att installeras en ny hiss och en handikappsanpassad entré 
på Borrby skola. Korsavadsskolan kommer att förses med en ny hiss och en handikappsanpassad entré 
i samband med skolombyggnaden. 
 
Fastighetsunderhållet hålls tillbaka generellt till förmån för extra underhållsåtgärder på Borrby skola 
och Simrislundsskolan i samband med skolombyggnaderna. 
 
Skadegörelse i form av glaskross, inbrott/inbrottsförsök och klotter fortsätter. Tillstånd för kamera-
övervakning har sökts avseende Korsavadsskolan och Simrislundsskolan. 
 
Leverans av el-energi för de kommande fyra åren har blivit upphandlad i ett samarbete med flera andra 
kommuner inom Kommunförbundet Skåne, med Öresundskraft som leverantör. 
 
Driftsentreprenaderna avseende snickeritjänster, fastighetsdrift, städning och grönyteskötsel fortgår 
enligt planerna. 
 
Städbarhetsbonusen avseende skolorna har delats ut för vårterminen år 2008. Skolorna har i de flesta 
fall skött sig bra och därmed fått den största delen av pengarna, pengar som skall användas till elev-
befrämjande åtgärder. Dock kan konstateras att det blir sämre ordning ju äldre eleverna blir. 
 
Fastighetsförsäljningar som planeras eller pågår via fastighetsmäklare är Östra Vemmerlövs gamla 
skola och Gärsnäs f.d. kommunalhus. 
 
Gymnastiksalsbyggnaden i Borrby kommer att tas över av bordtennisföreningen Ajax fr.o.m. hösten år  
2008. 
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Hamn 
 
Småbåtshamnen i Simrishamn har till viss del lagts ut på entreprenad. Entreprenör är Marin Center 
Syd AB (Skillinge Marin). Arbetet med serveringsdäcket utanför ”serveringsludorna” vid hamnplan är 
genomfört och togs i bruk lagom till säsongen. Bornholmskajens förstärkningsarbete pågår och skall 
vara färdigt i början av september.  
 
MBK 
 
Nytt adressnummerområde har upprättats för boende i Norrekås/Örnahusen. I Simrishamns tätort 
pågår inmätning av hus, gator m.m. för ajourhållning av BAS-kartan. På grund av vakant tjänst vid 
enheten har övergången till nytt höjdsystem inte kunnat påbörjas. Under året kommer enheten att byta 
ut kartservern. 
 
Offentliga rummet 
 
Under första halvan av år 2008 har större delen av uppsnyggningen av hamnplanen i Kivik 
genomförts. Arbetena omfattar omläggning av storgatstenen, asfaltering av handikappanpassad gång- 
och cykelbana med skilje från körytan av pollare. Stenläggningen har förlängts längs kajen för att 
förbättra miljön för båtägare med platser längs den yttre delen av kajen och för gästande båtar. 
Belysningen i entrén till hamnen har också förnyats. 
 
Samarbetet kring gång- och cykelvägen mellan Brantevik och Skillinge har fortsatt. Vägplanen har 
varit utställd, och är nu iväg skickad till Vägverkets avdelning för fastställelse. 
 
Arbetena med Bornholmskajen har genomförts till ungefär hälften. De första etapperna omfattade 
delen utanför kioskerna och Bornholmsterminalen. Kajgjutningen genomfördes helt enligt tidtabell, 
vilket innebar att uteserveringarna och Bornholmstrafiken kunde starta sin sommarsäsong i god 
ordning. 
 
Under våren har vi arbetat vidare med utformningsplaner för Borrby och Hammenhögs torg. Bland 
annat har vi haft möten med byalaget i Hammenhög och Företagarföreningen/Byalaget i Borrby. 
 
I Sankt Olof samarbetar kommunen med Vägverket kring ombyggnaden av Österlenvägen genom byn. 
Vägen ska byggas om så att hastigheten på trafiken längs sträckan dämpas, och tryggheten för gående 
och cyklister i Sankt Olof förbättras radikalt. 
 
Rosentorget har fått nya rosenrabatter. 
 
Vatten och avlopp 
 
Arbete pågår med att ta fram en långsiktig strategi för hantering av avloppsslam vid främst Sten-
gårdens avloppsreningsverk. Syftet är att vatten- och avloppsverksamheten skall kunna ha en god 
framförhållning vad gäller planering, fondering av nödvändiga resurser för nästkommande slam-
tömning samt också att ge möjlighet att få fram den bästa optimala lösningen, ur såväl ekonomisk som 
miljövänligt perspektiv. 
 
Strategi för gemensam framtida driftorganisation inom SÖSK-kommunerna pågår och ett slutligt 
förslag beräknas bli föremål för politisk behandling under år 2009.  
 
Behovet att minska inläckaget av ”ovidkommande vatten” i ledningsnätet är akut på grund av de ökade 
driftkostnaderna, bland annat kan nämnas att enbart merkostnaderna för att pumpa inläckande ”ovid-
kommande vatten” beräknas uppgå till drygt 200 000 kronor per år för både Simrishamns och Kiviks 
avloppsområde. 
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Undersökning av otätheter på ledningsnätet kommer att ytterligare intensifieras från och med hösten 
för att klarlägga orsakerna till de stora volymerna av ovidkommande vatten i spillvattennätet. 
 
Landsbygdens vatten- och avloppsutbyggnad pågår. Utbyggnaden av vatten och avlopp för drygt ett 
80-tal fastigheter inom Södergårdaområdet i Hammenhög och Komstad Stengravar har färdigställts 
under första halvåret år 2008. Södergårdaområdet togs i drift under våren och Komstaområdets an-
läggning kommer att tas i drift under september månad. Anbudsräkning pågår för områdena Rörums 
fritidsområde, Salarp/Blästorp och Östra Herrestad. Entreprenaderna för dessa objekt beräknas komma 
igång under oktober månad. 
 
Utöver beslutade utbyggnadsområden pågår utredningar för områdena Skepparp och Haväng som 
berör ca 200 fastigheter. Sedan år 2005 och fram till halvårsskiftet har vatten- och avloppsutbyggna-
den på landsbygden genomförts till drygt 250 fastigheter. Ett 20-tal vatten- och avloppsserviser till 
enstaka fastigheter har utförts första halvåret. Motsvarande antal serviser förväntas även att byggas ut 
under hösten. 
 
Exploatering 
 
Arbetet med omläggning av bokföringen av exploatering har fortsatt. Förnyelsen av kontoplanerna är 
nu färdig. 
 
Egen exploatering 
 
Bostäder 
Under året har gator, vatten och avlopp för kommunens egna exploateringsområden Simrishamn 
2:1/2:9 (Fredsdalsgatan) och Baskemölla 87:1 byggts klara. Alla nya tomter på Fredsdalsgatan är 
reserverade, och ca hälften av tomterna i Baskemölla. I Borrby har fem nya tomter på Gislahög tagits 
fram. En av dessa har redan beviljat bygglov och är därmed klar för försäljning. Projektering för 
ytterligare tre egna exploateringsområden i Simrislund, Simris och Skillinge med sammanlagt 36 nya 
tomter har påbörjats. 
 
Industrimark 
Under första halvåret år 2008 har utvecklingen av industriområdet väster om väg 9 fortsatt. Den nya 
industrigatan är klar att tas i bruk för att serva de nya verksamheterna. 
 
Extern exploatering 
 
För externa exploatörer har gator, vatten och avlopp för sammanlagt elva nya tomtplatser byggts klara. 
Projektering för ytterligare ett privat exploateringsområde har påbörjats. Ett flertal nya exploaterings-
avtal som kommer att följas upp under andra halvan av år 2008 och under år 2009 har också upprättas. 
I Borrby har en privat exploatör inflyttningsklara lägenheter för äldre kommunmedborgare som en 
följd av tidigare markansvisningar. 
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Måluppföljning 
 
Fullmäktigemål Måluppfyllelse

Samhällsbyggnadsnämnden                     
Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för att 
Simrishamns kommun ska vara en attraktiv kommun 
att bo och verka. Nämnden tar ansvar för 
kommunens åtaganden inom infrastrukturen och 
samhällsbyggandet. Samhällsbyggnadsnämnden 
ska arbeta för en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras 
en hälsosam och god miljö.

Målet delvis uppfyllt. Flera av målen är svåra att 
mäta men arbetet  pågår kontinuerligt för att få en 
bra måluppfyllelse.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen                        
Kommuninnevånarna ska ha tillgång till 
hälsosamma livsmedel (vatten är ett baslivsmedel), 
frisk luft och en hälsosam miljö. En tydlig koppling 
mellan miljömål och de ekonomiska bör eftersträvas. 
Ett förslag på hur nationella miljömål kan anpassas 
till lokala miljömål ska arbetas fram.

Målet är delvis uppfyllt. Ytterligare redovisning 
kommer i bokslutet. Arbetet på enheten har 
försvårats av flera vakanser.

Plan- och bygglovsavdelningen                               
En god bebyggelsemiljö i samklang med sin 
omgivning ska eftersträvas. Främja en långsiktigt 
hållbar bebyggelse, en god byggnadskultur och en 
god landskapsmiljö i dialog med kommuninvånarna.

Målet är uppfyllt. Planering sker i samråd med 
kommuninvånarna. En förnyelse av begreppet lokal 
byggnadstradition har skett vilket positivt påverkat 
landskapet.

Tekniska avdelningen - Fastighet och städ            
Fastighet- och städverksamheten ska långsiktigt 
äga, förvalta och ansvara för fastigheter med 
offentlig verksamhet, på ett sådant sätt att de som 
hyr och brukar lokaler i sin verksamhet får sina 
lokalbehov tillgodosedda. Kommunens markinnehav 
ska förvaltas utifrån kommunens framtida 
markbehov.

En process pågår sedan några år att samlokalisera 
och flytta olika verksamheter i avsikt att långsiktigt få 
rätt lokaler till respektive verksamhet. 
Skollokalutredningen är ett färskt exempel på detta. 
Tidplanen att lägga ned Jonebergsskolan håller 
ännu, skolan avvecklas fr.o.m. ht 2009.

Tekniska avdelningen - Hamn                                  
De traditioner som finns inom fisket i Simrishamns 
hamn ska tillvaratas och även i framtiden fortsätta 
att vara en av Sveriges tre största landningshamnar. 
Hamnens övriga områden ska utvecklas till att bli en 
nischhamn utifrån sina förutsättningar när det gäller 
torrbulkgods.

Målet är delvis uppfyllt. Insatser pågår.

Tekniska avdelningen - MBK                                    
Kommunens medborgare företagare och anställda 
ska ha tillgång till bra kartmaterial och geografiska 
databaser.

Målet uppfylls kontinuerligt.

Tekniska avdelningen - Offentliga rummet             
Underhåll av gång- och cykelvägar, gator och 
belysning ska minst ske så att anläggningarna 
bibehålls och att kapitalförstöring undviks. 
Kommunens grönområden ska vara välskötta och 
intressanta.

Målet är inte uppfyllt. Gatuunderhållet har i flertalet 
år fått stå tillbaka för att undvika budget-
överskridande. Målet är inte uppfyllt. Befintlig ram 
ligger inte i nivå med medborgarnas förväntningar. 
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Fullmäktigemål Måluppfyllelse

Tekniska avdelningen - Vatten och avlopp            
Vatten- och avloppsverksamhetens främsta uppgift 
är att vattenverkens kunder ska tillhandahållas ett 
dricksvatten som uppfyller vid varje tidpunkt 
gällande krav från tillsynsmyndigheten samt att 
avloppsvattnet från avloppsverkens kunder ska 
omhändertas på ett miljömässigt och teknisk 
tillfredställande sätt. Att underhålla och upprusta 
vatten- och avloppsanläggningar med tillhörande 
ledningsnät i enlighet med god driftekonomi och 
miljö- och myndighetskrav.

För att nå målet att tillhandahålla ett kvalitetsmässigt 
bra dricksvatten med hög leveranssäkerhet till 
abonnenterna, har bland annat ett 
egenkontrollprogram tagits fram för samtliga 
vattenverk. Slutligt godkännande av programmet 
kommer att ske under hösten i år. Ytterligare arbete 
med att säkerställa dricksvattnets kvalitet genom 
hela processen och vidare till abonnenterna 
påbörjas under hösten 2007 med så kallade 
säkerhetsprogrammet "HACCP" (Hazard Analysis 
and Critical Control Point).

Tekniska avdelningen - Exploatering                      
Målet är att stödja en god utveckling av näringsliv 
och boende i Simrishamns kommun. Detta sker 
genom att skapa goda fysiska och ekonomiska 
förutsättningar för bebyggelse och anläggningar för 
bostäder, handel, industrier, service, rekreation och 
kommunikation.

Målet är uppfyllt genom en rad nya områden med 
gator, parkområden samt vatten och avlopp.

 
 
EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 

Driftredovisning (tkr)
Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Bokslut 
i % av 

budget

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse
budget 

helår

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen -859 -3 802 -1 427 38% -4 002 -200
Plan- och bygglovsavdelningen -1 155 -4 145 -559 13% -3 145 1 000
Tekniska avdelningen -17 965 -35 608 -20 175 57% -36 808 -1 200
varav vatten- och avloppsverksamhet -129 0 -98 -500 -500

Summa nettokostnad -19 979 -43 555 -22 161 51% -43 955 -400

GC-väg Skillinge-Brantevik -3 200 -793 25% -600 2 600

Summa nettokostnad inkl GC-väg -19 979 -46 755 -22 954 49% -44 555 2 200

 

 
Samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport år 2008 visar en total nettokostnad på ca 23 000 000 kronor 
vilket motsvarar ca 49 procent utav budgeten. Totalt för helåret prognostiserar samhällsbyggnads-
förvaltningen ett underskott mot budget på ca 400 000 kronor (exklusive gång- och cykelvägen 
Skillinge-Brantevik), dock med en del osäkerhetsfaktorer. 
 
Gång- och cykelvägen Skillinge-Brantevik är något försenad beroende på utdragen fastställelseprocess 
hos Vägverket. Byggstarten kommer därför troligen att flyttas fram till slutet av året. Det innebär att 
den delen av kommunens bidrag som ska gå till själva byggandet av gång- och cykelvägen inte 
kommer att utnyttjas förrän år 2009. Förvaltningen förutsätter att dessa pengar kommer att avsättas i 
budget för år 2009. 
 

 27



Investeringsredovisning (tkr)                                
Projekt 

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Bokslut 
i % av 

budget

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse 
budget

Fastighet
Inneklimatåtg ventilation 1 700 0 0% 1 700 0
Energisparåtgärder 1 990 65 3% 1 990 0
Skollokaler 33 908 12 490 37% 33 908 0
Köksutredning 856 35 4% 856 0
Österlens Museum 3 000 0 0% 200 2 800
Övriga investeringar 1 584 253 16% 1 584 0
Ej igångsättningstillstånd 10 0 0% 10 0
Summa 43 048 12 843 30% 40 248 2 800
Hamn 0
Elmätningssystem          0 154 170 -170
Investeringsarbeten hamnar 935 447 48% 939 -4
Ej igångsättningstillstånd 725 0 0% 725 0
Summa 1 660 601 36% 1 834 -174
MBK 0
Övriga investeringar 400 136 34% 400 0
Summa 400 136 34% 400 0
Offentliga rummet 0
GC-vägar                  774 549 71% 975 -201
Kiviks hamnomr uppr miljö 1 200 1 442 120% 1 600 -400
Bornholmskajen ombyggnad 2008 8 500 5 992 70% 9 350 -850
Övriga investeringar 1 644 1 214 74% 1 822 -178
Ej igångsättningstillstånd 57 0 0% 57 0
Summa 12 175 9 197 76% 13 804 -1 629
Övrigt 0
Övrigt 200 0 0% 200 0
Summa 200 0 0% 200 0

Totalt 57 483 22 777 40% 56 486 997

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att grundinvesteringsbudgeten kommer att hållas inom den 
givna ramen, under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar tilläggsbudgeten.  
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Investeringsredovisning (tkr)                                
Vatten och avlopp 

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Bokslut 
i % av 

budget

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse 
budget

Vatten och avlopp
Kapacitetsförbättring avloppsledningsnät 1 400 1 289 92% 2 550 -1 150
Vattenverk 850 530 62% 980 -130
Avloppsreningsverk 750 618 82% 900 -150
Avloppspumpstation 0 1 044 1 425 -1 425
Övriga investeringar 900 217 24% 900 0
Ej igångsättningstillstånd 1 700 0 0% 1 700 0
Summa 5 600 3 698 66% 8 455 -2 855
Vatten- och avloppsserviser 0
Vatten- och avloppsserviser 0 152 100 -100
Summa 0 152 100 -100
Landsbygdens vattenförsörjning 0
Landsbygdens vattenförsörjning 22 400 9 112 41% 22 400 0
Summa 22 400 9 112 41% 22 400 0

Totalt 28 000 12 962 46% 30 955 -2 955

 
 
Vatten- och avloppsenheten bedömer att investeringsbudgeten kommer att hållas inom den givna 
ramen, under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar tilläggsbudgeten.  
 

 
För exploateringsbudgeten gäller att privata investeringar i byggande har mattats av betydligt tidigare 
än beräknat, redan vid halvårsskiftet år 2008. Det kan medföra att planerade intäkter kan bli så låga att 
de inte täcker årets investeringar för exploateringsverksamheten. 
 
Plan- och bygglovsavdelningen 
 
Plan- och bygglovsavdelningen bedömer att avdelningen gör ett överskott vid helåret på ca 1 000 000 
kronor beroende på att bygglovsintäkterna är större än budgeterat tack vare en fortsatt stor nybyggna-
tion i kommunen. Många planer är under framtagande framförallt för de så kallade +55-boende men 
med nämnds prioritet på permanentboende. Intresset för att få fram tomter är stort. 

000 
kronor beroende på att bygglovsintäkterna är större än budgeterat tack vare en fortsatt stor nybyggna-
tion i kommunen. Många planer är under framtagande framförallt för de så kallade +55-boende men 
med nämnds prioritet på permanentboende. Intresset för att få fram tomter är stort. 
  
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
  
Trots att verksamheten, under det första halvåret, inte har nått upp till planerad målsättning är kund-
nöjdheten hos miljö- och hälsoskyddskontorets kunder fortsatt mycket stor enligt de kundmätningar 
som genomförts. Inkomsterna har dock blivit lidande av den minskade inspektionsverksamheten. Ett 
underskott verkar bli oundvikligt om inte åtgärder på förvaltningsnivå görs. Kontoret beräknas göra ett 
underskott på ett par hundra tusen kronor. De åtgärder som framförallt borde vidtas omgående är att 
nyanställa personal för den uppsökande verksamheten. Vidare bör snarast beslut fattas om ett sam-
gående med Ystad, Tomelilla och Simrishamns miljökontor skall ske eller inte. Verksamheten blir 
lidande av den osäkerhet samt den brist på information som uppstår när beslutsdatum hela tiden flyttas 
fram. 

Trots att verksamheten, under det första halvåret, inte har nått upp till planerad målsättning är kund-
nöjdheten hos miljö- och hälsoskyddskontorets kunder fortsatt mycket stor enligt de kundmätningar 
som genomförts. Inkomsterna har dock blivit lidande av den minskade inspektionsverksamheten. Ett 
underskott verkar bli oundvikligt om inte åtgärder på förvaltningsnivå görs. Kontoret beräknas göra ett 
underskott på ett par hundra tusen kronor. De åtgärder som framförallt borde vidtas omgående är att 
nyanställa personal för den uppsökande verksamheten. Vidare bör snarast beslut fattas om ett sam-
gående med Ystad, Tomelilla och Simrishamns miljökontor skall ske eller inte. Verksamheten blir 
lidande av den osäkerhet samt den brist på information som uppstår när beslutsdatum hela tiden flyttas 
fram. 
  

Exploateringsredovisning (tkr)                              
Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Bokslut 
i % av 

budget

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse 
budget

Exploatering 0 5 617 1 000 -1 000

Totalt 0 5 617 1 000 -1 000
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Tekniska avdelningen 
 
Tekniska avdelningen prognostiserar ett totalt underskott, inklusive vatten- och avloppsverksamheten 
mot budget för helåret på 1 200 000 kronor. Avvikelserna härrör främst från enheterna hamn, park 
samt vatten och avlopp.  
 
Gång- och cykelvägen Skillinge-Brantevik är något försenad beroende på utdragen fastställelseprocess 
hos Vägverket. Byggstarten kommer därför troligen att flyttas fram till slutet av året. Det innebär att 
den delen av kommunens bidrag som ska gå till själva byggandet av gång- och cykelvägen inte 
kommer att utnyttjas förrän år 2009. Förvaltningen förutsätter att dessa pengar kommer att avsättas i 
budget för år 2009. 
 
Fastighet och städ 
 
Energikostnaderna avseende el och olja har skenat iväg och ökat mer än budgeterat under första halv-
året år 2008. Vintern första halvåret har varit varmare än normalåret, vilket till viss del motverkar det 
höga energipriset. Räknat utifrån att resten av året blir ett ”normalår” kommer år 2008 att bli ca 6,5 
procent varmare än normalåret. Den relativt snöfria perioden januari-april har medfört att kostnaderna 
för halkbekämpning och snöröjning hitintills varit relativt låga. 
 
Enheten bedömer i nuläget att hålla sig inom beslutad ram. 
 
Hamn 
 
Hamnverksamhetens ram för driftsbudgeten år 2008 innebar en stor risk redan vid budgeterings-
tillfället år 2007 att på ett realistiskt sätt uppnå uppsatta mål. Det framgick klart att hamnen förmod-
ligen inte kommer att klara sin budget för år 2008 utifrån satta ramar. Hamnen indikerar ett underskott 
på ca 500 000 kronor på grund av extra ordinära resultatpåverkningar. 
 
Faktorer som på ett negativt sätt påverkar hamnens halvårsresultat är bl.a. följande; externa tjänster vid 
upphandling av driftsentreprenaden för delar av småbåtshamnen, skadestånd från kioskägarna på 
Bornholmskajen, uppdagandet av förekomst av TBT i kommunens hamnar samt fiskestopp. 
 
I budgeten för år 2008 täcker inte budgetramen löpande personalkostnader fullt ut. 
 
Kraftfulla insatser i form av återhållsamhet när det gäller reparationer och kopplade inköp gäller under 
resterande del av året. Oförutsedda eventuella haverier åtgärdas endast om det innebär uppenbara 
konsekvenser för fortsatt drift eller strider mot gällande lagar och förordningar.  
 
MBK 
 
Verksamheten bedömer att kostnader och intäkter hålls inom beslutad ram. 
 
Offentliga rummet 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade under våren att som besparingsåtgärd för att klara budget år 
2008 för parkenheten övergå från gräsklippning till slaghackning på en del av kommunens stora gräs-
ytor. Därefter har Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och vice ordföranden fått i uppdrag av 
nämnden den 20 maj att tillsammans med förvaltningen finna praktiska lösningar så att gräsklippning 
kan genomföras. Förvaltningen har i princip helt återgått till gräsklippning. Enheten har hitintills gjort 
andra olika mindre besparingar som förhoppningsvis gett mindre klagomål.  
 
Trots genomförda besparingar bedöms parkverksamheten att gå med ett prognostiserat underskott för 
hela året med ca 400 000 kronor. Underskottet beror till största delen av att verksamheten inte 
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kompenserats för dels ökade driftkostnader för nya anläggningar, dels ökad säkerhetstillsyn på lek-
platser, dels kostnader för driftentreprenadens indexuppräkning och dels kostnaden för lokalhyra som 
entreprenören enligt kontrakt ska tillhandahålla fritt. 
 
Vatten och avlopp  
 
Vatten- och avloppsverksamhetens drift och underhåll bedöms inte kunna hållas inom budgeterade 
medel för år 2008, vilket gör att verksamhetens negativa eget kapital på ca 280 000 kronor inte går att 
återställa under budgetåret utan avgiftshöjning. Antalet nya abonnenter under år 2008 bedöms dock att 
ge ett visst tillskott som förbättrar årsresultatet. Fram till och med juni månad uppgick antalet nya 
abonnenter till drygt 65 stycken. 
 
Generella sparkrav har satts på drift- och underhållsförnyelse med anledning av det höga kostnadsläget 
för energi, ökade räntor etc. Som ett led i verksamhetens energieffektivisering har ett antal avlopps-
pumpstationer utrustats med nya avloppspumpar, som är effektivare och energisnålare. Detta innebär 
att stor återhållsamhet råder avseende kommande underhållsåtgärder på ledningsnät och 
anläggningsbyggnader. 
 
Hitintills uppgår nedlagda ”översvämningskostnader” till drygt 875 000 kronor som inkluderar kost-
nader för utredningar, personal, pumpning, maskiner, provisoriska åtgärder, självrisker etc. 
 
Regresskrav har ställts från försäkringsbolagen för uppkomna översvämningsskador för åren 2006 och 
2007. Totalt uppgår kraven från försäkringsbolagen till drygt 1 900 000 kronor exklusive utbetalda 
pengar för självrisker. 
 
Exploatering 
 
Den privata exploateringsverksamheten och privat investering i husbyggande har mattats av betydligt 
tidigare än beräknat, redan vid halvårsskiftet år 2008. Detta innebär att pågående försäljningar och 
planerade intäkter i form av gatubyggnadskostnad kan bli så låga att de inte täcker årets exploate-
ringsinvesteringar. Dessa investeringar kan dock inte stoppas eftersom de består av åtagande till 
externa parter. 
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NYCKELTAL 
 

Verksamhetsmått/statistik 
Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse 
budget

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Nöjd kundindex 8,3 8,5 - 8,3 -0,2
Plan- och bygglovsavdelningen
Antal antagna planer 17 - 6 17 -
Tekniska avdelningen
Fastighet
Förvaltad lokalarea m2 98 000 98 000 98 000 98 000 0
Total städarea m2 58 000 58 000 58 000 58 000 0
Fastighetsunderhåll, kontor, skolor, förskolor 
kWh/m2/år. - 57 - 57
Fjärrvärmeförbrukning skolor kWh/m2 år 70 137 65 132 -5
Gata
Gator och vägar, (km) 100,6 115,6 116,2 117,5 1,9
Drift/underhållskostnad gator och vägar (tkr/km) 36,4 47,8 28,7 47,8 0,0
Slitlager/underhållsbeläggning (tkr/km) 8,1 20,4 4,2 9,4 -11,0
Antal ljuspunkter 6 138 6 230 6 157 6 230 0
Kostnad/ljuspunkt, inklusive kapitalkostnad (tkr) 0,4 0,8 0,4 0,8 0,0
Hamn
Antal kajmeter, meter. 10 250 10 250 10 250 10 250 0
Underhållskostnad per meter. 0 40 0 0 -40
MBK
Antal nybyggnadskartor 25 40 16 35 -5
Antal husutsättningar 17 25 22 40 15
Antal grundkartor 3 5 1 3
Förättningsförberedelser åt lantmäteriet 9 15 9 18 3
Vatten och avlopp
Vattenproduktion miljoner m3 765 000 1 950 000 850 000 1 950 000 0
varav från Tomelilla kommun milj. m 3 130 000 200 000 110 000 200 000 0
Debiterbar volym 650 000 1 510 000 600 000 1 400 000 -110 000
Kostn. drift och underhåll/ledningsmeter vatten 12,5 27,0 13,0 27,0 0,0
Kostn. drift och underhåll/ledningsmeter avlopp 6,9 15,5 7,0 15,5 0,0

0

-2

 
Plan- och bygglovsavdelningen 
 
Alla planärenden behandlas i samhällsbyggnadsnämnden, från planmedgivande till godkänd plan. 
Denna process angiven i PBL tar i normalfallet minst ett år. Lasarettet 1 är ett exempel på en plan som 
godkänts i nämnden men där arbete pågått i olika etapper under flera år.  
 
Två större planer, varav en är antagen i nämnden med enkelt planförfarande och en som borde kunna 
godkännas i år. Planerna gäller den kommunalägda marken väster om Simrishamns stad (del av Simris 
206:1). Syftet är att skapa flera bostadslägenheter.  
 
I Kivik, Vik och Baskemölla är flera planer med bostäder under framtagande. Verksamheter har 
prioriterats av nämnden och en plan för verksamhet i Tommarp är antagen. Planändring av en 
industritomt som konverteras till museum är i slutskedet. 
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Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
 
Mätningen för första halvåret påbörjas först efter semestern. Enligt tidigare erfarenheter kommer 
kundomdömet att ligga runt 8,3 för helåret. Eftersom klagomålsärende ingår i kundenkäten är det 
mycket svårt att uppnå målet om 8,5. 
 
Tekniska avdelningen 
 
Fastighet 
 
Månadsvis uppföljning av energiförbrukningarna avseende värme och el görs sedan år 2006. Tillsam-
mans med tidigare tillgänglig driftsstatistik analyseras fastigheternas energiförbrukningar värme, 
fastighetsel och hushållsel i avsikt att minska den senaste tidens stigande energiförbrukning i vissa 
fastigheter. Elenergiförbrukningen ligger fortfarande hög liksom värmeförbrukningen på en del 
fastigheter med äldre teknisk installation.  
 
En positiv utveckling ur energisynpunkt finns på Korsavadshallen och Simrislundsskolan, där 
elförbrukningen har planat ut.  
 
Ett sparkrav har satts avseende att under fem år spara minst 10 procent av energiförbrukningen, jämt 
fördelat med 2 procent per år. Fastighetsförvaltningen är dock i detta arbete beroende av att även 
verksamheterna uppvisar en vilja att hjälpa till och spara energi, både avseende el och värme. 
 
Borrby skola och Korsavadsskolan kommer att förses med nya värmepumpar och ny ventilation, vilket 
kommer att medföra minskade energiförbrukningar i framtiden.  
 
Hamn 
 
Underhållskostnaden för våra kajer är efter inspektion på plats framräknad av Kommunförbundet till 3 
680 000 kronor/år. Omräknat per meter och år innebär det att underhållskostnaden är 359 kronor. Att 
bygga en ny kaj, att jämföra med ett kajras, ligger på 150 000 kronor per meter. Vår aktuella budgete-
rade underhållskostnad uppgår till 0 kronor. 
 
MBK 
 
En minskning i antalet beställda grundkartor och nybyggnadskartor kan innebära att vi nu står inför en 
nedgång i konjunkturen. 
 
Offentliga rummet 
 
Gatuunderhållet har liksom tidigare år fått stå tillbaka för att undvika ett budgetöverskridande.  
 
Vatten och avlopp 
 
Vattenproduktionen och den debiterbara volymen är klart lägre än föregående år och budget år 2008, 
vilket delvis beror på att vatten- och avloppsenheten tidigt under våren belade norra kommundelens 
vatten- och avloppsabonnenter med bevattningsförbud med bland annat trädgårdsbevattning och 
påfyllning av pooler. Drift- och underhållskostnaden på ledningsnätet måste öka framöver eftersom 
undersökning på ledningsnätet måste intensifieras för att hitta defekter i form av bland annat dålig 
kondition i rörmaterial, inläckage av ovidkommande vatten, felkopplingar etc. Länsstyrelsen har ställt 
krav på kommunen att intensifiera ledningsöversynen. 
 



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 
Ordförande: Sabina Ahlbeck  
Förvaltningschef: Gunilla Janlert 
 
 
NÄMNDBERÄTTELSE 
 
Förutom de befintliga verksamheterna är det fyra framtidsfrågor som stått i fokus: 

• Bibliotekssamverkan med övriga kommuner i Ystad-Österlenregionen 
• Entreprenaden  
• Hafreborg 
• Ungdomsfrågorna 

 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Ungdoms- och fritidsverksamhet 
 
Föreningsstöd  
 
Under perioden har 

• investeringsbidrag på sammanlagt 46,9 tkr betalats ut till 3 föreningar. 
• studieförbundsbidrag på sammanlagt 626 tkr betalats ut till 9 studieförbund. 
• verksamhetsbidrag på sammanlagt 548,5 tkr betalats ut till 17 kulturföreningar. 
• lokalt aktivitetsstöd på sammanlagt 241,5 tkr betalats ut till 57 föreningar med ungdoms-

aktiviteter. 
 
Årets sportlovsaktiviteter omfattade bl.a: 

• en samordnad marknadsföring av samtliga sportlovsaktiviteter i kommunen 
• en Simrishamnskväll där föreningar med flera har möjlighet att presentera sin verksamhet. 

 
Föreningarna har vid två tillfällen inbjudits till överläggningar kring bildande av föreningsråd, -
allianser, -nätverk eller liknande.  
 
Föreningsledarutbildningar kring ledarförsörjning samt bidragsmöjligheter har genomförts tillsam-
mans med övriga kommuner i Ystad-Österlenregionen. 
 
Samtliga föreningar har erbjudits utbildningsträffar med anledning av det kommande kravet på 
alkohol- och drogpolicy för att erhålla bidrag för ungdomsverksamhet. 
  
Ungdomens hus, Bénka-dí 
 
Under första halvåret har Ungdomens hus, Bénka-dí, utöver ordinarie verksamhet, arrangerat: 

• ungdomsomröstning 
• sommarfestival 
• 16 övriga kulturevenemang 

 
Projektet Ökad delaktighet för flera ungdomsgrupper, som startade hösten 2007, avslutades i maj 
månad. Projektet, som finansierats av Ungdomsstyrelsen, har bl.a. resulterat i ett ökat samarbete med 
såväl polisen som övriga förvaltningar i kommunen. 
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I ungdomsomröstning röstade 48 procent av kommunens högstadie- och gymnasieungdomar (42 
procent föregående år). Vinnare: Traktor- och EPA-traktorfestival, Choklad- och godisfestival samt 
Pizza Night. 
 
Hemsidan för ungdomar (www.ungochgalen.nu) samarbetar nu med Ungdomens Hus i Ystad och 
Jonebergskolans skoltidning. I genomsnitt fick Ung och Galen 280 besökare varje dag under våren 
(genomsnittet för våren 2007 var 120 besökare).  
 
Samarbetet med Ungdomens Hus i Ystad samt med SMES på Österlengymnasiet har fortsatt att 
utvecklas. Den nya satsningen ”Öppen replokal med handledare” (varav varannan vecka är enbart för 
tjejer) har lett till att fler ungdomar har börjat spela musik. Flera ungdomar har också använt ljudin-
spelningsstudion. Två konserter har anordnats tillsammans med KPE. Diskussioner kring övrigt 
samarbete pågår. 
 
Gemensam service 
 
Förvaltningen har deltagit i olika kommunala samverkansorgan, som t.ex. jämställdhetsgrupp, brotts-
förebyggande råd, folkhälsoråd, skadeförebyggande grupp och kommittén för funktionshindrade. 
Dessutom har förvaltningen deltagit i ledningsgruppen i det för Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla 
gemensamma alkohol- och drogprojektet. 
 
Förvaltningen har också deltagit i Skånes Idrottsförbunds och Danmarks Idrottsförbunds gemensamma 
Sport Arena-projekt med inriktning på att utveckla en gränsregional struktur för framtidens insatser på 
idrottsplaneringsområdet. 
 
Allmän kulturverksamhet 
 
Galleri Valfisken 
 
Galleri Valfisken öppnade 2008 års utställningssäsong till påsken - första utställningen hade 
vernissage under långfredagen och ingick i ÖSKGs officiella konstrunda. Det dåliga vädret under 
påsken inverkade negativt på antalet konstrundebesökare vilket förklarar nedgången i besöksantal 
jämfört med föregående år. 
 
Under perioden 21 mars – 30 juni har tre konstutställningar visats: Thomas Larsson (måleri), Kultur-
pedagogiska enhetens bildkonstskola för barn under ledning av Maria Lancing (måleri, skulptur, 
blandtekniker) samt Per Serre och Johnny Martinsson (måleri och skulptur). 
 
Övrig kulturverksamhet 
 
318,5 tkr har fördelats till 19 föreningsdrivna kulturprojekt. 
 
Egna arrangemang: 

• Den under 2007 renoverade flygeln på Kulturhuset Valfisken återinvigdes vid en konsert med 
Hans Leygraf. 

• Valborgsmässo- och Nationaldagsfirande i samarbete med föreningslivet. 
• Simrishamnskvällen i samarbete med föreningslivet.  

  
Biblioteksverksamhet 
 
Biblioteken i Simrishamn, Tomelilla och Ystad har tillsammans med Regionbibliotek Skåne undersökt 
möjligheten till samverkan över kommungränserna, Bibliotekssamverkan i sydost. En studie i lands-
bygdens biblioteksservice. Rapporten överlämnades till nämnden vid junisammanträdet och kommer 
att behandlas under hösten. 
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Förslaget till biblioteksplan för Simrishamns kommun har efter remissbehandling i övriga nämnder 
antagits av Kultur- och fritidsnämnden. Planen har nu överlämnats till kommunfullmäktige för fast-
ställande. 
 
Såväl bibiblioteksbesök som lån har totalt sett ökat jämfört med föregående år. Ökningen har främst 
varit på huvudbiblioteket. Filialbiblioteken har sammantaget minskat både vad gäller utlåning och 
besök. 
 
Under våren har en enkät genomförts. Enkäten har riktat sig både till besökare och icke-besökare. 
Resultatet bearbetas f.n. och kommer att presenteras för nämnden under hösten. 
 
Under första halvåret har biblioteket bl.a. erbjudit: 

• Tre barnteaterföreställningar 
• Tre offentliga föreläsningar 
• Biblioteksvisningar och sökkurser för vuxna 
• Sagostunder  
• Bokprat om barnböcker i en lokal radiokanal 
• Litteraturpedagogik inom ramen för kulturgarantin 
• Åtta utställningar för och av barn och vuxna 
• Utställning och verksamhetsinformation på Hemtjänstens dag 
• Bokprat för läsecirklar  

 
Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan har barnavdelningen anordnat en studiecirkel i 
manga-teckning samt Konstkollo, lovaktiviteter där barnen provar olika konstnärliga uttryck, samt en 
inspirationsdag angående läsombud och litteratur inom äldreomsorgen. Som ett resultat av denna dag 
har 16 personer verksamma inom äldreomsorgen och frivilliga utbildats till läsombud. Tillsammans 
med Bokens dag på Österlen har en novelltävling för gymnasieelever anordnats. 
 
Biblioteket har deltagit i regionbibliotekets läsprojekt med syfte att skapa nya och återuppväcka gamla 
metoder för en aktiv litteraturförmedling till vuxna. 
 
Barn- och ungdomsverksamhet 
 
Barn- och ungdomsverksamheten arbetar för att erbjuda alla barn och unga i kommunen en trygg och 
inspirerande miljö på biblioteket. Alla är välkomna hit, för att låna en bok, chatta med kompisarna på 
Lunarstorm eller bara vara. Barn som får röra på sig och uppleva känsel, synintryck, ljud m.m. har 
lättare för bl.a. läsinlärning och att utveckla sin fantasi. Därför är det viktigt att barnen möts av 
spännande och fantasieggande miljöer. Några exempel på detta är: 

• Dockteatern där barnen kan berätta en historia med hjälp av handdockor och egen fantasi. 
• En ”hoppahagematta” där spralliga ben kan hoppa av sig. 
• PC med fem nya dataspel som övar upp barnens hörsel, syn och finmotorik.  

 
Därutöver har barnavdelningen haft: 

• Bokprat och visningar av huvudbiblioteket.  
• En inspirationsträff för nyblivna föräldrar med barns språk i fokus. 
• Fyra föräldramöten där vikten av högläsning står i centrum. 
• Boklek för förskoleklassbarn med biblioteksvisning och utdelning av lånekort. 
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Inom ramen för kulturgarantin har en litteraturpedagog dessutom arbetat med:  
• Bokanalys i förskoleklasserna. Gruppen får tre böcker som utlånas per utskick. Lärare och 

elever läser och deras bedömningar läggs sedan ut på hemsidan. 
• Möten med förskoleklasslärarna. 
• Bokinspirationer med skrivarskola i åk 5. Tre besök i varje klass. Elevernas omdömen om de 

lästa böckerna läggs ut på hemsidan.  
• Bokprat för högstadielärare.  
• Författarbesök på högstadiet. Besöket följs sedan upp med bokprat. 

 
Social biblioteksverksamhet  
 
Personer som är förhindrade att ta sig till biblioteket kan få sina böcker hemlevererade. I dagsläget har 
ca 30 personer boken-kommer-service.  
 
I kommunen finns ca 200 talbokslåntagare, personer som har svårt att läsa vanliga böcker på grund av 
nedsatt syn eller annat handikapp. Socialbibliotekarien medverkar regelbundet med lästips, utlån etc. 
vid syninstruktörens träffar. 
  
Under våren har ett samarbete mellan socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningarna inletts. 
Syftet är att kartlägga, samordna och utarbeta arbetsmodeller för olika kulturaktiviteter för att 
”bekräfta” alla äldre, sjuka och funktionshindrade genom att 

• Bejaka  - det friska  
• Berika  - med upplevelser och eget skapande  
• Beröra - via samvaro  
• Befrämja - hälsa och livslust 

 
Socialbibliotekarien har deltagit i en inspirationsgrupp knuten till CFL - Centrum för Livsstilsfrågor 
vars syfte är att hitta nya gränsöverskridande samverkansformer för att kunna påverka och/eller 
underlätta för individen att göra goda livsstilsval. 
 
Idrotts och fritidsanläggningar 
 
Som ett första underlag till beslut om den fortsatta driften av turist- och fritidsanläggningar har 
nämnden låtit en oberoende konsult utvärdera den pågående entreprenaden. Denna rapport har därefter 
kompletterats med ytterligare material som har legat till grund för nämndens beslut att bl. a. förorda 
fortsatt entreprenaddrift. Nämnden har också inlett diskussioner kring ett ev. överlåtande av utomhus-
baden i Hammenhög, Kyhl och S:t Olof. Diskussioner har också inletts med byalaget i Ö Vemmerlöv 
kring den framtida skötseln av badet. 
 
Förhyrningen av Ö Vemmerlövs f.d. skola som samlingslokal upphörde vid årsskiftet. Nämnden hyr 
numera in sig i ändamålsenligare lokaler i församlingshemmet. 
 
Kulturminnesvård 
 
Österlens museum 
 
Boverket avslog kommunens ansökan om bidrag för ombyggnationen av Hafreborg. 
Kommunfullmäktige har dock beslutat stå fast vid sitt tidigare beslut och projekteringen kommer att 
inledas under hösten. Förberedelserna har därför fortsatt i form av tömning av de övre planen.  
 
Två utställningar har producerats: ”Tenugui och klut” samt ”Huvudsaken- gamla och nya hattar från 
Köpenhamn och Simrishamn”. Visningar av Tenugui-utställningen ingick också som en extra bonus 
för åk 6 inom Kulturgarantin. 
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Andra aktiviteter under våren har varit föredragserien Fastlagsbulle och föredrag, två kurser för 
Vuxenskolan (Tulpanepoken i Hammenhög samt Industristaden Simrishamn), programdag för 
Fornminnes-och Hembygdsföreningen, släktforskardag, påskprogram med avancerad origami, Klä en 
brud samt stadsvandringar och andra visningar. Sportlovsaktiviterna drog i år många besökare som i 
olika verkstäder i anslutning till utställningen ”Tenugui & klut” där man fick prova på att trycka en 
egen huvudduk och vika origami under ledning av konstnärerna Takao Momiyama och Gunnel 
Pettersson. 
 
Museichefen har varit verksam i projektledningen av ”Runt o glo” – ett samarbetsprojekt mellan 
kommunens alla museer. 
 
Arbetet med att registrera föremålen har fortsatt tack vare att statliga medel för ytterligare en period 
beviljats samt ett nytt projekt finansierat av Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård. Syftet 
med det nya projektet är att göra den arkeologiska samlingen känd och tillgänglig för såväl amatör- 
som professionella forskare.  
 
Måluppföljning 
 
Mål Måluppfyllelse

Fullmäktigemål: Simrihamnarna upplever att ett 
mångsidigt kultur- och fritidsutbud gör Simrishamn 
till en attraktiv kommun för alla åldrar. Kultur- och 
fritidsnämnden skapar förutsättningar för allas 
tillgång till upplevelser, delaktighet, fysisk aktivitet, 
bildning.

Investeringsbidrag, studieförbundsbidrag, 
verksamhetsbidrag till kulturföreningar samt 
projektbidrag på sammanlagt 1 540,2 tkr har 
betalats ut till studieförbund och föreningsliv.

Fullmäktigemål: Kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter skall erbjuda barn och ungdomar 
trygga miljöer, fria från rasism, våld och droger.

Kultur- och fritidsnämnden har antagit ett 
handlingsprogram för det tobaks-, alkohol- och 
drogförebyggande arbetet inom nämndens 
verksamhetsområden.

Nämndsmål: Utreda alternativen för att 
kostnadseffektivisera bio- och scenverksamhet i 
Simrishamn.

Målet är uppfyllt. Utredningen presenterades för 
nämnden i maj.

Nämndsmål: Anordna möte med föreningar för att 
bättre kunna ta tillvara deras kompetens.

Ett antal möten har anordnats där bl.a. möjligheterna 
av att inrätta ett föreningsråd diskuterats.

Nämndsmål: Utbilda föreningar i kommunens 
drogpolicy.

Tre träffar har anordnats.

Nämndsmål: Utvärdera entreprenadavtalet och 
redovisa möjligheter för framtiden.

Målet är uppfyllt.

Nämndsmål: Sammanställa externa och interna 
uppdrag samt dokumentera muntliga 
överenskommelser.

Muntlig redovisning vid varje nämndsammanträde.

Nämndsmål: Anta en biblioteksplan för kommunen. Målet är uppfyllt. Planen går nu vidare till 
kommunfullmäktige för fastställande.

 
Övriga fullmäktige- och nämndsmål följs upp på årsbasis och redovisas i samband med årsredovis-
ningen. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen är god. Det ekonomiska utfallet är också 
positivt och den för nämnden beviljade ramen kommer enligt prognosen inte att överskridas. 
 
 
 
 
 
 

 38



EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 
Driftbudget 
 

Driftredovisning (tkr)
Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Bokslut 
i % av 

budget

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse
budget

Kultur- och fritidsnämnden -239 -350 -131 37% -350 0
Nytt löneavtal 0 -260 0 0% -260 0
Allmän fritidsverksamhet -3 779 -7 558 -3 753 50% -7 558 0
Allmän kulturverksamhet -525 -1 252 -464 37% -1 252 0
Bibliotek -4 811 -10 597 -4 929 47% -10 597 0
Idrotts- och fritidsanläggning -5 220 -10 854 -5 373 50% -10 854 0
Kulturminnesvård -241 -1 861 -774 42% -1 861 0

Summa nettokostnad -14 815 -32 732 -15 424 47% -32 732 0

 

 
Kommentarer 
 
Bibliotek 
 
Utfallet beror främst på lägre lönekostnader än budgeterat samt att mediautgivningen inte är jämnt 
fördelad över året. 
 
Kulturminnesvård 
 
I summan ingår utbetalda projektmedel från externa finansiärer. Kostnaden för Österlens museum 
ligger 8 procent över riktmärke. Anledningen är att produktionskostnader och marknadsföring belastat 
budgeten det första halvåret medan merparten av intäkterna genereras under andra halvåret. 
 
Investeringsbudget 
 

Investeringsredovisning (tkr)             
Projekt 

Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Bokslut 
i % av 

budget

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse
budget

Inventarier 138 390 172 44% 390 0
Renovering utomhusbad 55 350 294 84% 350 0
Belysning Tobisviks Camp 16 20 20 100% 20 0
Brandskydd 5 71 71 100% 71 0
Utomhusmiljöer, ungdomar 0 93 64 69% 93 0
Österlens museum - 100 0 0% 0 100
Bowlinghallen - 50 0 0% 50 0
Konstinköp, årligt 12 75 23 31% 75 0

Totalt 226 1 149 644 56% 1 049 100
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NYCKELTAL 
 

Verksamhetsmått/statistik 
Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse 
budget

Nettokostn/ per inv nämndens totala verks. 1 524 1 687 1 598 1 687 0
Kontant stöd förenings- och studieförb. per inv. 168 164 160 164 0
Mediainköpskostnad per invånare 38 58 41 58 0
Antal besökare - Bénka-dí 6 360 13 000 5 120 10 200 -2 800
Antal besökare - Bibliotek 80 678 170 000 82 577 165 000 -5 000
Antal besökare - Galleri Valfisken 3 460 6 000 3 011 6 000 0
Antal besökare - Korsavads simhall Saknas 52 000 25 048 50 000 -2 000
Antal besökare - Österlens museum 16 200 50 000 16 800 50 000 0
Antal samlingslokalsbokningar 1 470 3 300 1 235 2 800 -500
Andel besökare Ungdomens Hus (särsk. akt.) 31% 35% 30% 30% 0
Antal bibliotekslån 90 398 190 000 92 557 185 000 -5 000
Antal deltagarveckor i simskoleverksamheten Saknas 650 Saknas Saknas Saknas
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
Ordförande: Carl-Göran Svensson  
Förvaltningschef: Göran Nydahl 
 
 
NÄMNDBERÄTTELSE 
 
Måluppfyllelsen i enlighet med fullmäktigemålen nedan är generellt sett god. Det löpande kvalitetsar-
betet följer upp verksamheternas resultat. Resultaten utgör underlag i arbetet med den löpande verk-
samhetsutvecklingen. Förvaltningens arbete blir allt mer koncernliknande där rektorerna dels har en 
egen uppgift, dels en uppgift i det gemensamma uppdraget. 
 
Det sedan några år införda pengsystemet vid fördelning av resurser till verksamheterna är väl etablerat 
hos både skolledning och personal. De minskande barn- och elevkullarna tillsammans med peng-
systemet skapar hela tiden ett tryck på anpassning av bemanningen inom alla nivåer. Självklart uppstår 
ibland spänningar, vilket tidvis kan störa verksamheternas utveckling. För närvarande finns inga medel 
avsatta för avveckling, något som med största sannolikhet kommer att behövas i framtiden. 
 
Under våren 2008 samordnades centrala Simrishamns förskolor och skolor under en enhetschef. Den 
administrativa samordningen har skett successivt och var helt färdig den 1 juli 2008. Alla centrala 
verksamheter har nu en gemensam ekonomi.  
 
Viktiga förändringar 
 
Simrishamns kommun gör en stor satsning på att utveckla sina skollokaler. Under våren startades 
ombyggnad av Borrby skola och Simrislundsskolan. Enligt byggplanen skall dessa vara klara till 
skolstart. Ombyggnaderna har dragit ut något på tiden särskilt vad gäller Borrby skola, där ofullstän-
diga ritningar från tidigare ombyggnader har skapat komplikationer. Upphandlingen av ombyggnaden 
av Korsavadsskolan är genomförd och ombyggnaden beräknas påbörjas under hösten och vara klar till 
skolstarten ht 2009. Barnomsorg och grundskola kommer i fortsättningen att organiseras inom tre 
enheter - Syd, Nord och Centrum. 
 
Den gemensamma kostenheten har utvecklats i stort sett som planerat. Kostchefen har sedan årsskiftet 
övertagit ansvaret för socialförvaltningens kök och personal samt kostpersonalen vid förskolorna. 
Enhetens ekonomi skapas genom att skolorna avsätter en del av sin skolpeng till mat och genom att 
äldreomsorgen betalar ett portionspris. Arbetet har visat sig vara mer omfattande än väntat men börjar 
nu finna sin form. En extra svårighet är att kökens standard inte till alla delar följer aktuella krav. En 
målsättning är att skapa en väl fungerande kostenhet för både skolans och äldreomsorgens behov. 
  
I januari 2008 samordnades Simrishamns och Ystads vuxenutbildningar. Målsättningen är att i sam-
verkan med Ystad kommun erbjuda våra medborgare vuxenutbildning med hög kvalité och med ett 
stort utbud. Utbildningar erbjuds både i Simrishamn och Ystad. Dessutom drivs ett lärcentrum i 
Bergengrenska gården. En ovanligt hög andel av eleverna fullföljer sina påbörjade utbildningar, vilket 
tyder på att de är nöjda med den undervisning som erbjuds. Samordningen har möjliggjort ett mycket 
stort utbud av utbildningar som drivs inom en effektiv ekonomi.  
 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Nedan redovisas endast de mål som följts upp. Ett flertal nämndsmål följs inte upp förrän under höst-
terminen och kommer därför att redovisas först i årsbokslutet. 
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Måluppfyllelse 
 
Barnomsorg 
 
Under året har förvaltningen besökt verksamheterna och konstaterat att verksamheternas kvalitet är 
hög och att personalen medvetet arbetar med barnens utveckling. Särskilda insatser görs vad det gäller 
språkutveckling något som är särskilt viktigt för barnens fortsatta lärande i förskola och grundskola. 
Genuspedagogen har arbetat i barnomsorgen för att medvetandegöra och uppmärksamma personalen 
hur vi redan i förskolan grundlägger traditionella könsrollsmönster bland barnen. 
 
Förskoleklass och grundskola 
 
Grundskolan fungerar generellt sett bra enligt våra kvalitetsmätningar. Förvaltningen ser dock en 
markant skillnad mellan pojkars och flickors resultat. Via våra mätningar av elevernas läsutveckling 
genom grundskolan kan vi se att flickor har en bättre läsutveckling, vilket kan förklara en del skillna-
der i resultat mellan pojkar och flickor. Mätningen visar också att läsutvecklingen avtar för eleverna i 
11- 12 årsåldern. Förvaltningen avser att framöver undersöka möjligheterna att stimulera läsutveckling 
även i senare delen av grundskolan. Matematikkunskaperna bör kunna förbättras. Här handlar det i 
första hand om en ökad kvalitet i undervisning i grundskolans tidigare del. Ett stort antal lärare har 
under våren vidareutbildats inom ämnet matematik. 
 
Gymnasieskola 
 
Huvuddelen av Simrishamns elever väljer Österlengymnasiet. En översyn av kommunens gymnasie-
verksamhet har påbörjats för att kunna anpassa verksamheten dels till ett mindre antal elever, dels till 
en ny föreslagen gymnasieskola i framtiden. Simrishamns kommun tillsammans med huvuddelen av 
Skånes kommuner har ingått ett samverkansavtal där elever fritt får välja gymnasieskola. Under nästa 
läsår kommer sannolikt alla Skånes 33 kommuner att ingå i denna samverkan, som ger våra elever ett 
mycket stort utbud och som kan påverka storleken på vår kommunala verksamhet i båda riktningar. 
 
Barnomsorg 

Mål Måluppfyllelse

Fullmäktigemål Barnomsorg: 
Förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen i 
Simrishamns kommun erbjuder alla en lättillgänglig 
och kvalitativ verksamhet som ger varje barn en bra 
start i sitt livslånga lärande.

Se måluppfyllelse efter respektive nämndsmål.

Nämndsmål barnomsorg: Inom en månad erbjuder 
kommunen plats inom barnomsorgen. 

Under första halvåret har den genomsnittliga 
väntetiden för de totalt 61 placerade barnen varit 6,0 
dagar.  Målet anses uppfyllt.

Nämndsmål barnomsorg:  I samtliga kommunala 
familjedaghem och förskolor prioriterar personalen 
arbetet med språkutveckling. Detta sker genom att 
alla barn får en planerad språkträning tre dagar i 
veckan, till exempel med sång, rim & ramsor och 
drama.                        

Tidig språkutveckling är idag en naturlig del av 
förskolans verksamhet.  Målet anses därmed 
uppfyllt.
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Grundskola inklusive förskoleklass 
 
Mål Måluppfyllelse

Fullmäktigemål förskoleklass och grundskola:      
Förskoleklassen och grundskolan i Simrishamns 
kommun erbjuder alla elever en verksamhet med 
höga förväntningar på elevers prestationer och med 
kvalitativa uppföljningar av varje elevs 
kunskapsutveckling. Elevernas behov är 
utgångspunkt för organisation och arbetssätt.

Se måluppfyllelse efter respektive nämndsmål.

Nämndsmål förskoleklass: Personalen i samtliga 
förskoleklasser prioriterar arbetet med barnens 
språkliga medvetenhet genom att med alla barn 
inom förskoleklassen ha planerad språkträning tre 
dagar i veckan, till exempel med rim & ramsor, 
ordlekar, läsning, skrivning, drama, bild och 
datoranvändning.

Målet anses uppfyllt.

Nämndsmål förskoleklass:Personalen 
dokumenterar varje elevs utveckling i enlighet med 
riktlinjerna för individuella handlingsplaner.                 

Varje elev i förskoleklassen har en individuell 
utvecklingsplan. Målet anses uppfyllt.

Nämndsmål grundskola: Alla elevers läsförmåga 
följs årligen upp enligt läsutvecklingsschemat (LUS).

Alla elevers läsförmåga enligt LUS har följts upp. 
Målet är uppfyllt.

Nämndsmål grundskola: Minst 90 procent av 
eleverna på varje skolenhet har nått LUS-punkt 15 
när de lämnar år 3 i grundskolan. 

Av läsåret 2007/08:s elever i år 3 nådde 84,4 
procent minst LUS-punkt 15. Målet är inte uppfyllt. 

Nämndsmål grundskola: Alla elevers 
matematikutveckling följs årligen upp enligt 
matematikutvecklingsschemat (MUS).

Ännu har inte alla MUS sammanställningar 
bearbetats men en första genomgång visar att 
elevernas matematikkunskaper i mycket hög 
utsträckning följts upp.

Nämndsmål grundskola: Minst 90 procent av 
eleverna i år 5 har nått resultat godkänd enligt målen 
för de nationella proven.

Godkända resultat uppnåddes enligt följande; 
Svenska: 89,4 procent, matematik: 82,9 procent, 
engelska: 88,8 procent. Målet är därmed inte 
uppfyllt.

Nämndsmål grundskola: Alla elever ska kunna 
simma 200 m när de lämnar år 5 i grundskolan.

98,26 procent av alla elever i år 5 kunde simma 200 
m, d.v.s. 169 elever av total 172. Målet är därmed 
inte uppfyllt.

 
 
Gymnasieskola 
 
Mål Måluppfyllelse

Fullmäktigemål gymnasieskola: Simrishamns 
kommun, i samverkan med andra aktörer, erbjuder 
gymnasieutbildningar som täcker huvuddelen av 
elevernas önskemål. Österlengymnasiets utbud har 
sådan hög kvalitet och är så attraktiv att majoriteten 
av kommunens gymnasieelever naturligt väljer 
kommunens gymnasieskola.

Se måluppfyllelse efter respektive nämndsmål.

Nämndsmål gymnasieskola: Genom samverkan 
klarar det totala utbudet 90 procent av elevernas 
förstahandsval.

Genom samverkan och fritt sök klarar det totala 
utbudet 99 procent av elevernas förstahandsval. 
Målet är uppfyllt.

Nämndsmål gymnasieskola: Minst 60 procent av 
eleverna i Simrishamns kommun väljer 
Österlengymnasiet vid intagningen.

Ca 56 procent av eleverna i Simrishamns kommun 
valde Österlengymnasiet vid intagningen. Målet är 
inte uppfyllt.
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Kostenheten 
 
Mål Måluppfyllelse

Nämndsmål kostenheten:  Kostenheten följer de 
av livsmedelsverket utarbetade riktlinjer och 
rekommendationer för skollunchens innehåll av 
energi och näringsvärde.

Målet är uppfyllt.

Nämndsmål kostenheten: Matråd finns på alla 
skolenheter.

Under läsåren besöker kostchefen respektive enhet 
för att hålla matråden aktiva. Alla enheter har 
numera ett matråd även om vissa av dem utgörs av 
elevrådet, framförallt då på de mindre skolorna. 
Målet är uppfyllt.

 
 
Kulturpedagogisk verksamhet 
 

 
 
Resurscentrum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål Måluppfyllelse

Nämndsmål kulturpedagogisk verksamhet: 
Under en tvåårsperiod ökar antalet elever i den 
frivilliga verksamheten med minst 5 procent per år.

Från vårterminen 2006 till vårterminen 2008 har 
antalet elever ökat med 13 procent. Det beror främst 
på att gruppundervisningen har utvecklats.

Nämndsmål kulturpedagogisk verksamhet: Varje 
barn och elev erbjuds någon kulturverksamhet 
årligen i enlighet med Kulturgarantin.

Alla barn och elever förutom på gymnasieskolan har 
under läsåret 07/08 erbjudits någon 
kulturverksamhet årligen i enlighet med 
Kulturgarantin. Målet är uppfyllt.

Mål Måluppfyllelse

Nämndsmål resurscentrum: En utredning är 
färdigställd senast två månader från det att den 
initierats.

I normalfallet är målet uppfyllt. Undantag kan 
förekomma pga praktiska omständigheter som t.e.x. 
lov.

Nämndsmål resurscentrum: Uppföljning av 
eleverna på resursskolorna sker varje termin 
tillsammans med respektive hemskolas rektor.

Målet är uppfyllt.

Nämndsmål resurscentrum: Minst 25 procent av 
eleverna på resursskolorna integreras årligen i sin 
hemskola.

Ca 30 procent av eleverna har integrerats. Målet är 
uppfyllt.
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EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar sammantaget ett prognosöverskott på ca 1 300 tkr. 
 
Driftsnivå 
 
Barn- och utbildningsnämndens prognos för helår på förvaltningsnivå är ett överskott på ca 3 500 tkr. 
  

Driftredovisning (tkr)
Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Bokslut 
i % av 

budget

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse
budget

Nämnds- och styrelseverksamhet -319 -878 -318 36% -878 0
Musik- och kulturverksamhet -2 298 -4 077 -2 208 54% -4 077 0
Barnomsorgsverksamhet -32 389 -71 751 -35 099 49% -71 251 500
Förskoleklassverksamhet -3 479 -7 109 -3 439 48% -7 109 0
Grundskoleklassverksamhet -59 732 -120 505 -59 984 50% -118 505 2 000
Gymnasieverksamhet -36 023 -72 324 -36 318 50% -71 324 1 000
Vuxenutbildning -2 463 -5 491 -1 859 34% -4 491 1 000
Gemensamma verksamheter -16 994 -32 537 -17 690 54% -33 537 -1 000
Gemensam administration -3 133 -11 878 -4 917 41% -11 878 0

Summa nettokostnad -156 829 -326 551 -161 832 50% -323 051 3 500

 

 
Barnsomsorgen redovisar ett överskott på ca 500 tkr beroende på färre antal barn i verksamheten. 
  
Grundskoleverksamheten beräknas få ett överskott på ca 1 500 tkr vilket beror på att antalet elever är 
färre än budgeterat. Satsningen på lärarlyftet för lärare i grundskola och gymnasieskola har inte slagit 
igenom fullt ut vilket ger ett överskott på 500 tkr. Lärarlyftet redovisas under grundskolans verksam-
het. 
 
Gymnasieverksamheten redovisar ett överskott på ca 1 000 tkr vilket främst beror på högre interkom-
munala intäkter än beräknat. Prognosen för vuxenutbildningen visar att det varit färre elever i verk-
samheten än planerat. Detta innebär ett överskott på ca 1 000 tkr.  
 
De gemensamma verksamheterna (skolskjuts, elevhälsa samt gemensam administration) redovisar ett 
underskott på ca 1 000 tkr vilket beror på ökade skolskjutskostnader. 
 
Kostenheten och Kulturpedagogiska enheten redovisar en prognos med ett resultat i balans. 
 
Resultatnivå 
 

 
301 303 692 -2 717 -1 421

Österlen-
gymnasiet TotaltResultatenheter Skolenhet 

Nord
Skolenhet 

Syd
Skolenhet 

Centrum
Nettoresultat per 30 juni 2008

 

237 -23 2 418 127 2 759
0 200 100 -2 500 -2 200

237 177 2 518 -2 373 559

TotaltResultatenheter

Ingående balans 2008
Prognos jan-dec 2008

Skolenhet 
Nord

Skolenhet 
Syd

Skolenhet 
Centrum

Österlen-
gymnasiet

Beräknad utgående balans 2008

 
Resultatenheterna redovisar en prognos på ett underskott på 2 200 tkr. 
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Grundskoleenheternas prognos för helår är ett överskott på 300 tkr. Detta innebär att enheterna 
kommer att öka sitt uppbokade egna kapital på 2 632 tkr med 300 tkr. För skolenhet Centrum kommer 
ombyggnaden av Korsavadsskolan att innebära stora kostnader för förnyade inventarier, vilket 
kommer att uppta enhetens uppbokade kapital under 2009.  
 
Österlengymnasiet har sedan en tid tillbaka ett minskande elevunderlag och en för hög bemanning. 
Redan läsår 2007/08 borde bemanningen ha minskats radikalt. Genom att tolka skolans elevantal för 
positivt skapades en budget som senare inte kunde hållas. Som framgår av årsredovisningen för år 
2007 gick gymnasieskolan med ett underskott på 2,2 mnkr. Detta uppvägdes genom att de interkom-
munala kostnaderna för gymnasieutbildningar blev lägre än beräknat. Under 2008 blir överskottet på 
denna sida mindre, ca 1 000 tkr. 
 
Skolledningen har under våren försökt vidta åtgärder för att minska bemanningen. Totalt har ca 7 
tjänster tagits bort. Det innebär att lärartätheten på 100 elever minskat från 9,1 till 8,2. (Snitt för riket 
läsår 07/08 var 8,1) De ekonomiska effekterna av detta kommer tyvärr inte att slå igenom under detta 
budgetår. Sannolikt kommer antalet elever även fortsättningsvis att minska på Österlengymnasiet, 
vilket gör att skolledningen ständigt måste arbeta med att anpassa bemanningen. Detta problem till-
sammans med att verksamheten behöver utvecklas mot en ny gymnasieskola gör situationen komplice-
rad att hantera. Prognos för helår är ett underskott på ca 2 500 tkr.  
 
Investeringsbudget 
 
Investeringarna är i enlighet med plan och inga avvikelser finns att rapportera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringsredovisning (tkr)             
Projekt 

Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Bokslut 
i % av 

budget

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse 
budget

Inventarier skolmåltider 0 497 0 0% 497 0
Ombyggnad Gärnäs 105 0 0 0% 0 0
Renovering Simrislund 0 1 500 1 500 100% 1 500 0

Totalt 105 1 997 1 500 75% 1 997 0
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NYCKELTAL 
 
Prognosen för grundskola och gymnasieskolan är osäker fram till den 15 september och kan komma 
att revideras under hösten. 
 

Volymtal, barnomsorg 
Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse 
budget

1-3 år 265 293 258 296 3
4-5 år 302 383 282 298 -85
6-9 år 588 495 572 557 62
10-12 år 188 155 196 167 12

Summa 1 343 1 326 1 308 1 318 -8

Volymtal, grundskola
Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse 
budget

F-klass 157 150 144 147 -3
År 1-3 503 520 517 499 -21
År 4-6 663 569 593 561 -8
År 7-9 799 735 765 726 -9

Summa 2 122 1 974 2 019 1 933 -41

Volymtal, gymnasieskola
Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse 
budget

Österlengymnasiet 625 607 589 575 -32
Interkommunal/friskola 279 280 299 290 10

Summa 904 887 888 865 -32

Volymtal, resurscentrum
Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse 
budget

A-klassen 4 4 4 3
År 1-6 9 9 9 8
År 7-10 19 12 13 12 0
Gymnasiesärskolan 7 10 8 13 3

Summa 39 35 34 36 1

-1
-1
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SOCIALNÄMNDEN 
 
Ordförande: Stefan Lamme 
Förvaltningschef: Roland Persson 
 
 
NÄMNDBERÄTTELSE 
 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att uppfylla de mål som socialnämnden och kommunfull-
mäktige satt upp för verksamheten. Sammanfattningsvis med nu kända fakta om vårens verksamheter, 
olika rapporter, mätningar, informationsträffar m.m. så drar förvaltningen slutsatsen att måluppfyllel-
sen är god för de första sex månaderna. Slutlig avstämning av målen sker inte halvårsvis utan i bok-
slutet efter ett helt verksamhetsår.  Det finns dock osäkra faktorer som har sin grund i att socialnämn-
dens verksamhet inte låter sig detaljplaneras i alla delar. Några enstaka individärenden kan ändra 
bilden. Effekterna av de ingångna löneavtalen är ännu inte helt klara eftersom vissa förbund inte är 
färdiga lokalt. Socialnämnden har också under våren registrerat en nedgång i efterfrågan inom äldre-
omsorgen. Det handlar troligen om en tillfällig variation och nämnden kommer att följa utvecklingen.  
 
God ekonomisk hushållning 
 
Socialnämnden arbetar för en god ekonomisk hushållning genom att kontinuerligt följa ekonomin och 
genomföra årliga kvalitetskontroller. Ekonomisk uppföljning lämnas månatligen till kommunstyrelsen, 
med eventuella förslag till åtgärder vid befarade underskott. Ekonomisk uppföljning etc. är en stående 
punkt på nämndens sammanträden, likaså en genomgång av sjukskrivningsstatistiken (här har det dock 
varit problem p.g.a. brister i IT-systemet). 
 
Den ekonomiska medvetenheten bland chefer och personal på socialförvaltningen är hög. Rapporte-
ring till driftscheferna sker regelbundet, både i grupp och vid behov individuellt. Inom vård och 
omsorg fördelas resurserna huvudsakligen genom ett resursfördelningssystem som kopplar beviljat 
bistånd till ekonomi. Så långt som möjligt har socialnämnden lämnat systemet med anslagsbudget. Det 
finns planer på att införa resursfördelningssystem för vissa LSS-insatser. Detta innebär att det finns en 
direkt koppling mellan biståndsbehovet hos kommuninvånarna och de resurser som fördelas ut till 
verksamheterna. Politikens ansvar respektive förvaltningens har därmed blivit tydligt. Politiken 
beslutar om ambitionsnivå inom ramen för central lagstiftning och beviljar resurser därefter. Förvalt-
ningen har att verkställa detta.  
 
Det finns också inslag av ”ekonomiska morötter” för verksamheterna om man lyckas. Man får behålla 
en del av överskottet att använda för verksamhetsutveckling. Två enheter fungerar som intraprenader 
enligt fullmäktigebeslut. Vikten av ekonomiska morötter och långsiktiga stabila förutsättningar kan 
inte nog understrykas.  
 
I verkställandet finns också en tydlig av socialnämnden formulerad strategi om att välja så kostnads-
effektiva vägar som möjligt för att nå målet. Det handlar t.ex. om att prioritera öppenvårdslösningar 
och hävda arbetslinjen inom IFO, ha god kvalitet på hemtjänsten i ordinärt boende och stöd till 
anhöriga m.m. Ett sådant förhållningssätt innebär god ekonomisk hushållning. Socialnämnden har 
också ambitionen om att upprätthålla ett mycket professionellt beslutsfattande i olika biståndsärenden. 
Det är i dessa otaliga individbeslut som det ekonomiska resultatet avgörs. Det handlar om att få det 
bistånd man har rätt till och på lika villkor. På grund av verksamhetens karaktär kan dock social-
nämnden inte garantera ett nollresultat. Enstaka ärenden och svängningar i behovsbilder kan betyda 
miljonbelopp. Det kan innebära både plus och minus.  
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VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Individ- och familjeomsorg, inklusive arbetsmarknadsfrågor och 
flyktingmottagande (IFO)  
 
Verksamhetsinformation 
 
Projektet BIBASS (barn i behov av särskilt stöd) har avslutats och integrerats i den ordinarie 
verksamheten. Som en följd av projektet har samarbetet kring barn med neuropsykiatriska symptom 
förbättrats. Arbetet med det s.k. Miltonprojektet har fortsatt. Det finns en kartläggning som visar på 
stora behov att bygga ut verksamheten för psykiskt långtidssjuka i Simrishamns kommun. Det gäller 
möjlighet till arbete och sysselsättning, boende, socialt stöd m.m. Det finns också lagändring som 
träder i kraft och som från den 1 september 2008 ger kommunerna ett mer långtgående ansvar för 
insatser till personer med pågående tvångsvård i öppen vård. Arbetet sker i samverkan med övriga 
SÖSK- kommuner samt region Skåne och kommer att leda till konkreta förslag framöver som får 
behandlas i budgetarbetet inför 2010.  
 
Frågan om kvinnofrid är mycket viktig och förutom att socialförvaltningen kan erbjuda utsatta kvinnor 
stöd och skydd sker ett nära samarbete med kvinnojour och kriscentrum i Kristianstad. Vikten av 
gedigna och professionella utredningar, planering och uppföljning m.m. i barnavårdsärenden betonas 
ytterligare genom att systemet med BBIC (barns behov i centrum) införs inom IFO. Införandet beräk-
nas vara genomfört våren 2009.  
 
Stöd till föräldrar med missbruksproblem eller psykiska problem erbjuds inom ramen för särskilda 
barngrupper enligt metoden CAP (children are people to). Kostnaderna för försörjningsstöd har stabi-
liserats efter att det under en följd av år har minskat. Stor osäkerhet råder dock inför den fortsatta 
utvecklingen. Vi har en vikande konjunktur samt förändringar i socialförsäkringssystemet som kan 
innebära kostnadsökningar.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat att Simrishamns kommun skall vara med i FINSAM (finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet) tillsammans med Ystad, Tomelilla, Sjöbo, Region Skåne, 
Försäkringskassan och Arbetsmarknadsverket. Detta samarbete förväntas kunna ytterligare förstärka 
arbetslinjen och därigenom ha en positiv påverkan på försörjningsstödet.  
 
Socialnämnden har under våren genomfört en översyn av kommunens egna arbetsmarknadsåtgärder 
och anpassat dessa till övergripande regelförändringar i den statliga arbetsmarknadspolitiken som i 
korthet bl.a. innebär att kommunerna inte längre skall spela samma aktiva roll som tidigare. Nu 
kommer arbetslivscenter att i huvudsak koncentrera sig på socialnämndens eget behov avseende 
personer som går på försörjningsstöd och flyktingar som behöver arbets- och språkträning. Ungdomar 
kommer som tidigare att vara en prioriterad grupp. Översynen har inneburit både personalminskning 
och uppsägning av lokalyta. Mottagandet av flyktingar och flyktingungdomar har bedrivets enligt 
gällande avtal.  
 
Inom IFO har man också arbetat med området unga lagöverträdare i samarbete med polisområde syd 
och tillhörande kommuner i området.  
 
Under våren 2008 har det kommit alarmerande uppgifter om att bruket av narkotika har ökat bland 
ungdomarna i Simrishamns kommun. Det ledde fram till att socialförvaltningen tog fram ett förslag 
om förstärkta insatser via fältpersonal. Förslaget processas f.n. bl.a. inom samverkansrådet barn och 
familj. Samverkansrådet är beslutat av fullmäktige och består av presidierna i SN-BUN-KFN, samt 
förvaltningschefer. Rådet påbörjade sitt arbete under våren 2008 och har haft ett antal möten. Social-
nämnden håller i arbetet under 2008. 
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Social omsorg, inklusive hemsjukvård 
 
Verksamhetsinformation 
 
Under senhösten 2007 avvecklade socialnämnden enheten Tuvan (nio lägenheter) på äldreboendet i 
Borrby. Tuvan var den sista enheten inom äldreboendet i kommunen som inte var moderniserad. 
Bakgrunden var också ett det vid denna tidpunkt fanns en oro för hur budgeten för 2008 skulle klaras 
mot bakgrund av träffade löneavtal. Avvecklingen klarades genom att det fanns ett antal lediga lägen-
heter på övriga äldreboenden och att trycket på inflyttning till traditionellt äldreboende minskade. Den 
tendensen förstärktes under våren 2008. Från mars och fram till juli har där funnits en handfull lediga 
lägenheter varje månad. Under juni var det fem och under juli fyra. Vi ser också under de senaste 
månaderna en minskning totalt i efterfrågan på äldreomsorg. Det är ingen stor minskning, men till-
räcklig för att det skall märkas i uppföljningarna. Med tanke på hur befolkningsstatistiken ser ut bör 
det vara en tillfällig variation. Socialnämnden kommer att följa utvecklingen.  
 
I övrigt arbetar socialnämnden med att genomföra förslagen i vård- och omsorgsplanen. Riktlinjerna 
för trygghetslarm har setts över och äldre som känner sig otrygga samt önskar ett larm får detta. 
Arbetet med att utveckla stödet till närstående har fortsatt. Socialnämnden är pådrivande för att det 
skall skapas ett äldrecenter med trygghetslägenheter i centrala Simrishamn på Jonebergsområdet. En 
allmän ökning av antalet tillgängliga lägenheter är ett måste inför framtiden. Den nybyggnation som 
skett på Snödroppen inklusive marklägenheterna i Borrby är mycket glädjande.  
 
Socialförvaltningen har arbetat vidare med den plan som finns baserad på den ansökan om statliga 
stimulansmedel till äldreomsorgen som beviljats. Bland projekten kan nämnas förebyggande hem-
besök till alla kommuninvånare som fyller 80 år, förstärkningar inom demensomsorgen, läkemedels-
genomgångar i ordinärt och särskilt boende samt det sociala innehållet på äldreboendet. Det sist-
nämnda har blivit mycket framgångsrikt och uppskattat av de boende. Flertalet projekt kan numera 
betraktas som ordinarie verksamhet och där kommer att finnas ett finansieringsproblem när och om de 
statliga bidragen upphör. Regeringen har dock lovat att bidraget skall finnas kvar under mandat-
perioden.  
 
Från den 1 april tog AB Förenade Care över driften av Kiviks hemtjänstdistrikt. Övertagandet före-
gicks av en upphandling där företaget hade det sammantaget bästa anbudet avseende pris och kvalitet. 
Övertagandet gick bra och flertalet av personalen valde att gå över till entreprenören.  
Efter sex månaders drift kommer hemtjänsten i ordinärt boende i Kiviksdistriktet att öppnas för 
brukarval. Då kan andra utförare ansöka om auktorisation.  
 
Två av socialförvaltningens enheter driver sin verksamhet som intraprenad. Avtalen skall utvärderas 
under hösten, men sammantaget kan man redan nu säga att verksamheten har varit framgångsrik ur 
alla aspekter. En av enheterna har också påbörjat en process för att få utmärkelsen Svensk kvalitet 
enligt SIQ. Överlag driver samtliga enheter inom vård och omsorg ett målmedvetet kvalitetsarbete.  
  
LSS-verksamhet 
 
Verksamhetsinformation 
  
Planen för LSS-verksamheten är fastställd av fullmäktige och ligger till grund för det fortsatta arbetet. 
Här ingår bl.a. anordnande av ett nytt s.k. trapphusboende. Det sker i samverkan med Simrishamns 
Bostäder AB i den utbyggnad av lägenheter som planeras på Bruksområdet. F.n. håller bostadsbolaget 
på med en utvärdering av inkomna anbud för byggnationen. Resultatet kommer att vara klart under 
hösten 2008. Preliminärt kan det nya boendet vara klart under senhösten 2009. Men det är viktigt att 
understryka att socialnämnden inte styr byggprocessen utan får anpassa öppnandet efter färdig-
ställandet. Behovet av det nya LSS-boendet är mycket stort. 
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Under senvåren 2008 har socialförvaltningen arbetat med att ta fram en särskild utvecklingsplan för 
innehållet i nuvarande LSS-verksamhet. Den kommer att behandlas av socialnämnden på augusti-
sammanträdet och innehåller bl.a. införande av resursfördelningssystem, översyn av resursanvänd-
ningen, hur ersättningsverksamheter skall ordnas för de verksamheter som finns inom kv. Lasarettet 
och som berörs av det planerade bostadsbyggandet på området m.m.  
 
Antalet externa placeringar av personer med svår social och psykiatrisk problematik har ökat vilket 
medfört kraftigt ökade kostnader. Det är en oroväckande utveckling och mycket svårbedömd. 
 
Måluppföljning 
 
Individ- och familjeomsorg 
 

    
Vård och omsorg 
 

 
Övriga fullmäktigemål som inte nämns ovan, följs upp på årsbasis och kommer att presenteras i 
årsredovisningen. 
  
 
EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 
Helårsprognosen visar ett överskott på ca 4,7 mnkr. 
 
Budget för löner beräknas gå med ca 6,2 miljoner i överskott. Anledningen är i huvudsak att efter-
frågan på hemtjänst ej har ökat i den omfattning som har budgeterats utifrån 2008 års budgets demo-
grafiska analys, samt att Kiviks hemtjänstdistrikt lades ut på entreprenad från den 1 april och att en 
lägre ersättning då utgår jämfört med tidigare.  
 
Betalningsansvar visar på ett överskott på 250 000 kr, samt att det finns 418 000 kr kvar av ej utdelade 
stimulansmedel.  
 
Verksamheten ”Barn boende enligt LSS 9:8” fortsätter att ligga högt. Kostnaden har ökat från 0 kr 
2006, till över 4,9 mnkr 2008, och i nuläget bedöms underskottet till ca 1,6 mnkr. Även verksamheten 
”Externa vuxna placeringar enligt LSS 9:9” har varit hög under våren och underskottet vid årets slut 
bedöms bli 550 000 kr. 
 
Försörjningsstöd fortsätter att ligga på en låg nivå. Institutionsvården för barn och ungdom ligger efter 
sex månader högt, och det finns stor risk för underskott vid årets slut. 

Fullmäktigemål Måluppfyllelse
Medborgarna ska få rätts- och kvalitetssäkrade 
insatser av god kvalitet och med god service.

Målet är uppnått.

Beakta barnperspektivet i alla frågor. Målet är uppnått.

Fullmäktigemål Måluppfyllelse
Handläggningen skall vara rättssäker och präglas av 
god service och tillgänglighet.

Målet är uppnått.

Socialnämnden skall vara en aktiv påtryckare när 
det gäller arbetet med att skapa tillgängliga bostäder 
och mellanboendeformer, exempelvis 
trygghetsboende. Socialnämnden skall vara en aktiv 
part i de forum där kommunen arbetar med framtida 
boendeplanering. 

Målet är delvis uppnått.
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Driftredovisning (tkr)
Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Bokslut 
i % av 

budget

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse 
budget

Särskild serviceverksamhet -198 0 0 50% 0 0
Nämnds- och styrelseverksamhet 1 -644 -969 -485 50% -969 0
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 2 98 -80 118 -147% -80 0
Äldre och funktionshindrade -140 494 -314 270 -145 194 46% -309 570 4 700
Individ- och familjeomsorg -15 100 -32 544 -16 472 51% -32 544 0
Flyktingmottagande 952 30 1 600 5334% 30 0
Arbetsmarknadsåtgärder -922 -3 543 -1 225 35% -3 543 0
Gemensam verksamhet 3 -2 658 -7 048 -2 636 37% -7 048 0

Summa nettokostnad -158 966 -358 424 -164 294 46% -353 724 4 700
1 Nämnds- och styrelseverksamhet är kostnaden för socialnämndens politiker (arvode, utbildning m.m.).
2 Miljö- och hälsoskyddsverksamhet är socialförvaltningens verksamhet för tillstånd och tillsyn av alkoholservering i 

  kommunen. Verksamheten är till stor del intäktsfinansierad.
3 Gemensam verksamhet soc, är förvaltningens centrala administration som socialchef, administrativ chef, 

  verksamhetsutvecklare, avgiftshandläggning, nämndssekreterare, diariet, postregistrering m.m. Här ligger också 
  en del av den budget som ska delas ut för att täcka lönerevisionen 2008 i de olika verksamheterna.

 

Investeringsredovisning (tkr)             
Projekt 

Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Bokslut 
i % av 

budget

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse 
budget

ADB-investeringar 242 395 88 22% 300 95
Inventarier hemtjänst 182 1 379 321 23% 1 200 179
Trygghetslarm 18 335 0 0% 335 0
Hjälpmedel 783 2 375 712 30% 2 200 175
Nytt IT-system hemtjänsten 0 700 0 0% 350 350

Totalt 1 225 5 184 1 121 22% 4 385 799

 
 
NYCKELTAL L 
  

Verksamhetsmått/statistik 
Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse 
budget

Äldreomsorg
Antal invånare över 85 år 776 800 * 812 12
Hemtjänst i ordinärt boende
Antal personer med hemtjänst 495 440 417 440 0
Antal personer med trygghetslarm 502 500 518 518 18
Hemtjänst i särskilt boende
Antal lägenheter i särskilt boende 291 286 286 286 0
varav på entreprenad 48 48 75 75 27
Antal fasta korttidsplatser inom särsk. boende 23 19 22 22 3
Hemsjukvård
Antal personer med hemsjukvårdsinsatser 746 745 701 745 0
Antal ärende, bostadsanpassning 126 0 79 158 158
* Uppgift saknas
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ÖVERFÖRMYNDAREN 
 
Överförmyndare: Benny Nilsson  
 
 
VERKSAMHETSOMRÅDE 
 
Överförmyndarens huvuduppgifter styrs av föräldrabalken. Överförmyndarens uppgifter är i huvudsak 
att fatta beslut enligt föräldrabalken, att vara tillsynsmyndighet, att utreda samt att ge råd. Huvudom-
rådena är godmanskap – en frivillig hjälp inom områdena förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för 
person, förvaltarskap – motsvarande omfattning som godmanskap, men tvingande samt förmynder-
skap – mestadels kontroll av föräldrars förvaltning av underårigas medel. Tingsrätten fattar beslut om 
dessa godmanskap samt om förvaltarskap efter utredning och förslag från överförmyndaren. Utöver 
dessa huvudområden fattar överförmyndaren beslut om god man i en mängd olika situationer. 
  
Godmanskap finns även för ensamkommande flyktingbarn. Simrishamns kommun tar fr.o.m. 
december 2007 emot maximalt fem ensamkommande flyktingbarn. Överförmyndaren skall inom 
någon/några dagar, efter det att Migrationsverket gjort anmälan, anordna godmanskap och förordna en 
god man. Den gode mannen går in i vårdnadshavarens ställe och får samma juridiska rättigheter och 
skyldigheter som denne. 
 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Antalet ärenden ökar och är f.n. 244. Orsakerna till detta är den höga andelen äldre i Simrishamns 
kommun, vilket medför att många, främst med demenssjukdomar, blir i behov av god man/förvaltare.  
Vidare bor i Simrishamns kommun, i jämförelse, många människor med psykiska funktionshinder, 
främst beroende på en utvecklingsstörning. Även komplexiteten i ärendena ökar. Kraven på gode män 
och förvaltare blir större, bland annat beroende på de svårigheter som naturligt finns i att hjälpa män-
niskor med psykiska funktionshinder med deras ekonomi. 
 
 
EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 

 

Driftredovisning (tkr)
Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Bokslut 
i % av 

budget

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse 
budget

Överförmyndarverksamhet -772 -1 310 -953 73% -1 400 -90

Summa nettokostnad -772 -1 310 -953 73% -1 400 -90

Anledningen till att redovisat resultat första halvåret 2007 jämfört med 2008 har minskat med 181 000 
kronor är beroende av att antalet ärenden ökat, att fler god män, efter ändring i föräldrabalken, arvode-
ras av kommunen, att Migrationsverket inte ersätter godmanskap för ensamkommande flyktingbarn 
efter det att barnet fått uppehållstillstånd samt att överförmyndarens handläggningstid har utökats. 
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FINANSIERING 
 
 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Under finansieringen redovisas kommunens intäkter i form av skatter, stats- och utjämningsbidrag. 
Här redovisas också kostnader och intäkter avseende räntor, avskrivningar och pensioner. 
 
Sammantaget bedöms finansieringen ge ett överskott på drygt 2 mnkr gentemot budget. I detta resultat 
ingår dock realisationsvinster vid fastighetsförsäljning respektive i pensionsmedelsförvaltningen. 
Exkluderas dessa poster av engångskaraktär uppgår det bedömda underskottet för helåret till 1,2 mnkr, 
vilket utgör den negativa budgetavvikelsen som ingår i balanskravsavstämningen. 
 
Att räntenettot förväntas bli lägre än budgeterat, ca 3 mnkr, beror på att de två senaste årens goda 
resultat i kombination med eftersläpningar i investeringsverksamheten har medfört en förbättrad 
likviditet. Då budgeterad investeringsnivå är hög både 2008 och 2009 förväntas en lägre likviditet 
framöver. Effekten kan också bli att upplåningen behöver ökas.  
 
En ny prognos från KPA visar att pensionskostnaderna troligen kommer att överskrida budgeterad 
nivå. Då prognosen innehåller vissa brister råder det osäkerhet om storleken på överskridandet. 
Bedömningen i delårsrapporten är -1,5 mnkr. Utifrån en bedömning av Sveriges Kommuner och 
Landsting från augusti kommer skatteintäkterna att bli 2,8 mnkr lägre än budgeterat. 

Driftredovisning (tkr)
Bokslut 
jan-jun 

2007

Budget 
jan-dec 

2008

Bokslut 
jan-jun 

2008

Bokslut 
i % av 

budget

Prognos 
jan-dec 

2008

Avvikelse
budget

Pensioner -20 956 -39 000 -20 232 52% -40 500 -1 500
Kalkylerad KP 11 861 25 500 12 370 49% 25 500 0
Interna kapitalkostnader 26 579 55 891 27 776 50% 55 891 0
Skatteintäkter och statsbidrag 398 579 824 100 410 041 50% 821 300 -2 800
Räntor -1 362 -5 500 -858 16% -2 400 3 100
Avskrivningar -14 771 -30 800 -15 391 50% -30 800 0
Till KF:s förfogande 0 -440 0 0% -440 0
TI KS:s förfogande 0 -743 0 0% -743 0
Semesterskuldförändring 0 -1 600 -800 50% -1 600 0
Momsavdrag 1 816 3 600 1 859 52% 3 600 0

Summa inom balanskravet 401 746 831 007 414 765 50% 829 807 -1 200

Pensionsmedelsförvaltningen 20 181 2 139 2 139 2 139
Fastighetsförsäljningar 1 548 1 548 1 548

Summa, inkl realisationsvinster 421 927 831 007 418 452 50% 833 494 2 487
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PERSONALREDOVISNING 
 
 
 
ANTALET ANSTÄLLDA 
 
I Simrishamns kommun var det totalt 1 654 anställda den 30 juni 2008, varav 1 429 tillsvidareanställ-
da och 225 visstidsanställda. Fördelningen av kommunens anställda är 1 348 (81,5 procent) kvinnor 
och 306 (18,5 procent) män.  
  

Män Män Kvinnor Kvinnor Totalt  Män Män Kvinnor Kvinnor Totalt
2007 2008 2007 2008 2008 2007 2008 2007 2008 2008

Kommunledningskontor 17 17 16 17 34 2 1 1 3 4
Samhällsbyggnadsförvaltn. 49 45 22 24 69 4 2 6 4 6
Turistbyrån 0 0 7 7 7 1 3 1 2 5
Kultur- och fritidsförvaltningen 8 9 22 21 30 3 2 2 3 5
Barn- och utbildningsförvaltn. 86 90 409 429 519 32 31 65 90 121
Socialförvaltningen 89 90 725 680 770 15 16 66 68 84

Summa 249 251 1 201 1 178 1 429 57 55 141 170 225

T i l l s v i d a r e a n s t ä l l d a V i s s t i d s a n s t ä l l d aAntal anställda per förvaltning   
per den 30 juni

 
 
SJUKFRÅNVARO 
 
Som arbetsgivare har kommunen ett ansvar att samverka med medarbetare och fackliga organisationer 
för en förbättrad hälsa och arbetsmiljö. Kommunens mål är att den procentuella sjukfrånvaron av den 
totala arbetstiden skall vara högst 5,0 procent vid utgången av 2008. För att uppnå målet genomförs 
kontinuerligt arbete med utbildningar, förebyggande hälsoarbeten, snabbare och mer personligt anpas-
sad eftervård, ge stöd till verksamheterna i förebyggande åtgärder och inte minst ett stöd vid hanter-
ingen av sjukfrånvaron. 
  
Vi kan utläsa att arbetet har gett resultat då antalet sjukdagar i procent av den totala arbetstiden har 
minskat med 0,07 procent från 2007. Nedgången kan synas liten men utvecklingen går likväl i rätt 
riktning under de senaste åren. Den genomsnittliga sjukfrånvaron för Sveriges kommuner under 2007 
var 7,2 procent och för Region Skåne 6,7 procent. I antalet genomsnittliga sjukdagar totalt finns det en 
koppling mellan ökat antal sjukdagar i förhållande med åldern. En förklaring till detta är att andelen 
långtidssjukskrivna stiger med stigande åldersgrupper. 
 

<29 år <29 år 30-49 år 30-49 år >50 år >50 år Totalt Totalt
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Genomsnittligt antal årsarbetare 139 124 638 612 600 615 1 377 1 350
Totala antalet sjukdagar i % av 
ordinarie arbetstid 3,27 1,88 6,63 6,59 7,41 7,46 6,63 6,56

>60 dagar i % av total sjukfrånv. 32,05 2,32 72,19 69,27 75,43 74,58 71,76 70,26

Sjukfrånvaro samtliga 
anställda per den 30 juni
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KONCERNEN 
 
 
 
KOMMUNÄGDA BOLAG 
 
Kommunen äger aktiebolag som bedriver verksamhet inom bostadsområdet, renhållning och industri-
fastigheter. Dessa bolag är Simrishamns Bostäder AB, Österlens kommunala renhållnings AB och 
Simrishamns Industrifastigheter AB. ÖKRAB ägs tillsammans med Tomelilla kommun, 50 procent 
var. Sydöstra Skånes Räddningsförbund, SÖRF omfattar kommunerna Ystad, Skurup, Tomelilla, 
Sjöbo och Simrishamn. Simrishamns andel är 22,01 procent 2008. 
 
Simrishamns Bostäder AB 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Simrishamns kommun förvärva, försälja, äga och 
förvalta fastigheter eller tomträtter samt att bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anord-
ningar såsom skolor, barn-stugor, äldreboenden etc. 
 
Delårsbokslut kommer att upprättas per den 31 augusti 2008. Resultatuppföljning lämnas till 
Kommunstyrelsen varje månad. Uppföljningen för juni månad visar ett underskott på 1,4 mnkr, medan 
uppföljningen för juli månad visar ett överskott på 0,5 mnkr. Prognosen för helåret 2008 är ett noll-
resultat i enlighet med budget 2008. Resultatet per den 31 december 2007 uppgick till +0,2 mnkr. 
 
Österlens Kommunala Renhållnings AB 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom Simrishamns och Tomelilla kommuner hantera 
renhållningsfrågor med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för kommunmedlemmarna 
ändamålsenligt och effektivt sätt samt med tillämpning av kommunernas självkostnads- och likställig-
hetsprinciper. Dessutom skall om ändamålet med bolagets verksamhet gynnas, samverkan kunna 
etableras med parter, till exempel andra avfallsbolag utanför Simrishamns och Tomelilla kommuner. 
 
Verksamheten har under första halvåret drivits i oförändrad riktning jämfört med tidigare år. Totalt 
betjänas 22 880 abonnenter inom Simrishamns och Tomelilla kommuner. 
 
Delårsrapporten per den 30 juni 2008 uppvisar ett resultat efter skatt på 0,7 mnkr. Resultatet per den 
31 december 2007 uppgick till -0,5 mnkr. Förbättringen av resultatnivån jämfört med föregående år är 
framförallt beroende på en lugnare kostnadsutveckling som dels har sin grund i oförändrade behand-
lingsavgifter hos SYSAV och dels att kostnaderna för insamlingsarbetet, som utförs av Ragn-Sells 
AB, har stigit i en lugnare takt, då gällande avtal blivit omförhandlat. 
 
På grund av en inbromsning i det allmänna konjunkturläget under 2008 har även ökningstakten i 
avfallsmängden avstannat jämfört med vad som var budgeterat för 2008, vilket också verkat kostnads-
dämpande. 
 
I den prognos som upprättats för 2008 förutses således ett positivt resultat varför de förluster som 
inträffade 2006 och 2007 kommer att i sin helhet ha återställts av resultatet för 2008. 
 
Simrishamns Industrifastigheter AB 
 
Simrishamns Industrifastigheter AB, SIFAB, uppför, köper, säljer, förvaltar och uthyr byggnader för 
industri-, affärs- och hantverksändamål samt främjar Simrishamns kommuns näringsliv. Årsbokslut 
upprättas per den 31 december 2008. Resultatet per den 31 december 2007 uppgick till +0,4 mnkr. 
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Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
 
Räddningstjänsten i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad är organiserad i ett 
kommunalförbund under namnet Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF). 
 
Tertialbokslut har upprättats per den 30 april 2008 och ett tertialbokslut kommer att upprättas per den 
31 augusti 2008. 
 
Tertialuppföljningen per den 30 april 2008 visar ett negativt resultat på ca 80 tkr att jämföras mot 
budgeterat resultat på minus 790 tkr. Resultatet per den 31 december 2007 uppgick till -0,6 mnkr. 
 
Då kostnaderna de första fyra månaderna har kunnat hållas nere med anledning av bl.a. mindre antal 
insatser bör årsprognosen kunna sluta på ett underskott på 0,4 mnkr. Intäkterna beräknas öka under 
framförallt andra halvåret då utbildning till skolor efterfrågas. Pensionsskuldskostnaderna beräknas 
öka jämfört med 2007. 
 
Under de första fyra månaderna visar utryckningsstatistiken en ca 10 procentig minskning av antal 
larm jämfört med samma period i fjor. Det är framför allt storm- och vattenskador som markant mins-
kat. Även trafikolyckor har minskat. Brandinsatser har däremot ökat något, men merparten av brän-
derna har varit av mindre omfattning.  
 
Verksamhetsmålen följer de i handlingsprogrammet uppgjorda målen. Utbildnings- och informations-
insatser mot bland annat skolor har genomförts. Ett antal anlagda bränder i skolmiljö har initierat en 
utökad kontakt mellan medlemskommunernas säkerhetsansvariga och räddningstjänstens före-
byggande personal. Den prioriterade tillsynen vid anläggningar med Bed and Breakfast har fallit väl ut 
och kommer att utvärderas under året. För att minska antalet felaktiga larm från anläggningar med 
automatiska brandlarm har ett arbete påbörjats för att genom avtal reglera vad som gäller för anslut-
ning till SOS och för vidarekoppling till räddningstjänsten.   
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