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DELÅRSRAPPORT 
Januari – juni 2011 
 
 
 
BEFOLKNINGSUTVECKLING 
 
Invånarantalet uppgår vid halvårsskiftet till 19 283, en minskning med 14 personer sedan årsskiftet. 
Kommunen är fortsatt en inflyttningskommun då nästan 430 personer flyttade till kommunen under 
årets första sex månader. Flyttnettot, det vill säga med hänsyn taget till utflyttningen, uppgår till +53 
personer. Samtidigt har kommunen i likhet med tidigare år ett födelseunderskott vilket är förklaringen 
till att invånarantalet sammantaget har minskat något.  
 
 
NÄRINGSLIV/ARBETSMARKNAD 
 
Kommunens näringsliv utvecklas fortsatt starkt med många nyregistrerade företag, under första halv-
året 78 stycken. Under samma period har endast en konkurs noterats. Kommunen har idag 2 965 före-
tag. Man kan konstatera att Simrishamns kommun är en företagstät kommun. Dessa siffror måste ses 
som exempel på ett gott företagsklimat.  
 
Det finns goda exempel på att Simrishamns kommun ur logistisk synpunkt upplevs vara en mycket 
god etableringskommun. Företag som importerar råvaror och som efter förädling distribuerar sina 
varor över hela Sverige är ett gott exempel. Detta är en bild av kommunens företagande som är viktig 
att sprida. 
 
Arbetsmarknadsläget har klart förbättrats under 2011. Simrishamns kommun har 20 procent längre 
arbetslöshet jämfört med samma tid förra året, 2,8 procent totalt. Ungdomsarbetslösheten har minskat 
från 5,5 procent till 4,2 procent, vilket är betydligt bättre än såväl Skåne- som rikssnittet. 
 
 
VERKSAMHETEN 
 
Mål för god ekonomisk hushållning 
 
I budgetbeslutet fastställdes fem verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning. Av-
sikten är att uppföljning av dessa mål tillsammans med de finansiella målen ska utgöra grund för en 
bedömning av om utvecklingen ligger i linje med god ekonomisk hushållning. Nedan redovisas en 
uppföljning av verksamhetsmålen med inriktning på god ekonomisk hushållning för första halvåret: 
 
Verksamhetsmål med 
inriktning på god eko-
nomisk hushållning 

Mäts genom Koppling till god eko-
nomisk hushållning Måluppföljning 

Simrishamn har varje år 
ett positivt flyttnetto, det 
vill säga fler flyttar till än 
från kommunen. (Uppfölj-
ningsansvar: Kommunsty-
relsen) 

Befolkningsstatistik över 
tid. 

Genom ett positivt flytt-
netto ges möjlighet att 
bibehålla den goda ser-
vicenivå i kommunen. 

Målet är uppfyllt då flytt-
nettot visar +53 invånare 
första halvåret. Samtidigt 
har det totala invånaranta-
let minskat med 14 perso-
ner till följd av negativt 
födelsenetto. 
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Verksamhetsmål med inrikt-
ning på god ekonomisk hus-
hållning 

Mäts genom Koppling till god eko-
nomisk hushållning Måluppföljning 

Frisknärvaron understiger inte 
2009 nivå. (År 2009 uppgick 
frisknärvaron till 94,89 procent.) 
(Uppföljningsansvar: Kommun-
styrelsen) 

Statistik frisknärvaro. God hälsa är en tillgång 
både för individen och 
organisationen. Att 
främja hälsa och före-
bygga sjukdom är vik-
tiga delar för att öka 
frisknärvaron, minska 
sjukdomsrelaterade 
kostnader och få en 
effektivare verksamhet. 

Målet är uppfyllt då frisk-
närvaron för första halv-
året 2011 uppgår till 
95,26 procent.  

Kommunens anläggningar är 
underhållna så att kapitalförstö-
ring undviks. Uppdrag ges till 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
att ta fram underhållsplaner. 
(Uppföljningsansvar: Sam-
hällsbyggnadsnämnden) 

Nedlagda underhålls-
kostnader i förhållande 
till planer. Konkretiseras 
efterhand som planer 
fastställs. 

För att upprätthålla 
värdet på våra anlägg-
ningstillgångar och 
minska kommande 
investeringsbehov. 

VA enheten har idag inte 
tillfredsställande led-
ningsunderhållsplaner. 
Arbetet med att ta fram 
underhållsplaner för fas-
tigheter, gator, parker och 
hamnar pågår för fullt. 
Särskild vikt har under 
2011 lagts vid statusbe-
dömningar av kommu-
nens sju hamnar. 

Simrishamn ska vara en av de 
25 procent bästa kommuner i 
landet avseende grundskolan. 
(Sammanvägt resultat 2010 
rank 75 av 290 kommuner, 
innebär bland de 26 procent 
bästa.) (Uppföljningsansvar: 
Barn- och utbildningsnämnden) 

Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL), 
Öppna jämförelser - 
Grundskola. 

Simrishamns kommun 
ligger idag bland de 26 
procent bästa kommu-
nerna i landet avseende 
grundskola. Om kom-
munen kan hålla denna 
nivå så visar verksam-
heten att de resurser 
kommunen lägger ned 
på att utbilda sina elever 
ger ett önskvärt resultat. 

Det sammanvägda resul-
tatet 2011 medförde att 
Simrishamns kommun 
rankades som nr 120 av 
290 kommuner vilket 
innebär en plats bland de 
41 procent bästa. 

Kvarboende i ordinärt boende 
ska öka. (60 procent av äldre-
omsorgen tillgodosågs år 2009 
via hemtjänst.) (Uppföljnings-
ansvar: Socialnämnden) 

Statistik andel i ordinärt 
boende. 

Äldre och funktionshind-
rade vill i allt större 
omfattning bo kvar i det 
egna hemmet så länge 
som möjligt. Fler bo-
ende som bor kvar 
hemma påverkar också 
kommunens ekonomi 
positivt då särskilt bo-
ende ofta är dyrare än 
insatser i ordinärt bo-
ende. 

Målet är uppfyllt. 61,3 
procent av äldreomsor-
gen tillgodosågs den 30 
juni 2011 via hemtjänst. 

 
Uppföljningen visar att samtliga mål, med undantag för det rörande grundskolan, bedöms kunna upp-
nås under året. När det gäller grundskolan visar uppföljningen att verksamhetens resultat är på den 
bättre halvan av landets kommuner. Målet rörande underhåll av kommunens anläggningar är i nuläget 
ej uppföljningsbart. Arbetet med att ta fram underhållsplaner pågår i enlighet med beslut i samband 
med budget. 
 
Fullmäktigemål 
 
Fullmäktiges styrning av verksamheten de enskilda budgetåren sker genom så kallade fullmäktigemål. 
Respektive nämnds avsnitt innehåller uppföljning av dessa mål. Det kan konstateras att innehållet i 
verksamheterna huvudsakligen ligger i linje med fullmäktigemålen.  
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Ett undantag avser samhällsbyggnadsnämndens mål att kommunens offentliga rum ska vara välskötta 
och intressanta, vilket enligt nämndens bedömning i nuläget inte är uppnått. Målen vad gäller innehål-
let i barn- och utbildningsnämndens grundskole- respektive gymnasieverksamheter bedöms inte kunna 
nås fullt ut.  
 
Övrig verksamhetsinformation 
 
Kommunen måste de närmaste åren långsiktigt hantera de demografiska förändringarna, såväl ur kva-
litets- som ekonomisk synvinkel. Antalet födda barn i kommunen minskar samtidigt som antalet äldre 
fortsätter öka. Under första halvåret har endast 56 barn fötts. Under våren har de minskande barnkul-
larna föranlett en intensiv diskussion om grund- och gymnasieskolans framtida förutsättningar. 
 
Hur ska det framtida Simrishamn se ut? Det är en fråga politikerna i kommunen vill ha svar på i det 
nya kombinerade visions- och översiktsplanearbetet. Visionen för kommunen ska ange en positiv färd-
riktning för framtiden och vara underlag för det konkreta arbetet att skapa målsättningar för framtidens 
kommun. Först ut i arbetet har varit en rad ”Framtidsverkstäder” som vänt sig dels till allmänheten, 
dels till näringsliv, organisationer, tjänstemän och politiker. 
 
I arbetet med att kunna erbjuda medborgare och näringsliv kommunala e-tjänster har det upphandlats 
ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem samt avropats en uppgradering av webbplattformen. 
 
Den 11 april invigdes kommunens nya turistbyrå, belägen på Marint centrum. 
 
Simrishamns kommun deltar i den internationella arkitekttävlingen Europan 11 som vänder sig till 
arkitekter under 40 år, vilken hålls vartannat år och är en av världens största och mest erkända arki-
tekttävlingar. Intresset för den så kallade lasarettstomten nära småbåtshamnen har varit stort, 48 täv-
lingsförslag har inkommit. 
 
Vid säsongsstarten av turistsäsongen i Palanga i Litauen högtidlighölls det tjugoåriga vänortsutbytet 
mellan Palanga och Simrishamns kommun. Under hösten fortsätter planeringen för det framtida sam-
arbetet då en delegation från Palanga besöker kommuner i samband med Äppelmarknaden. 
 
 
UTVECKLINGSARBETE 
 
Under 2011 har ett samlat visionsarbete och översiktsplanearbete påbörjats. Syftet är att utforma en 
gemensam vision för kommunen och dess verksamheter. Den övergripande visionen beräknas bli klar 
under året. Därefter sker ett fortsatt arbete för en tydligare målstyrning för samtliga verksamheter. 
Gällande översiktsplanen, som ska ha sin utgångspunkt i visionsarbetet, är avsikten att det ska finnas 
ett samrådsförslag i slutet av 2012. 
 
Kommunen deltar i Region Skånes projekt i anslutning till ESS/MaxIV. Motiv för deltagande är att 
projektet kan medföra ökad inflyttning och ett tidigareläggande av återskapandet av Simrishamnsba-
nan. Därtill har verksamheten i Marint centrum redan goda kontakter med ESS/MaxIV som kan ut-
vecklas ytterligare. 
 
Marint centrum utvecklas starkt. Avtal och samarbeten har inletts med bland annat Ideon i Lund och 
Lunds universitet. Det har också skapats ett ambassadörsnätverk med representanter från näringsliv, 
forskning och utveckling.  
 
KIMO-verksamheten har under våren beviljats utvecklingsmedel för bland annat projektet Fishing for 
litter.  
 
Projektet Skånskt byggnadsvårdscentrum, med placering i Gislöv, utvecklas starkt under kommunens 
ledning. Invigning sker hösten 2012, men redan under sommaren öppnade byggnadsvårdsbutiken där. 
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EKONOMI 
 
Ekonomiskt resultat 
 
Bokslutet för första halvåret visar ett överskott på nästan 22 mnkr, vilket kan jämföras med drygt 24 
mnkr samma period föregående år.  
 
Enligt helårsprognosen kommer kostnaderna under andra halvåret, i likhet med tidigare, att bli högre. 
Resultatet för helåret bedöms hamna på drygt 9 mnkr. Även balanskravsresultatet, det vill säga efter 
avdrag för engångsposter, beräknas uppgå till ca 9 mnkr, vilket kan jämföras med budgeterade 0,4 
mnkr. 
 
Avseende finansieringen prognostiseras ett överskott på ca 15 mnkr utan hänsyn tagen till realisations-
vinster vid försäljningar av anläggningstillgångar och värdeförändringar i pensionsmedelsförvaltning-
en. Överskottet förklaras i första hand av att skatteintäkterna, inklusive inkomstutjämningen, beräknas 
bli nästan 14 mnkr högre än budgeterat. Prognoserna avseende kommunernas skatteintäkter har succe-
sivt blivit allt mer optimistiska i förhållande till de antaganden från april 2010 som budgeten grunda-
des på. En ny prognos från Sveriges Kommuner och Landsting, augusti 2011, visar emellertid en mer 
dyster utveckling, dock bedöms kommunernas skatteintäkter påverkas först år 2012. Ytterligare en 
förklaring till överskottet inom finansieringen är en utdelning från Österlens Kommunala Renhållnings 
AB på 4,7 mnkr. Samtidigt bedöms kommunens pensionskostnader överstiga budget med motsvarande 
belopp.  
 
Flera av nämnderna prognostiserar med underskott för helåret. Största underskottet avser barn- och 
utbildningsnämnden med 9 mnkr, fördelat på 5 mnkr inom grundskolan och 4 mnkr inom gymnasie-
skolan. Dessa underskott förklaras av fortsatta svårigheter att anpassa kostnaderna till färre elever. 
Samhällsbyggnadsnämndens prognos visar ett underskott på ca 4 mnkr. Den största delen avser vatten- 
och avloppsverksamheten, 2,6 mnkr. Inom den skattefinansierade delen finns ett underskott på 1,3 
mnkr som avser under våren uppkomna och därför ej budgeterade hyresförluster för Österlengymna-
siet. Det befarade underskottet inom kommunstyrelsens ansvarsområde avser Marint centrum. Social-
nämnden bedöms visa överskott med drygt 5 mnkr. Av överskottet avser nästan 4 mnkr engångsintäk-
ter till följd av ändrade utbetalningsregler från Försäkringskassan. 
 
Investeringar 
 
Fastställd investeringsbudget uppgår till 88,6 mnkr, varav 24,1 mnkr är planerade att finansieras via 
anläggningsavgifter.  
 
Bland större budgeterade projekt kan nämnas: 

• Landsbygdens vatten; 24,1 mnkr 
• Ombyggnad skollokaler; 8,2 mnkr  

 
Under första halvåret har den samlade investeringsverksamheten uppgått till ca 20 mnkr. För helåret är 
prognosen att drygt 76 mnkr kommer att användas. Investeringsprognosen understiger således budget 
med ca 12 mnkr. Den största avvikelsen avser samhällsbyggnadsnämnden med 11 mnkr som inte be-
döms nyttjas under året, varav närmare 8 mnkr för ombyggnad av skollokaler. Försenade beslut gäl-
lande den fortsatta skolverksamheten har påverkat investeringstakten. 
 
Finansiella mål 
 
Nedan redovisas kommunens finansiella mål i budget 2011 samt en uppföljning av dessa mål. 
 
Mål: Balanskravsresultatet ska i normalfallet minst uppgå till 1 procent av skatter, generella statsbi-
drag och utjämning. År 2011 görs ett undantag. För detta år är målet att i bokslutet minst redovisa ett 
nollresultat. 
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Uppföljning: Målet bedöms kunna uppnås utifrån nuvarande förutsättningar. Prognosen för helåret 
visar ett balanskravsresultat på 9,2 mnkr, vilket motsvarar 1 procent av skatter, generella statsbidrag 
och utjämning. Ett utfall i nivå med prognosen skulle således innebära att kommunens ordinarie mål 
motsvarande överskott på 1 procent skulle nås. Noteras bör dock att resultatet innefattar en utdelning 
av engångskaraktär från Ökrab på 4,7 mnkr samt engångsintäkter på ca 4 mnkr inom socialnämnden 
till följd av ändrade utbetalningsregler från Försäkringskassan. Utan dessa båda poster av engångska-
raktär skulle prognosen visa ett mycket begränsat överskott för 2011. 
  
Mål: Investeringar ska fullt ut självfinansieras, det vill säga nyupplåning ska undvikas och låneskul-
den får inte överstiga nivån i bokslut 2009, 165,3 mnkr. 
 
Uppföljning: Målet bedöms kunna uppfyllas. För helåret prognostiseras investeringarna till 76 mnkr. 
Finansiering bedöms kunna ske genom prognostiserat resultat (9 mnkr), avskrivningar (34 mnkr), be-
räknade anläggningsavgifter för vatten och avlopp (24 mnkr) samt en viss återupplåning (i budget 
2011 ingår en återupplåning på 20 mnkr som ligger inom lånetaket enligt ovan).  
 
Förvaltning av pensionsmedel 
 
Vid halvårsskiftet 2011 uppgår marknadsvärdet på kommunens pensionsmedel till 131,7 mnkr jämfört 
med 133,0 mnkr vid årsskiftet 2010/11. Föregående halvårsskifte var värdet 126,4 mnkr. 
 
Aktieandelen uppgår till 60 procent, varav drygt halva aktieplaceringen finns i Agenta Globala Aktier 
och resterande del i Agenta Svenska Aktier. Resterande del, 40 procent, är placerad i Agenta Svenska 
Räntor. Samtliga angivna fonder är av typen ”fond av fonder”. Under året har i januari 5 mnkr ompla-
cerats från svenska räntor till globala aktier och i juni 5 mnkr från svenska aktier till svenska räntor. 
 
Marknadsvärdet har minskat med 1,3 mnkr under årets första sex månader, vilket motsvarar 1 procent. 
Det bokförda värdet på pensionsmedelplaceringen vid halvårsskiftet är 115,5 mnkr, en ökning med 4,8 
mnkr årets första 6 månader. Ökningen är hänförlig till återinvestering av erhållna utdelningar samt 
realiserade värdeökningar vid omplaceringar mellan tillgångsslagen. 
 
Perioden efter halvårsskiftet har inneburit en negativ utveckling för aktiemarknaden. Marknadsvärdet i 
mitten av augusti uppgår till knappt 125 mnkr. I nuläget är konjunkturläget och därmed de finansiella 
marknadernas utveckling mycket osäker. Det kan dock noteras att den del av kommunen pensionsme-
del som ska finansiera de närmaste årens utbetalningar finns placerade i räntebärande tillgångar. 
 
Redovisningsprinciper 
 
Vid upprättandet av denna delårsrapport har i huvudsak samma redovisningsprinciper använts som i 
den senaste årsredovisningen. Dock har lägre detaljeringsgrad använts avseende periodiseringar. Be-
räkning av semesterlöneskulden samt upplupna löner utförs i samband med årsbokslutet.  
 
 
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 
 
Bedömningen är att resultatmålet för år 2011, det vill säga att minst redovisa ett nollresultat, bör kunna 
nås. Prognosen indikerar också att det bör finnas förutsättningar att dessutom klara kommunens ordi-
narie resultatmål på minst 1 procent i överskott. Det andra finansiella målet som innebär att låneskul-
den inte får överstiga 165,3 mnkr bedöms också kunna uppnås.  
 
Uppföljningen av verksamheten utveckling i form av målen med inriktning på god ekonomisk hus-
hållning och fullmäktigemålen indikerar att en klar majoritet av målen bedöms uppnås under året. Med 
en ekonomi i balans och en verksamhet som till klart övervägande del är i samklang med uppsatta mål 
är bedömningen att kommunen följer kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. 
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FRAMTID 
 
Simrishamn är en kommun med en relativt stabil ekonomi och med verksamheter som i huvudsak 
hävdar sig väl i jämförelse med andra kommuner. Det långsiktiga arbetet i kommunens behöver emel-
lertid utvecklas. Av detta skäl är det påbörjade visions- och översiktplanearbetet av stor betydelse.  
 
Frågor rörande den framtida fysiska miljön, liksom den mer långsiktiga utvecklingen inom de kom-
munala verksamheterna behöver diskuteras genomgående inom ramen för detta arbete. När det gäller 
verksamheternas utveckling visar befolkningsprognosen fler äldre invånare samt färre barn och ung-
domar. En sådan utveckling har stor inverkan på framtida skolverksamhet respektive äldreomsorg.  
 
Simrishamn är en inflyttningskommun. Beroende på det negativa födelsenettot finns dock i nuläget 
svårigheter att nå en befolkningsökning. För att öka attraktionskraften både för befintliga och presum-
tiva kommuninvånare arbetar kommunen bland annat med utvecklingsprojekt så som Marint centrum 
och Skånskt byggnadsvårdscentrum. 
 
Kommunen har således i nuläget en stabil ekonomi och en verksamhet som ligger väl i linje med upp-
satta mål. Simrishamn bedöms därför ha ett gott utgångsläge för de kommande åren. De kommande 
årens utmaningar innebär emellertid att det påbörjade visionsarbetet och de pågående utvecklingspro-
jekten är viktiga för en fortsatt positiv utveckling. 
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FEM ÅR I SAMMANDRAG 
 
 
 

Kommunen fem år i sammandrag 
Bokslut    
jan-dec    

2007 

Bokslut    
jan-dec    

2008 

Bokslut    
jan-dec    

2009 

Bokslut    
jan-dec    

2010 

Bokslut 
jan-jun 

2011 

Soliditet (%) 58 58 55 57 60 
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%) 96 98 98 96 97 
Eget kapital (mnkr) 524,9 543,7 561,1 588,6 610,4 
Eget kapital per invånare (tkr) 27,2 28,1 29,0 30,5 31,7 
Tillgångar (mnkr) 907,1 930,6 1 013,4 1 034,0 1 013,2 
Tillgångar per invånare (tkr) 47,0 48,1 52,4 53,6 52,5 
Anläggningslån (mnkr) 165,2 165,2 165,2 145,2 140,2 
Anläggningslån per invånare (tkr) 8,6 8,5 8,5 7,5 7,3 
Pensionsskuld (mnkr) 406,0 411,8 413,6 396,8 412,2 
Avsatt till pensioner (mnkr) 5,7 5,3 5,2 5,2 8,7 
Årets resultat (Förändring eget kapital) (mnkr) 58,3 18,8 17,4 32,7 21,8 
Nettoinvesteringar (mnkr) 39,7 74,9 72,1 44,4 19,6 
Utdebitering kommunen (%) 20,51 20,51 20,51 20,51 20,51 
Antal invånare per balansdagen (st) 19 306 19 356 19 328 19 297 19 283 
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EKONOMISK ÖVERSIKT 
 
 
 
DRIFTREDOVISNING 
 

Driftredovisning (mnkr) 
Bokslut                   
jan-jun                 

2010 

Bokslut                   
jan-jun                 

2011 

Budget                   
jan-dec                 

2011 

Prognos                   
jan-dec                 

2011 

Budget-
avvikelse 

KF, Revision och Valnämnd 0,1 -0,7 -1,8 -1,8 0,0 

Överförmyndaren -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -0,2 

Kommunstyrelsen -31,1 -32,4 -64,6 -65,2 -0,6 

Myndighetsnämnden -0,3 -0,3 -0,6 -0,6 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden -22,5 -25,9 -40,8 -44,9 -4,1 

Kultur- och fritidsnämnden -16,5 -17,1 -34,5 -34,5 0,0 

Barn- och utbildningsnämnden -168,2 -173,5 -340,7 -349,7 -9,0 

Socialnämnden -178,7 -174,8 -384,9 -379,6 5,3 

Finansiering 442,8 447,9 866,3 887,5 21,2 

Totalt 1 24,4 21,8 -3,2 9,4 12,6 
1 Budgeterat underskott avses täckas genom fastställt uttag från pensionsmedelsförvaltningen. 

   
 
BALANSKRAVSAVSTÄMNING 
 

Balanskravsavstämning (mnkr) 
Prognos                 

jan-dec               
2011 

Prognostiserat resultat 9,4 
Fastighetsförsäljningar, realisationsvinster -1,6 
Pensionsmedelsförvaltning, realisationsvinster etc. -4,8 
Justering för underskott vatten- och avloppsverksamhet 2,6 
Från pensionkapitalet 3,6 
Balanskravsresultat 9,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

INVESTERINGSREDOVISNING 
 

Investeringsredovisning (mnkr) 
Bokslut                   
jan-jun                 

2010 

Bokslut                   
jan-jun                 

2011 

Budget                   
jan-dec                 

2011 

Prognos                   
jan-dec                 

2011 

Budget-
avvikelse 

Kommunstyrelsen 0,1 0,9 4,1 2,9 1,2 
Samhällsbyggnadsnämnden 11,6 16,6 78,3 67,2 11,1 

- varav skollokaler 0,3 0,1 8,2 0,5 7,7 

- varav skattefinansierat, övrigt 5,7 7,8 37,8 36,1 1,7 

- varav landsbygdens vatten 1 3,0 7,7 24,1 24,1 0,0 

- varav vatten och avlopp, övrigt 1 2,6 1,0 8,2 6,5 1,7 

Kultur- och fritidsnämnden 0,5 0,5 1,2 1,2 0,0 
Barn- och utbildningsnämnden 0,1 0,7 1,5 1,5 0,0 
Socialnämnden 0,9 0,9 3,5 3,5 0,0 

Summa nettoinvesteringar 13,2 19,6 88,6 76,3 12,3 
1 Under året har erhållits 12,4 mnkr i form av anläggningsavgifter. Dessa avgifter delfinansierar investeringar inom  
vatten- och avloppsverksamheten, men ingår inte i investeringsredovisningen. På helårsbasis är anslutningsavgifterna 
beräknade till 24,1 mnkr. 

      
 
NETTOINVESTERINGAR 

 
De i tabellen angivna nettoinvesteringarna avseende 2011 avser prognostiserade nettoinvesteringar för hela året. 
 
 
RESULTATRÄKNING 
 

Resultaträkning (mnkr) 
Bokslut                   
jan-dec                 

2010 

Bokslut                   
jan-jun                 

2010 

Bokslut                   
jan-jun                 

2011 

Budget                   
jan-dec                 

2011 

Prognos                   
jan-dec                 

2011 
Verksamhetens nettokostnader före avskrivning -796,3 -396,1 -407,0 -826,9 -834,1 
Avskrivningar -35,1 -16,8 -17,3 -34,5 -34,3 
Verksamhetens nettokostnader efter avskrivning -831,4 -412,9 -424,3 -861,4 -868,4 
Skatteintäkter 627,3 316,6 332,1 645,1 661,5 
Generella statsbidrag och utjämning 235,2 118,4 107,1 216,6 214,1 
Finansiella intäkter 6,2 4,7 9,4 3,0 7,7 
Finansiella kostnader -4,6 -2,4 -2,5 -6,5 -5,5 
Resultat efter finansnetto 32,7 24,4 21,8 -3,2 9,4 
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 1 32,7 24,4 21,8 -3,2 9,4 
1 Budgeterat underskott avses täckas genom fastställt uttag från pensionsmedelsförvaltningen. 
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BALANSKRAVSRESULTAT 
 

 
Det i tabellen angivna balanskravsresultatet avseende 2011 avser prognostiserat helårsresultat. 
 
 
BALANSRÄKNING 
 
Balansräkning (mnkr) 2010-12-31 2011-06-30 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar 819,6 826,8 
Materiella anläggningstillgångar 632,9 635,3 
varav mark, byggnader och tekniska anläggningar 597,9 599,3 

varav maskiner och inventarier 35,0 36,0 

Finansiella anläggningstillgångar 186,7 191,5 
Omsättningstillgångar 214,4 186,4 
Förråd och lager 0,7 0,7 
Exploateringsfastigheter 13,5 11,7 
Kortfristiga fordringar 79,3 86,3 
Kassa och bank 120,9 87,7 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 034,0 1 013,2 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital 588,6 610,4 
varav årets resultat 32,7 21,8 

Avsättningar 5,2 8,7 
Avsättning för pensioner  5,2 8,7 
Skulder 440,2 394,1 
Långfristiga skulder 226,0 231,1 
Kortfristiga skulder 214,2 163,0 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 034,0 1 013,2 

   

Ansvarsförbindelser (mnkr) 1 2010-12-31 2011-06-30 

Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt 396,8 412,2 
1 Övriga ansvarsförbindelser redovisas enligt samma princip som tidigare i årsredovisningen. 
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FINANSIERINGSANALYS 
 

Finansieringsanalys (mnkr) 
Bokslut     
jan-jun      

2010 

Bokslut     
jan-jun      

2011 

Den löpande verksamheten    
Årets resultat 24,4 21,8 
Justering för av- och nedskrivningar 16,8 17,3 
Justering för avsättningar 0,0 3,5 
Justering exploateringsverksamheten 1,1 0,0 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 -4,9 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 42,3 37,7 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 9,5 -5,1 
Ökning/minskning kortfristiga skulder -22,8 -51,2 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 29,0 -18,6 
Investeringsverksamheten    
Investering materiella anläggningstillgångar -13,2 -19,6 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 
Investering finansiella anläggningstillgångar -3,6 -10,0 
Försäljning finansiella anläggningstillgångar 0,0 10,0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -16,8 -19,6 
Finansieringsverksamheten    
Ökning/minskning av långfristiga skulder -45,0 -5,1 
Ökning/minskning anläggningsavgifter (inklusive periodisering) 0,0 10,1 
Ökning/minskning långfristiga fordringar 0,0 0,0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -45,0 5,0 
Årets kassaflöde -32,8 -33,2 
Likvida medel vid periodens början 114,1 120,9 
Likvida medel vid periodens slut 81,3 87,7 
 
 
LÅNESKULD 
 

 
2007 – 2010 års låneskuld är per den siste december, medan 2011 års siffra är per siste juni. Förändringen mellan 2010 och 
2011 avser återbetalning av lån beträffande Österlens Kommunala Renhållnings AB. 
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FINANSIERING 
 
 
Under finansieringen redovisas kommunens intäkter i form av skatteintäkter, stats- och 
utjämningsbidrag. Även kostnader och intäkter avseende räntor, avskrivningar och pensioner ingår. 
För helåret beräknas utfallet visa ett överskott mot budget på ca 21 mnkr. Exkluderas poster som inte 
ska beaktas vid avstämningen mot det kommunala balanskravet visar prognosen en positiv 
budgetavvikelse på knappt 15 mnkr (”Summa inom balanskravet”). 
 
Driftredovisning (tkr) Bokslut                   

jan-jun                 
2010 

Bokslut                   
jan-jun                 

2011 

Budget                   
jan-dec                 

2011 

Prognos                   
jan-dec                 

2011 

Budget-
avvikelse 

Pensioner -21 611 -26 460 -45 000 -49 700 -4 700 
Interna pensionsavgifter 15 452 14 240 28 500 28 500 0 
Interna kapitalkostnader 27 363 28 092 56 897 56 597 -300 
Skatteintäkter och statsbidrag 435 066 439 236 861 700 875 600 13 900 
Räntor m.m. -1 351 3 980 -3 455 2 245 5 700 
Avskrivningar -16 808 -17 230 -34 500 -34 300 200 
Kommunstyrelsens förfogande 0 0 -2 -2 0 
Semesterskuldsförändring -800 -800 -1 600 -1 600 0 
Momsbidrag 1 925 2 029 3 800 3 800 0 

Summa inom balanskravet 439 236 443 087 866 340 881 140 14 800 

Pensionsmedelsförvaltningen 3 565 4 782 0 4 782 4 782 
Försäljning anläggningstillgångar 0 0 0 1 650 1 650 

Summa inklusive realisationsvinster 442 801 447 869 866 340 887 572 21 232 

 
Den huvudsakliga förklaringen till det förväntade positiva resultatet är att skatteintäkterna, inklusive 
inkomstutjämningen, beräknas bli ca 14 mnkr högre än budgeterat (Sveriges Kommuner och Lands-
tings prognos, augusti 2011). Konjunkturutvecklingen har således varit bättre än vad prognoserna som 
låg till grund för budgeten visade. SKL:s augustiprognos visar dock på en sämre ekonomisk 
utveckling för åren efter 2011. Därmed skulle skatteintäkter från år 2012 bli lägre än tidigare beräknat. 
Förklaringen till detta är den turbulens som i nuläget råder i världsekonomin. 
 
Även räntor med mera beräknas visa ett större överskott, +5,7 mnkr. Överskottet beror till största del 
på att Österlens Kommunala Renhållnings AB har lämnat en ej budgeterad utdelning på 4,7 mnkr. 
Utdelningen är av engångskaraktär då beloppet motsvarar en övervägande del av bolagets upparbetade 
överskott under åren. I överskottet ingår även att kommunen ännu inte har behövt återupplåna de 20 
mnkr som ingår i budgeten. 
 
Kostnaderna för pensioner beräknas överskrida budget med 4,7 mnkr. En viktig förklaring till 
överskridandet är att kommunens enda anställningsavtal med särskilt visstidsförordnade har löpt ut 
under året. Detta innebär att hela den beräknade pensionskostnaden fram till att den berörde fyller 65 
år belastar innevarande år. Den negativa budgetavvikelsen beror därtill på att KPA har höjt prognosen 
över kommunens pensionskostnader i förhållande till nivån vid budgettillfället. En förklaring till detta 
kan vara svårigheter att vid budgettillfället beräkna effekterna för kommunerna av ”bromsen” i det 
allmänna pensionssystemet. 
 
Den positiva avvikelsen när det gäller försäljning av anläggningstillgångar utgörs av en 
realisationsvinst vid försäljningen av slipen i Simrishamns hamn. Försäljning av anläggningstillgångar 
är även förklaringen till avvikelserna avseende kapitalkostnader och avskrivningar. Inom 
pensionsmedelsförvaltningen är intäkten hänförlig till återinvesterade utdelningar samt realiserade 
värdeökningar vid omplaceringar. 
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KONCERNEN  
 
 
 
KOMMUNÄGDA BOLAG 
 
Kommunen äger aktiebolag som bedriver verksamhet inom bostadsområde, renhållning och 
industrifastigheter. Dessa bolag är Simrishamns Bostäder AB, Simrishamns Industrifastigheter AB och 
Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB). ÖKRAB ägs tillsammans med Tomelilla 
kommun, 50 procent var. Sydöstra Skånes Räddningsförbund, SÖRF omfattar kommunerna 
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad. Simrishamns andel är 22,01 procent 2011. 
Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner har bildat Ystad-Österlenregionens miljöförbund som 
har övertagit samtliga författningsreglerade uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
Simrishamns andel i förbundet är 33,7 procent.  
 
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 
anordningar såsom skolor, barnstugor, äldreboenden etc. 
 
Delårsbokslut upprättas per den 31 augusti 2011. Resultatuppföljning lämnas till kommunstyrelsen 
månadsvis. Juni månads uppföljning visar ett negativt nettoresultat på 0,4 mnkr. Det prognostiserade 
resultatet är + 0,1 mnkr i enlighet med budget 2011. Resultatet per den 31 december 2010 uppgick till 
+ 0,3 mnkr. 
 
Simrishamns Industrifastigheter AB 
 
Simrishamns Industrifastigheter AB har till föremål för sin verksamhet att inom Simrishamns kommun 
uppföra, köpa, försälja och hyra ut byggnader för industri-, affärs- och hantverksändamål samt främja 
näringslivet i kommunen på marknadsmässiga grunder. 
 
Årsbokslut upprättas per den 31 december 2011. Föregående års resultat uppgick till + 0,1 mnkr. 
Resultatuppföljning per den 30 juni 2011 visar ett positivt resultat på 0,1 mnkr, där budget år 2011 
uppgår till + 0,1 mnkr. 
 
Österlens Kommunala Renhållnings AB 
 
Ändamålet med Österlens Kommunala Renhållnings AB:s 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 likställighetsprinciper. Dessutom ska om ändamålet med bolagets verksamhet 
gynnas, samverkan kunna etableras med parter, till exempel andra avfallsbolag utanför Simrishamns 
och Tomelilla kommuner. 
 
Nettoresultatet i delårsbokslutet per den 30 juni 2011 uppgick till ett överskott på 0,5 mnkr efter skatt 
och bokslutsdispositioner. Nettoresultatet per den 31 december 2010 var ett överskott på 0,8 mnkr 
efter skatt.  
 
Det ekonomiska utfallet för första halvåret 2011 stämmer väl överens med det budgeterade med endast 
2 procents avvikelse på intäktssidan och 1 procent på kostnadssidan. Utfallet för andra halvåret 2011 
bedöms bli ett försämrat ekonomiskt resultat på grund av ytterligare ökande kostnader för utökning av 
antalet matavfallshämtningar från idag 4 000 kärl till ca 7 500 matavfallskärl under hösten och vintern 
2011/2012 för att kunna nå det nationella miljömålet att minimum 35 procent av matavfallet ska 
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samlas in och behandlas biologiskt. 
 
ÖKRAB anser sammanfattningsvis att målet med bolagets verksamhet får anses vara uppfyllt under 
första halvåret 2011. 
 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
 
Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska svara för vid 
olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser för att förhindra och begränsa skador på 
människor, egendom eller i miljön. Räddningstjänsten i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, 
Tomelilla och Ystad är organiserad i ett kommunalförbund under namnet Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund (SÖRF).  
 
Resultatet per den 31 december 2010 uppgick till + 1,6 mnkr. Utöver årsbokslut upprättas 
tertialbokslut per den 30 april samt den 31 augusti. Tertialuppföljningen per den 30 april 2011 visar ett 
överskott på 0,1 mnkr. Det budgeterade resultatet för år 2011 är + 0,2 mnkr vilket också är prognosen 
för året. 
 
Skurups kommun har klargjort att man avser att lämna SÖRF. En oberoende konsult har anlitats i syfte 
att utreda de ekonomiska effekterna för medlemskommunerna i det fall Skurups kommun skulle lämna 
förbundet. Ett extra direktionsmöte kommer att hållas i september för att påskynda processen med de 
formella beslut som måste tas i respektive kommun. 
 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
 
Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner har överlämnat samtliga författningsreglerade uppgifter 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet till det nybildade Ystad-Österlenregionens miljöförbund, som 
ska svara för de samverkande kommunernas myndighetsutövning och de övriga uppgifter som enligt 
lag eller annan författning ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Verksamheten handlar både om myndighetsutövning och rådgivning. 
 
Halvårsuppföljningen 2011 visar ett utfall på ca -0,3 mnkr. I årsbokslutet 2010 uppgick resultatet till -
0,3 mkr efter ett medlemstillskott på 1,6 mkr. Budget år 2011 visar på ett mer eller mindre nollresultat, 
medan prognosen för år 2011 är negativ och uppgår till -0,3 mnkr. Främst beror detta på att volymen 
gällande remisser, yttranden, samråd och rådgivning och information har ökat, aktiviteter som måste 
hanteras enligt lag och som är en viktig del i det förebyggande arbetet. 
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PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 
 
 
 
ANTALET ANSTÄLLDA 
 
I Simrishamns kommun var det totalt 1 467 anställda den 30 juni 2011 varav 1 364 tillsvidareanställda 
och 103 visstidsanställda. Fördelningen av kommunens anställda är 1 184 (80,7 procent) kvinnor och 
283 (19,3 procent) män. Förändringen som skett under 2011 är att kommunen inte har nyttjat lika 
många visstidsanställda som tidigare, vilket gör att kommunens totala antal anställda har sjunkit i 
jämförelse med 2010.  
 
Antal anställda per förvaltning                  
per den 30 juni 

Tillsvidareanställda Visstidsanställda 
Män Män Kvinnor Kvinnor Totalt  Män Män Kvinnor Kvinnor Totalt 

2010 2011 2010 2011 2011 2010 2011 2010 2011 2011 
Kommunledningskontor 27 16 19 28 44 3 5 6 2 7 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 32 38 17 19 57 8 6 4 2 8 
Kultur- och fritidsförvaltningen 6 9 21 23 32 3 1 3 1 2 
Barn- och utbildningsförvaltningen 91 94 420 420 514 18 7 49 23 30 
Socialförvaltningen 79 90 629 627 717 24 17 63 39 56 

Summa 235 247 1 106 1 117 1 364 56 36 125 67 103 

 
 
SJUKFRÅNVARO 
 
Simrishamns kommun genomför ett kontinuerligt arbete med utbildning, förebyggande hälsoarbete 
samt snabbare och mer personligt anpassad eftervård. Arbetet har också inneburit att ge stöd till 
verksamheterna i förebyggande åtgärder och inte minst ett stöd vid hanteringen av sjukfrånvaron. Som 
en del i den förebyggande processen har chefer och skyddsombud certifierats i arbetsmiljöarbete under 
de senaste åren och flertalet har även genomgått en kompletterande utbildning. Ytterligare utbildning 
för kommunens chefer planeras under hösten 2011, med fokus på rehabilitering och dokumentation i 
systemet Adato. 
 
Som arbetsgivare har kommunen ett ansvar att samverka med medarbetare och fackliga organisationer 
för en förbättrad hälsa och arbetsmiljö. Rehabutredningar sker i samarbete med företagshälsovården, 
Försäkringskassan, fackliga organisationer, arbetstagare och chefer. 
 
Sjukfrånvaro samtliga anställda 
per den 30 juni 

<29 år <29 år 30-49 
år 

30-49 
år 

>50 år >50 år Totalt Totalt 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Genomsnittligt antal årsarbetare 85 90 573 583 622 610 1 280 1 283 

Totala antalet sjukdagar i % av 
ordinarie arbetstid 2,55 1,93 4,47 3,5 5,74 6,47 4,98 4,74 

>60 dagar i % av total sjukfrånv. 7,77 1,43 54,71 33,27 55,84 44,06 54,11 38,91 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
REVISION 
VALNÄMND 
 
 
 
EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 
Driftredovisning (tkr) Bokslut                   

jan-jun                 
2010 

Bokslut                   
jan-jun                 

2011 

Budget                   
jan-dec                 

2011 

Prognos                   
jan-dec                 

2011 

Budget-
avvikelse 

Kommunfullmäktige 230 411 790 790 0 
Revision -117 427 980 980 0 
Valnämnd -203 -106 20 20 0 

Summa nettokostnad -90 732 1 790 1 790 0 
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ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN 
 
Överförmyndare: Benny Nilsson 
Ersättande överförmyndare: Carina Persson 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Den förändring av verksamheten som skett under senare år fortsätter, vilket medför att antalet ärenden 
inom verksamheten och även ärendenas komplexitet fortsätter att öka. Detta sammantaget har medfört 
en kostnadsökning för överförmyndarverksamheten. Allt pekar på att denna utveckling kommer att 
fortsätta och även medföra ökade kostnader för kommunen. 
 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Antalet ärenden har ökat under första halvåret 2011. Sett i ett längre tidsperspektiv har antalet ärenden 
ökat med över 80 procent under de senaste dryga sju åren. Orsakerna till det stora antalet ärenden är 
den höga andelen äldre i Simrishamns kommun, vilket medför att många, främst på grund av demens-
sjukdomar, blir i behov av god man/förvaltare. Vidare bor i Simrishamns kommun många människor 
med psykiska funktionshinder, både beroende på en psykisk störning och/eller på en utvecklingsstör-
ning. Specifika diagnoser som för närvarande ökar hos yngre i behov av god man är svår ADHD och 
Aspergers syndrom. En ökad anmälningsbenägenhet och medvetenhet, både hos myndigheter och hos 
sjukvården, men även i samhället som helhet, har troligen även påverkat antalet ärenden. Intrycket är 
att även bankerna mer noggrant bevakar sina rutiner vid uttag från konto; till exempel av nära anhörig. 
 
Komplexiteten i ärenden har ökat. I en allt större andel av de anordnade godmanskapen har huvud-
mannen sociala och/eller psykiska problem, vilket medför allt större krav på de gode männen; både på 
hög social kompetens och på utbildning.  
 
För att så långt möjligt, men givetvis lagenligt, begränsa antalet godmanskap, rekommenderas, och 
accepteras, fullmakt i ett stort antal ärenden per år. I annat fall hade antalet ärenden varit markant fler. 
 
Kommunens verksamhet för mottagande av ensamkommande barn har ökat något. Det fanns 15 ären-
den om godmanskap för ensamkommande barn den 30 juni 2011.  
 
Måluppföljning 
 
Fullmäktigemål   Måluppfyllelse 

En korrekt myndighetsutövning med kort hand-
läggningstid. 

  

Årsräkningar inlämnade före den 1 mars ska vara 
granskade senast den 15 maj. Målet uppfylldes år 
2011. 

 
Annan viktig verksamhetsinformation 
 
Intern kontroll 
 
En internkontrollplan för överförmyndarens verksamhet har upprättats under våren. Exempel på in-
ternkontroll: ”Årlig granskning av samtliga ärenden med fokus på att årsräkning inkommit och är 
granskad”.  
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Framtiden 
 
Ett nära samarbete, främst i utvecklings-, utbildnings- och framtidsfrågor, med kommunerna Sjöbo 
och Ystad utvecklades under år 2010 och pågår. Planeringen är att även Tomelilla kommun ska an-
sluta till detta nära samarbete under hösten 2011. 
 
 
EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 
Driftredovisning (tkr) Bokslut                   

jan-jun                 
2010 

Bokslut                   
jan-jun                 

2011 

Budget                   
jan-dec                 

2011 

Prognos                   
jan-dec                 

2011 

Budget-
avvikelse 

Överförmyndarverksamhet 1 240 1 383 1 620 1 845 -225 

Summa nettokostnad 1 240 1 383 1 620 1 845 -225 

 
Som framgår av tabellen ovan har kostnaderna för överförmyndarverksamheten ökat jämfört med mot-
svarande period år 2010 och ett underskott jämfört med budget prognostiseras till 225 tkr. Personal-
kostnader (inklusive personalomkostnader som till exempel omkostnadsersättning och reseersättning) 
utgör 97-98 procent av den totala kostnaden för överförmyndarverksamheten.  
 
Förklaringarna till det förmodade underskottet är flera. Antalet ärenden totalt har ökat, ärendenas svå-
righetsgrad har ökat vilket leder till en högre arvodering. Budgeten för 2011 har utökats men inte helt 
utifrån då befintliga prognoser över förväntad kostnadsökning 2011, vilket givetvis också påverkar 
underskottet. 
 
Som framgår ovan utgör personalkostnader den absoluta merparten av överförmyndarverksamhetens 
budget. Arvodena till gode män och förvaltare sätts av överförmyndaren utifrån lagregler i föräldra-
balken samt utifrån riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting. Arvoderingen bedöms vara 
relativt återhållsam. Att vara god man är, enligt föräldrabalkens förarbeten, ett ”halvideellt” arbete. För 
att kunna behålla och även nyrekrytera gode män krävs dock en skälig ersättning, som någorlunda står 
i relation till omfattning och svårighetsgrad i uppdraget. Detta medför att kostnaderna ökar både uti-
från ökningen av antalet ärenden och utifrån ökningen av ärendenas svårighetsgrad. 
 
Omvärldsanalys talar starkt för att både antalet ärenden och svårighetsgraden i desamma kommer att 
öka även fortsättningsvis och därmed kommer även kostnaderna för kommunen att öka.  
 
 
NYCKELTAL 
 
Antal ärenden Godmanskap Förvaltarskap Förmynderskap Totalt 

2003-12-31 118 26 24 168 
2004-12-31 142 30 25 197 
2005-12-31 140 34 27 201 
2006-12-31 159 29 31 219 
2007-12-31 165 30 36 231 
2008-12-31 177 32 47 256 
2009-12-31 208 28 37 273 
2010-12-31 228 33 37 298 
2011-06-30 237 33 36 306 
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KOMMUNSTYRELSEN 
 
Ordförande: Anders Johnsson (m) 
Förste vice ordförande: Håkan Erlandsson (c) 
Andre vice ordförande: Karl-Erik Olsson (s) 
Förvaltningschef: Staffan Tellman t.o.m. den 30 juni, Anna Thott fr.o.m. den 1 juli 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Sammantaget för kommunstyrelsens verksamhetsområden kan konstateras att verksamheten i huvud-
sak följer fastställda mål och upprättade planer.  
 

 
Invigning turistbyråns nya lokaler. Foto: Tina Schedvin 
 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Viktiga förändringar 
 
Kommunledning 
 
Kommunstyrelsens organisation 
 
Ansvarsområdet planfrågor har flyttats från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.  
Ansvaret för hamnverksamheten har flyttats tillbaka till samhällsbyggnadsnämnden från kommunsty-
relsen. Under våren har det rekryterats ny kommundirektör.  
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E-tjänster 
 
Arbetet med att kunna erbjuda kommuninvånare och företag e-tjänster pågår. Upphandling av nytt 
dokument- och ärendehanteringssystem har genomförts. Avrop av uppdaterad teknisk webbplattform 
har genomförts. Dessa förändringar är en grund för genomförande av självservicetjänster/e-tjänster för 
medborgare och näringsliv.  
 
Näringsliv och utveckling 
 
Under året har näringslivsarbetet ytterligare förstärkts och utökats. Förutom rådgivning, företagsbesök 
och nyhetsbrev, har hemsidan ytterligare förbättrats (en av landets bästa enligt SKL) och näringslivs-
rådets arbete har fått ny struktur. En annan nyhet är företagsfrukostar i samarbete med de lokala nä-
ringslivsföreningarna, en satsning som både täckt upp de olika kommundelarna och varit välbesökta.  
 
Skånskt Byggnadsvårdscentrum i Gislöv invigs hösten 2012. I sommar har man smygstartat med en 
nyöppnad byggnadsvårdsbutik.  
 
Marint centrum 
 
Efter 2010 års ingivning drivs Marint centrum nu som en egen enhet. Under våren har bland annat ett 
ambassadörsnätverk etablerats med tunga namn inom svenskt näringsliv och forskning.  
 
Gemensam administration och IT-verksamhet 
 
Under våren har det hållits temadagar kring bemötande. Tillsammans med Sjöbo, Tomelilla och 
Ystads kommuner har det inletts en utbildningssatsning på växel- och receptionsmedarbetarna. Plane-
ring för utbildningsinsatser i samband med införandet av nytt dokument- och ärendehanteringssystem 
har skett, inkluderande utbildningar kring offentlighet och sekretess.  
 
Personalpolitik och personaladministration 
 
Implementeringen av det nya personalpolitiska programmet har inletts. Ett utvecklings- och utbild-
ningsprogram för chefer har påbörjats. Förslag till ny jämställdhetsplan har varit på remiss under våren 
och ska fastställas under hösten.  
 
Turistenhet 
 
Turistbyrån har under första delen av året bytt till nya moderna lokaler i Marint centrum. Detta har 
inneburit förbättringar både för personalen, i form av mer arbetsmiljö anpassade lokaler, samt för be-
sökaren med möjlighet att köpa souvenirer samt enklare söka sin egen information. Arbetet med att 
förlänga säsongen och öka turismen på Österlen pågår fortlöpande. 
 
Måluppföljning 
 
Fullmäktigemål   Måluppfyllelse 

Befolkning och utveckling   Målet är ej uppfyllt då befolkningen minskat med 14 
personer första halvåret. Även om flyttningsnettot är 
fortsatt positivt (+53 invånare) kan inte detta fullt ut 
motverka det negativa födelsenettot. 

Befolkningen i kommunen ökar varje år. 
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Fullmäktigemål forts.   Måluppfyllelse 

Befolkning och utveckling   Målet är uppfyllt. Marint centrum fortgår som plane-
rat. KIMO:s tidiga projektansökningar har beviljats. 
Fiskeområde Syd driver projekt för att utveckla 
fiskenäringen. Ny avsiktsförklaring med vänorten 
Palanga. 

Aktivt utvecklings- och planeringsarbete såväl nat-
ionellt som internationellt skapar en positiv utveckl-
ing för kommunen. 

  

Ekonomi   Målet är uppfyllt så tillvida att styrningen och upp-
följningen fortgår som planerat. Möten med nämn-
der, i första hand barn- och utbildningsnämnden, 
med prognostiserade underskott sker fortlöpande. 
Nya övergripande verksamhetsmål med inriktning 
på god ekonomisk hushållning ingår i budget 2011. 

Kommunens ekonomiska respektive verksamhets-
mässiga styrning är ändamålsenliga och uppfölj-
ningsbara på kommunnivå och på verksamhets-
nivå. 

  

Näringsliv   Målet är delvis uppfyllt så tillvida att företagsbesök 
har genomförts, nyhetsbrev med företagsinformat-
ion har regelbundet utgetts, nyföretagarinformation 
och rådgivning har getts. Därtill har en översyn av 
hemsidan utförts och man har arbetat med att ut-
veckla näringslivsråd och även re introducerat före-
tagsfrukostar. 

Företagen upplever företagsklimatet som bra och 
det är attraktivt för nya företag att etablera sig i 
kommunen. 

  

IT   Målet är delvis uppfyllt. Den interna kontrollplanen 
avseende tillgängligheten på nätverken indikerar att 
målet är uppfyllt. 
Bristande personella resurser gör att målet god 
service endast delvis är uppfyllt. 

De gemensamma administrativa rutinerna och IT-
stödet stöder verksamheterna, har hög tillgänglig-
het, god kvalitet, mycket hög säkerhet samt ger god 
service till medborgarna. 

  

Personal   Målet är ej uppfyllt när det gäller jämställdhet och 
mångfald. Arbetet pågår med en översyn av ar-
betsmiljöpolicyn. Ett system för att registrera 
olycksfall och tillbud kommer att införas. Detta leder 
till ökad möjlighet att ta ut statistik och förebygga 
eventuella olycksfall och att tidigt se arbetsmiljöris-
ker. Arbetsmiljöutbildning kommer att hållas för 
chefer och förtroendevalda.  

Arbetsmiljön är god och präglas av jämställdhet och 
mångfald. 

  

Personal   Målet är delvis uppfyllt. En ny gemensam lönepolitik 
är under framtagande. En arbetsgrupp bestående 
av personalavdelningen, chefer och arbetstagaror-
ganisationer ser för närvarande över lönepolitiken. 
Nya lönekriterier kommer att under hösten 2011 tas 
fram. Arbetet beräknas vara klart till lönerevisionen 
2012. 

Personal- och lönepolitiken är gemensam för hela 
kommunen och ett stöd för personalförsörjningen. 

  

Information   Målet är uppfyllt. Hemsidan har uppgraderats och 
medborgardialogen politiker/medborgare har varit 
stor. Informationstäta och utökat antal informations-
sidor i Österlenmagasinet har skett vid ett par till-
fällen under halvåret. Månatlig interninformation 
sker via Simfonytt. Arbetet med marknadsplan är 
integrerat i visionsarbetet.  

Informationsverksamheten synliggör kommunen 
och bidrar till en ökad dialog med medborgarna, 
anställda och andra intressenter. 

  

Turistenhet   Målet är uppfyllt. Ökningen sker genom utveckling 
av en gemensam hemsida Visitystadosterlen.se 
tillsammans med Ystad kommun, samt även ökad 
medverkan inom sociala medier. Ny turistbyrå är 
utrustad så att besökaren lättare kan hitta egen 
information. 

Turistenheten ökar informationsspridningen med 
hjälp av nya informationskanaler. 

  

Turistenhet   Målet är uppfyllt. Medverkan har skett vid TUR-
mässan samt Trädgårdsmässan samt deltagande 
aktivt i olika arbetsgrupper som exempelvis Sydost-
leden. 

Turistenheten arbetar tillsammans med näringen, 
andra kommuner och organisationer, för att öka 
besöksantalet och förlänga säsongen. 

  

Turistenhet   Målet är uppfyllt. Gemensamt nytt informations-
material Magasinet Ystad & Österlen och gemen-
sam bokningsportal finns. 

Turistenheten ska utveckla arbetsverktyg och öka 
samarbetet med närliggande kommuner. 
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Annan viktig verksamhetsinformation 
 
Intern kontroll 
 
Intern kontrollplan för år 2011 har upprättats (KS § 117/2011). Kontrollplanen innehåller följande 
områden; leverantörsfakturor (betalning i rätt tid), löneutbetalningar (rätt lön till rätt person), politiska 
beslut (verkställande), införande av inventarieförteckningar samt riktlinjer/policys inom personal- 
respektive ekonomiadministrativa området. Framtagandet av gemensamma riktlinjer är en prioriterad 
inriktning för kommunledningskontorets arbete med internkontroll under år 2011. 
 
Framtiden 
 
För kommunens framtida planering och inriktning är det viktigt att den nya visionen och översiktspla-
nen färdigställs och präglar kommunens satsningar på etablering, utbildning etc. Kommunen måste 
också de närmaste åren långsiktigt hantera de demografiska förändringarna, såväl ur kvalitets- som 
ekonomisk synvinkel. Planerad undersökning av in- och utflyttningsmönstren kommer också att ge 
god vägledning om hur flyttströmmarna ser ut.  
 
 
EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 
Driftredovisning 
 
 
Driftredovisning (tkr) Bokslut1                 

jan-jun                 
2010 

Bokslut                   
jan-jun                 

2011 

Budget                   
jan-dec                 

2011 

Prognos                   
jan-dec                 

2011 

Budget-
avvikelse 

Kommunstyrelsen 31 090 32 389 64 616 65 216 -600 
varav       
Kommunledning 6 113 5 704 10 452 10 292 160 

Ekonomistyrning och finansiering 2 119 2 143 3 779 3 879 -100 

Gemensam administration och IT-verksamhet 4 719 4 400 10 083 10 183 -100 

Personalpolitik och personaladministration 3 867 4 164 8 336 8 586 -250 

Näringsliv och utveckling 1 073 1 102 2 147 2 247 -100 

Marint Centrum -8 1 248 1 142 1 742 -600 

Information och marknadsföring 642 685 1 370 1 370 0 

Turistenhet 644 947 2 786 2 786 0 

Säkerhet 7 009 7 052 13 985 13 985 0 

Samordnad verksamhet 4 912 4 944 10 536 10 146 390 

Summa nettokostnad 31 090 32 389 64 616 65 216 -600 
1 Hamnverksamheten ingick 2010 under kommunstyrelsen, dock av jämförbarhetsskäl exkluderad i tabellen ovan. 
 
Förutom verksamheten Marint centrum bedöms kommunstyrelsens utfall för helåret vara i balans i 
förhållande till budget. Marint centrum beräknas överskrida budget med 600 tkr. Överskridandet för-
klaras av att det fortfarande finns lokaler på Södra kaj som saknar hyresgäster. Därtill har bemanning-
en från och med halvårsskiftet ökats med en halv tjänst som verksamhetsansvarig. Denna tjänst be-
döms inte kunna självfinansieras fullt ut under 2011. 
 
Bland övriga budgetavvikelser kan nämnas att samordnad verksamhet bedöms visa ett överskott på 
nästan 400 tkr för helåret. Den positiva avvikelsen förklaras i första hand av lägre kostnader för färd-
tjänsten än budgeterat. Inom personalpolitik och personaladministration beror det prognostiserade 
underskottet, 250 tkr, på att kostnaderna för facklig verksamhet och gemensam rekrytering överskrider 
budget.  
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Investeringsredovisning 
 
Investeringsredovisning (tkr)                               
Projekt  

Bokslut                   
jan-jun                 

2010 

Bokslut                   
jan-jun                 

2011 

Budget                   
jan-dec                 

2011 

Prognos                   
jan-dec                 

2011 

Budget-
avvikelse 

IT 105 0 400 400 0 
E-tjänster  0 1 300 0 1 300 
Telefonisystem  433 650 650 0 
Ärendehanteringssystem  173 560 560 0 
Inventarier KLK 13 9 100 100 0 
Inventarier Turistbyrån 6 241 350 350 0 
PA- och lönesystem 0 83  83 -83 
Tillbud-avvikelserap syst 0 0 60 60 0 
Tomrör bredbandsutbyggnad 0 0 400 400 0 
Inredning Tegelmagasinet  0 250 250 0 
Totalt 124 939 4 070 2 853 1 217 
1 Hamnverksamheten ingick 2010 under kommunstyrelsen, dock av jämförbarhetsskäl exkluderad i tabellen ovan. 
 
Investeringsverksamheten bedöms huvudsakligen följa budget. I nuläget bedöms utgifterna avseende 
e-tjänster (infrastrukturplattform) komma att i avsaknad av nödvändiga driftpengar senareläggas till 
2012. En sent fakturerad och därför ej budgeterad utgift hänförlig till PA- och lönesystemet ingår 
också i halvårsutfallet och helårsprognosen. 
 
 
NYCKELTAL  
 
Prestationsnyckeltal – Turistbyrån 
 
Prestationsnyckeltal (antal), Turistbyrån Bokslut 

jan-dec 
2008 

Bokslut 
jan-dec 

2009 

Bokslut 
jan-dec 

2010 

Bokslut 
jan-jun 

2010 

Bokslut 
jan-jun 

2011 

Mottagen e-post 6 772 7 726 5 059 2 770 3 024 
Antal besökare på turistbyrån 1 74 907 76 429 68 264 14 950 20 587 
1 Det kraftigt ökade antalet besökare förklaras genom antalet besökare vid invigningen av de nya lokalerna. 

  
 



MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 
Ordförande: Monica Gripp (m) 
1:e vice ordförande: Nils-Inge Nilsson (c) 
2:e vice ordförande: Birgitta Englander (s) 
T.f. förvaltningschef: Ingvar Bengtsson 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Mängden förhandsbesked och bygglov är av förhållandevis stor omfattning respektive uppvisar en 
lägre volym jämfört med samma period 2010. 
 

 
Brantevik. Foto: Bengt Bengtsson 
 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Viktiga förändringar 
 
En ny plan- och bygglag trädde i kraft den 2 maj innevarande år. Maximal handläggningstid för bygg-
lov och förhandsbesked är nu 10 veckor. Tidigare fanns ingen lagreglerad tidsbegränsning. Den nya 
lagen medför merarbete vid kommunicering till berörda sakägare. 
 
Bygglov 
 
Förhandsbesked och bygglov är av förhållandevis stor omfattning respektive lägre än värdet för mot-
svarande period år 2010. Under första halvåret 2011 fattade man beslut i 218 bygglovsärenden och i 
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18 förhandsbesked. Ett stort antal bygglovsansökningar har inkommit innan den nya plan- och byggla-
gen trädde i kraft den 2 maj, varför antalet ärenden som helhet är stort. 
 
Måluppföljning 
 
Fullmäktigemål   Måluppfyllelse 

Bedriva korrekt myndighetsutövning för att främja 
en långsiktigt hållbar utveckling för en bra och god 
bebyggelsemiljö samt för detta verka med god 
rådgivning och tillsyn. 

  Målet är uppnått. Rådgivning är omfattande och 
håller hög kvalitet. 

 
Annan viktig verksamhetsinformation 
 
Intern kontroll 
 
Myndighetsnämnden arbetar löpande med målen, då samtliga budgetmål har följts upp i delårsrappor-
ten. Uppföljning av ekonomin sker löpande och man har för perioder inom första halvåret rapporterat 
tre gånger (inklusive delårsrapport) till myndighetsnämnden. 
 
Framtiden 
 
Den nya plan- och bygglagen antas medföra ökade intäkter med ca 10-30 procent och utökade arbets-
uppgifter. 
 
 
EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 
Driftredovisning 
 
Driftredovisning (tkr) Bokslut  

jan-jun  
2010

Bokslut  
jan-jun  

2011

Budget  
jan-dec  

2011 

Prognos  
jan-dec  

2011 

Budget-
avvikelse

Nämndsverksamhet 249 283 560 560 0

Summa nettokostnad 249 283 560 560 0

 
Myndighetsnämndens nettokostnad uppgår till 283 tkr, vilket ligger i linje med budgeten. Prognosen 
visar att man kommer att hålla budgeten. 
 
 
NYCKELTAL 
 
Verksamhetsmått/statistik  Bokslut  

jan-jun  
2010

Bokslut  
jan-jun  

2011

Budget  
jan-dec  

2011 

Prognos  
jan-dec  

2011 

Budget-
avvikelse

Antal beslut i nämnd 1 54 88 - 160 -
Antal beviljade bygglov 2 293 208 - 450 -
Antal förhandsbesked 15 18 - 25 -
1 Man har under första halvåret år 2011 och år 2010 haft 5 respektive 4 sammanträden. 
2 Minskningen av antal beviljade bygglov under första halvåret 2011 jämfört med samma period 2010 beror på viss  
avmattning och förskjutning, det vill säga längre handläggningstider. 

 
 



SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
Ordförande: Christer Vigren (öp) 
1:e vice ordförande: Kjell Dahlberg (m) 
2:e vice ordförande: Anders Åkerberg(s) 
T.f. förvaltningschef: Ingvar Bengtsson 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
En stor del av målen för verksamheten år 2011 har blivit uppnådda. 
 
Återuppbyggnation av Godsmagasinet färdigställdes i juni. Upprustningen av småbåtshamnen i Sim-
rishamn har inletts genom att en ny C-brygga anskaffats och installerats. 
 
Arbetet med att bygga ut landsbygdens vatten och avlopp har under första halvåret varit intensivt i 
egen regi. Under första halvåret har slamvassbäddarna tömts. Vid halvårsskiftet upphörde den formella 
samverkan med Tomelilla kommun avseende en gemensam VA-chef.  
 
Under första halvåret har samhällsbyggnadsnämnden redovisat ett underskott med 5,5 mnkr jämfört 
med halva årsbudgeten. Anledningen är i huvudsak tömning av slamvassbäddarna inom VA-enheten. 
Prognosen för samhällsbyggnadsnämnden visar på ett underskott med 4 145 tkr. 
 

 
Bergengrenska gården. Foto: Bengt Bengtsson 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Viktiga förändringar 
 
En ny organisationsstruktur har implementerats med start den 1 januari 2011. Förvaltningen är nu in-
delad i en stab och fyra enheter. Ansvaret för planer har överförts från samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen den 1 januari innevarande år. Samarbete med Tomelilla kommun avseende en 
gemensam VA-chef upphörde den 30 juni 2011. En ny plan- och bygglag trädde i kraft den 2 maj, 
vilket innebär nya taxor och framtagande av nya rutiner. 
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MBK- och bygglovsenheten 
 
MBK 
 
I Simrishamns tätort pågår inmätning av hus, gator med mera för ajourhållning av BAS-kartan. Infö-
rande av nytt höjdsystem (RH2000) pågår och en ny höjddatamodell har anskaffats. 
 
Bygglov 
 
Förhandsbesked är av stor omfattning och bygglov har minskat jämfört med samma period år 2010. 
Samrådsremisser från Lantmäteriet angående fastighetsbildning och fastighetsregleringar är färre än 
antalet under samma period förra året. 
 
Plan- och projektplaneringsenheten 
 
Planer 
 
Arbetet med översiktsplanen för Simrishamns kommun har inletts med visionsarbete, där möte med 
allmänhet, föreningar och politiker har ägt rum. 
 
Detaljplanarbetets inriktning avser i huvudsak planer för bostadsändamål, men det finns även en indu-
striplan (Mellby 25:2 i Kivik). 
 
Projektplanering 
 
Arbetet med egna exploateringen av Rabban etapp 3 (gator, grönytor samt vatten och avlopp) har fort-
satt och beräknas vara avslutad under hösten 2011. Projektering av externt exploateringsområde i Ki-
vik, som omfattar tolv fastigheter (Hjälmaröd 4:44) pågår. Arbetet med exploateringen kommer att 
påbörjas hösten 2011. 
 
Driftenheten 
 
Fastighet och städ 
 
Investeringar 
 
Som ett led i skollokalutredningen har barn- och utbildningsförvaltningen framfört önskemål om att 
förtäta verksamheten på Sankt Olofs skola. Utgiften beräknas till 4 mnkr. Förtätningen av verksamhe-
ten i Sankt Olof leder till att Medborgarhuset och fritidshemmet kan säljas. Återuppbyggnaden av 
godsmagasinet färdigställdes i juni. Arbetet med att åstadkomma bättre inneklimat genom förbättrad 
ventilation och att spara energi genom installation av värmepumpar har pågått hela våren avseende 
bland annat Jonebergshallen, Lasarettet, Valfisken, och Österlengymnasiet. Arbetet med att förbättra 
brandskyddet har fortsatt i Korsavadshallen, Jonebergshallen, Lasarettet 1, Valfisken, Österlengymna-
siet och stadshuset. Arbetet med att ytterligare förbättra tillgängligheten i kommunens lokaler har på-
gått under våren och kommer att fortsätta under hösten. Arbetet med att sälja före detta kommunalhu-
set i Gärsnäs samt Gärsnäs kvarn har pågått under våren, tyvärr utan framgång. 
 
Drift 
 
Den långvariga och stränga vintern har även i år medfört att kostnaderna för uppvärmning och snöröj-
ning/halkbekämpning blivit högre under första halvåret jämfört med normalåret. Den 30 november 
2011 upphör entreprenadavtalet med Simris Driftteknik avseende kommunens fastighetsskötsel. Vid 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i mars fattade man beslutet att förvaltningens fastighets-
skötsel därefter ska drivas i egen regi. Arbetet med att underhålla kommunens fastigheter, däribland ett 
antal fasadrenoveringar, har fortsatt under våren. Ventilationsunderhåll har utförts på Valfisken, Sim-
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rislundsskolan och Gärsnäs skola. Större underhållsinsatser av elanläggningar har skett på Valfisken, 
Jonebergshallen och Tobisviks camping. 
 
På Korsavads IP har reparationen av gräsplanen efter skadedjursangrepp fortsatt. Under senhösten 
2010 anskaffades lekredskap till skolor och förskolor för ca 400 tkr. Dessa kommer att placeras ut 
under sommaren. 
 
Hamn 
 
Investeringar 
 
Under våren har upprustningen av småbåtshamnen i Simrishamn inletts genom att en ny C-brygga 
anskaffats och installerats till en utgift av cirka 2,4 mnkr. 
 
Drift 
 
Den långa och stränga vintern har kraftigt försenat arbetet även i hamnarna. Vinterskador, som har 
förorsakats av isen har varit omfattande och krävt mycket arbete och pengar. Omedelbart efter isloss-
ningen inleddes ett försök, att med hjälp av en inhyrd ”sandsug”, pumpa bort sand i Kiviks hamn som 
alternativ till muddring. Utfallet var mycket lyckat. I maj månad inträffade ett mindre ras på nocken av 
Bornholmskajen.  
 
I övrigt har hamnpersonalen ägnat sin tid åt uppsättning av defekta hammarband, komplettering av 
däck på kajerna, uppstädning av båtuppställningsplatsen på Skansen, bytt ut och kompletterat rädd-
ningsstegar på bryggor i samtliga hamnar, reparerat och kompletterat skador på bommar i småbåts-
hamnarna, gjort översyn på samtliga inseglingsprickar i Simrishamn och Skillinge samt gjort översyn 
på all livräddningsutrustning.  
 
Offentliga rummet 
 
Investeringar 
 
Projektering av cirkulationsplats vid Hamn-/Stenbocksgatan samt torget i Hammenhög, Sankt Olof 
och Borrby har pågått under våren 2011. Ombyggnation kommer att påbörjas hösten 2011. Den långa 
vintern har inneburit en viss försening avseende investeringar i det offentliga rummet. Huvuddelen av 
planerade investeringar är beställda och kommer att utföras under andra halvåret 2011. 
 
Drift 
 
Den långa och stränga vintern har inneburit att personalen på Lindhaga fick ägna mycket tid åt att 
delta i snöröjningsarbete. I övrigt har tiden använts till skötsel och underhåll av kommunens grönytor, 
naturmark, gator och GC-vägar. Utökad renhållning och skötsel av sommarblommor har skett. Akutut-
ryckningar av olika slag har också ingått i den dagliga driften. Omläggning och förändring av grönytor 
har inletts för att minska skötselinsatsen, men utan att försämra skönheten och estetiken. Montering 
och uppsättning av inköpta lekredskap har påbörjats. Ytterligare inköp kommer att ske vilket innebär 
att montering och uppsättning kommer att fortsätta under hösten. Planerade beläggningsarbeten i form 
av asfaltering och stensättning har påbörjats. Under våren har ett intensivt arbete pågått vad gäller fyra 
stora entreprenadupphandlingar; slamsugning, vinterväghållning, gräsklippning/slaghackning och 
skötsel av gatubelysning. En ny arbetsuppgift som tillkommit under 2011 är ansvaret för hantering av 
fordonsvrak, som ställts upp runt om i kommunen. Det är ett arbete, vars omfattning ännu inte är känt. 
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Vatten- och avloppsenheten 
 
Investeringar 
 
Arbetet med att bygga ut landsbygdens vatten och avlopp har varit intensivt under första halvåret i 
egen regi. VA-enheten ligger efter med ledningssaneringen (kan i vissa fall vara en driftsfråga) bland 
annat på grund av att utbyggnaden av landsbygdens vatten och avlopp tar en stor del av de personella 
resurserna i anspråk. Under hösten kommer bäddarna att byggas om och återplanteringen kommer att 
ske under våren 2012. 
 
Drift 
 
Arbetet med att ta fram en långsiktig lösning för hantering av avloppsslam pågår. Under försommaren 
har slamvassbäddarna tömts till en kostnad av ca 6 750 tkr. De gamla silbandspressarna används sedan 
juni 2009. Efter pressning tar Econova hand om slammet för kompostering och spridning på åkermark. 
Avtalet med Econova löper ut vid årsskiftet. Det är nödvändigt att hitta en temporär lösning för 2012 
innan slamvassbäddarna kan belastats fullt ut. 
 
Vid halvårsskiftet upphörde den formella samverkan med Tomelilla kommun avseende en gemensam 
VA-chef. Samverkan fortsätter mer informellt med byte/köp av tjänster mellan kommunerna. En ny 
konstruktion av taxan håller på att tas fram med hjälp av konsult och beräknas träda i kraft vid årsskif-
tet 2011/2012 eller under våren 2012. 
 
Måluppföljning 
 
Fullmäktigemål   Måluppfyllelse 

Samhällsbyggnadsnämnden         Målet är uppnått. Exempel på detta är landsbyg-
dens vatten och nya gång- och cykelvägar. Sam-
hällsbyggnadsnämnden har godkänt förslag till 
energistrategi, för fastställande i kommunfullmäkti-
ge. Strategin skall utgöra underlag för utarbetande 
av energiplan.  

Samhällsbyggnadsnämnden tar ansvar för kommu-
nens åtaganden inom infrastruktur och samhälls-
byggande. Nämnden ska arbeta för att Simris-
hamns kommun ska vara en attraktiv kommun att 
verka och bo i och att fler etablerar boende och 
företagande i kommunen. Samhällsbyggnads-
nämnden ska också arbeta för en långsiktigt hållbar 
utveckling med god energihushållning. Nuvarande 
och kommande generationer ska tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö.  

  

MBK-/Bygglovsenheten - Bygglov    Målen avseende bygglov är uppnådda. Verksamhe-
ten för en dialog med kommuninvånarna i varje 
enskilt ärende. 

En god bebyggelsemiljö i samklang med sin omgiv-
ning ska eftersträvas. En långsiktigt hållbar bebyg-
gelse, en god byggnadskultur och en god land-
skapsmiljö i dialog med kommuninvånarna ska 
främjas. Planläggning ska, med beaktande av na-
tur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig 
struktur och en estetiskt tilltalande utformning av 
bebyggelse. En långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten, energi och råvaror ska främjas. 

  

MBK-/Bygglovsenheten - MBK    Målet är uppnått. Måluppfyllelse sker kontinuerligt 
på grund av att det är en ständigt pågående pro-
cess med förändringar i verkligheten. Exempelvis 
nyttjar offentliga rummet MBK verksamhetens geo-
grafiska databaser i större omfattning. 

Kommunens medborgare, företagare och anställda 
ska ha tillgång till bra kartmaterial och geografiska 
databaser. 
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Fullmäktigemål forts.   Måluppfyllelse 

Plan-/Projektplaneringsenheten - Planer   Målet är uppnått. Genom planprocessen prövas 
markens användning och bebyggelsemiljöns ut-
formning. Planering innebär samråd och utställning 
där kommuninvånarna är delaktiga. 

En god bebyggelsemiljö i samklang med sin omgiv-
ning ska eftersträvas. En långsiktigt hållbar bebyg-
gelse, en god byggnadskultur och en god land-
skapsmiljö i dialog med kommuninvånarna ska 
främjas. Planläggning ska, med beaktande av na-
tur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig 
struktur och en estetiskt tilltalande utformning av 
bebyggelse. En långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten, energi och råvaror ska främjas. 

  

Plan-/Projektplaneringsenheten - Projektplane-
ring 

  Målen är uppnådda. Det finns en god beredskap 
med tillgängliga tomter för bostäder och industrier. 
Förvaltningen har under första halvåret genomfört 
upphandling och påbörjat rivning av Joneberg 1, för 
att möjliggöra byggande av bostäder. Förvaltningen 
har även projekterat Hjälmaröd 4:44 i syfte att möj-
liggöra exploatering av 12 fastigheter. 

En god utveckling av näringsliv och boende i Sim-
rishamns kommun ska stödjas. Goda fysiska och 
ekonomiska förutsättningar ska skapas för bebyg-
gelse och anläggningar för bostäder, handel, indu-
strier, service, rekreation och kommunikation. 

  

Driftenheten - Fastighet och städ   Målet är uppnått. Sedan flera år tillbaka pågår en 
process under ledning av en förvaltningsövergri-
pande lokalgrupp. Arbetet går ut på att samlokalise-
ra och flytta olika verksamheter i syfte att långsiktigt 
få lämpliga och rätt dimensionerade lokaler.  

Fastighets- och städverksamheten ska långsiktigt 
äga, förvalta och ansvara för fastigheter med offent-
lig verksamhet, på ett sådant sätt att de som hyr 
och brukar lokaler i sin verksamhet får sina lokal-
behov tillgodosedda. Kommunens markinnehav ska 
förvaltas utifrån kommunens framtida markbehov. 

  

Driftenheten - Hamn   Målet är endast delvis uppnått. Efter hand som 
miljön i kommunens fritidshamnar förbättras ökar 
attraktiviteten. Emellertid återstår mycket arbete i 
detta avseende. Huruvida Simrishamn kan bibehål-
la sin position som Östersjöns mest betydande 
fiskehamn och en småskalig frakthamn återstår att 
se. Detta är till stor del beroende av icke påverkba-
ra faktorer såsom fiskekvoter och transportstrategi-
er.  

Kommunens hamnar skall vara attraktiva som fri-
tidshamnar och ska ta miljöansvar. Simrishamns 
hamn ska vara Östersjöns mest betydande fiske-
hamn och en småskalig frakthamn. 

  

Driftenheten - Offentliga rummet   Målen är inte uppnådda. Underhållet har varit efter-
satt under flera år. Ett intensivt arbete pågår emel-
lertid för att uppnå målen. 

Kommunens offentliga rum ska vara välskötta och 
intressanta. Eftersatt underhåll ska undanröjas.  

  

Vatten- och avloppsenheten   Målet är som helhet inte uppnått. Avloppshanter-
ingen uppfyller idag de krav som myndigheterna 
ställer. Fosforreningen vid Stengården bör dock 
förbättras. Distributionen av vatten uppfyller kraven 
men vattnets hårdhet är för hög inom större delen 
av kommunen. Vattenförsörjningen är alltför känslig 
under en torr sommar. Takten på ledningssane-
ringen är för låg och måste ökas. 

Vatten- och avloppsverksamhetens främsta uppgift 
är att vattenverkens kunder ska tillhandahållas ett 
dricksvatten som uppfyller vid varje tidpunkt gällan-
de krav från tillsynsmyndigheten. Avloppsvattnet 
från avloppsverkens kunder ska omhändertas på 
ett miljömässigt och tekniskt tillfredsställande sätt. 
Vatten- och avloppsanläggningarna med tillhörande 
ledningsnät ska underhållas och upprustas i enlig-
het med god driftekonomi samt miljö- och myndig-
hetskrav. 

  

 
Annan viktig verksamhetsinformation 
 
Intern kontroll 
 
Förvaltningen har säkerställt att man arbetar med målen löpande under året, då samtliga budgetmål har 
följts upp i halvårsrapporten. Uppföljning av ekonomin sker löpande och man har för perioder inom 
första halvåret rapporterat tre gånger (inklusive halvårsrapport) till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Framtiden 
 
Fyra viktiga områden, där förvaltningens framtida utmaningar kan definieras är: ekonomi, organisa-
tion och service samt övrigt. Förvaltningen fortsätter arbetet med att göra den ekonomiska uppfölj-
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ningen tydlig, lättförståelig och transparent. För att bättre förutsäga framtida underhållsbehov och 
upprätthålla standard samt minska risk för kapitalförstöring ska man under 2011 upprätta underhålls-
planer för fastigheter, gator, hamnar med mera. Arbetet pågår. Genomförandet av omorganisationen 
som beslutades i slutet av 2010 i form av förändringar av budget, reglementen, delegationsordningar, 
anställningsavtal etc. har skett under första halvåret och beräknas fortsätta under resten av året. För-
valtningen är nu indelad i fyra enheter. Frågan om en gemensam driftorganisation för Simrishamn, 
Tomelilla och Ystad kommuner är inte längre aktuell. VA-samverkan med Tomelilla avseende en 
gemensam VA-chef upphörde vid halvårsskiftet. Service är en fortsatt hjärtefråga för verksamheten 
och utvecklingen av ”Kontakt samhällsbyggnad” fortsätter. En ny version av plan- och bygglagen 
(PBL) har trätt i kraft och har inneburit nya taxor och framtagande av nya rutiner. Arbetet med över-
siktsplanen och visionen har påbörjats och kommer att påverka hela förvaltningens arbete under hös-
ten. 
 
 
EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 
Driftredovisning 
 
Driftredovisning (tkr) Bokslut  

jan-jun  
2010

Bokslut  
jan-jun  

2011

Budget  
jan-dec  

2011 

Prognos  
jan-dec  

2011 

Budget-
avvikelse

Översikts-/detalj-/fastighetsplanering 1 032 1 288 2 265 2 150 115
Samhällsbyggnadsnämnden övrigt 21 512 24 607 38 523 42 783 -4 260
varav MBK- och bygglovsenheten 67 1 000 1 271 1 416 -145

varav plan- och projektplaneringsenheten (exkl. planer) 1 1 309 1 073 2 989 2 499 490

varav driftenheten 2 17 350 16 518 30 502 32 412 -1 910

varav vatten- och avloppsenheten 3 1 181 3 241 0 2 620 -2 620

varav övriga verksamheter 4 1 558 2 775 4 261 5 011 -750

varav GC-väg Skillinge-Brantevik 47 0 0 0 0

varav avslut exploateringsprojekt 0 0 -500 -1 175 675

Summa nettokostnad  22 544 25 895 40 788 44 933 -4 145
1 Miljöstrategi tillhörde organisatoriskt offentliga rummet 2010, men tillhör plan- och projektplaneringsenheten 2011.   
För att det inte ska uppstå jämförelsestörande poster har miljöstrategi i utfallet 2010 flyttats till plan-/projektplanering. 
2 Hamn, fastighet och offentliga rummet. Hamnverksamheten överfördes från kommunledningskontoret den 1 januari 2011 
och ingår i utfallet för första halvåret 2011 (4 130 tkr) och av jämförelseskäl även i halvåret 2010 (3 515 tkr). 
3 Tidigare års förutbetalda intäkter (5 764 tkr), som fanns i balansräkningen har 2011 överförts till resultaträkningen. 
Exklusive den transaktionen är underskottet inom VA-verksamheten 9 004 tkr. 
4 Nämndsverksamhet och stab. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden uppvisar under första halvåret 2011 ett underskott på 5,5 mnkr jämfört 
halva årsbudgeten. Prognosen visar på ett underskott med 4 145 tkr. 
 
Översikts-/detalj- och fastighetsplanering 
 
Verksamheten följer budgeten och prognostiseras göra ett överskott med 115 tkr. 
 
Plan- och projektplaneringsenheten 
 
Enheten prognostiseras nå ett överskott på helårsbasis på 490 tkr gentemot budget. 
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MBK- och bygglovsenheten 
 
Enheten uppvisar ett underskott på ca 360 tkr under första halvåret, vilket har förorsakats av personal-
relaterade kostnader av engångskaraktär. Prognosen för helåret visar på ett underskott på 145 tkr gent-
emot budget. 
 
Driftenheten 
 
Fastighet och städ 
 
Fastighetsverksamhetens nettokostnad för första halvåret överskrider halva årsbudgeten med 900 tkr. 
Den långvariga och hårda vintern har medfört att kostnaderna för uppvärmning och snöröj-
ning/halkbekämpning blivit högre under första halvåret jämfört med normalåret. Fastighetsverksamhe-
ten kommer att minska fastighetsunderhållet samtidigt som man har förhoppningar om att övriga 
driftskostnader ska utvecklas positivt under resten av året. Prognosen visar på ett underskott med 
1 290 tkr, vilket avser hyresförlust avseende Österlengymnasiet. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
kommer att i augusti behandla ett ärende avseende kompensation för den ovan nämnda hyresförlusten. 
 
Hamn 
 
Den långa och stränga vintern har kraftigt försenat arbetet i hamnarna. Vinterskador, som hade föror-
sakats av isen har varit omfattande och krävt mycket arbete och resurser. Raset av Bornholmskajen har 
kostat 250 tkr. Prognosen pekar på ett underskott med 620 tkr, som bland annat avser bidrag till Syd-
kustens fiskeområde (70 tkr), statusbedömning för hamnar (250 tkr) och reparation av Bornholmkajen 
(250 tkr). 
 
Offentliga rummet 
 
Offentliga rummet uppvisar ett överskott med ca 200 tkr jämfört med budget på grund av högre intäk-
ter inom/utanför förvaltningen avseende återställning av asfalt. Under perioden har man haft höga 
vinterväghållningskostnader och därmed även höga kostnader för sopning. I övrigt har man höga sä-
songsbetonade kostnader, såsom gräsklippning, ogräsrensning, vår-/sommarblommor och beskär-
ning/röjning med mera. Det offentliga rummet prognostiseras hålla sin budget för helåret. 
 
Vatten och avlopp 
 
VA-verksamheten uppvisar ett underskott med ca 3 240 tkr (inklusive återföring av tidigare års över-
skott/förutbetalda intäkter på ca 5 760 tkr) under första halvåret, till följd av att slamvassbäddarna har 
tömts till en kostnad av ca 6 750 tkr. Därutöver har man haft personalrelaterade kostnader av engångs-
karaktär, kostnader för översvämningsskador och havererade avloppsledningar, som har ökat perio-
dens underskott. Det finns osäkerhetsfaktorer som påverkar prognosen för VA-enheten. Man vet idag 
inte hur många fastigheter som under året kan komma att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp 
på landsbygden, vilket påverkar periodiserade anläggningsintäkter (uppskattas till 2,6 mnkr). Dessut-
om har det kommit en dom från Statens VA-nämnd, som kan innebära en återbetalning av anlägg-
ningsavgifter. Det är mer sannolikt att en eventuell återbetalning tidigast sker år 2012. Prognosen visar 
på ett underskott på 2 620 tkr. 
 
Avslut Exploatering 
 
Exploateringen prognostiseras uppvisa 675 tkr i överskott gentemot budget, vilket utgörs av slutredo-
visning av tomtförsäljning avseende Viks Fiskeläge 4:1. 
 
Övriga verksamheter inom tekniska avdelningen 
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Staben har under första halvåret haft högre kostnader, till följd av personalrelaterade kostnader av 
engångskaraktär. Underskottet är ca 700 tkr. Staben prognostiseras ett underskott på 850 tkr, vilket 
utgörs av ovan nämnda personalrelaterade kostnader. Samhällsbyggnadsnämnden har under första 
halvåret lite lägre kostnader än budgeterat värde. Nämnden bedöms på årsbasis nå ett överskott på 100 
tkr gentemot budget. 
 
Investeringsredovisning - skattefinansierat 
 
Investeringsredovisning (tkr)                                
Projekt  

Bokslut  
jan-jun  

2010

Bokslut  
jan-jun  

2011

Budget  
jan-dec  

2011 

Prognos  
jan-dec  

2011 

Budget-
avvikelse

Fastighet        
Inneklimatåtg. ventilation  30 838 2 480 2 488 -8

Energisparåtgärder 0 743 2 740 2 740 0

Skollokaler 289 112 170 170 0

Fritidsanläggningar inlösen 1 054 0 0 0 0

Energibidrag Borrby skola 0 447 930 930 0

Godsmagasinet 0 1 147 1 934 2 000 -66

Brandskydd 35 1 056 1 500 1 811 -311

Österlens Museum 1 401 0 0 0 0

Övriga investeringar 1 197 453 3 136 3 109 27

Ej igångsättningstillstånd 0 0 8 000 300 7 700

Summa 4 006 4 796 20 890 13 548 7 342
Hamn  
Bryggor 225 2 381 2 250 2 381 -131

Hamnverksamhet, övrigt 152 0 1 200 1 200 0

Summa 377 2 381 3 450 3 581 -131
Offentliga rummet  
GC-vägar                   0 0 900 800 100

Byförnyelser och övrigt offentliga rummet 0 672 10 223 10 063 160

Trafiksäkerhet, GC-väg m.m. 1 440 12 2 082 180 1 902

Reinvestering gator 0 0 5 400 5 400 0

Övriga investeringar 0 -3 967 967 0

Ej igångsättningstillstånd 92 52 1 500 1 500 0

Summa 1 532 733 21 072 18 910 2 162
MBK  
Övriga investeringar 9 30 500 500 0

Summa 9 30 500 500 0
Övrigt  
Övrigt 12 0 120 120 0

Summa 12 0 120 120 0

Totalt 5 936 7 940 46 032 36 659 9 373

 
De skattefinansierade investeringarna är låga under perioden, om man jämför med budget. Prognosen 
visar att man kommer att få stora överskott inom fastighetsenheten (ombyggnation av skollokaler 7,7 
mnkr) och offentliga rummet (trafiksäkerhet avseende bland annat Fabriksgatan). 
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Investeringsredovisning – Vatten och avlopp 
 
Investeringsredovisning (tkr)                                
Vatten och avlopp  

Bokslut  
jan-jun  

2010

Bokslut  
jan-jun  

2011

Budget  
jan-dec  

2011 

Prognos  
jan-dec  

2011 

Budget-
avvikelse

Vatten och avlopp        
Kapacitetsförbättring avloppsledningsnät 41 -17 1 800 1 800 0
Vattenledningsnät 0 26 2 565 550 2 015
Vattenverk 117 556 900 900 0
Avloppsreningsverk 299 -7 1 600 1 400 200
Avloppspumpstation 28 18 1 300 1 000 300
Övriga investeringar 0 0 0 0 0
Ej igångsättningstillstånd 640 0 0 0 0
Summa 1 125 576 8 165 5 650 2 515
Vatten- och avloppsserviser  
Vatten- och avloppsserviser 1 487 413 0 800 -800
Summa 1 487 413 0 800 -800
Landsbygdens vattenförsörjning  
Landsbygdens vattenförsörjning 3 021 7 683 24 100 24 100 0
Summa 3 021 7 683 24 100 24 100 0

Totalt 5 633 8 672 32 265 30 550 1 715

 
Investeringarna inom VA-enheten har hittills varit låga jämfört med budget. Man prognostiserar ett 
överskott inom vattenledningsnätet. 
 
Exploateringsredovisning 
 
Exploateringsredovisning (tkr)                                Bokslut  

jan-jun  
2010

Bokslut  
jan-jun  

2011

Budget  
jan-dec  

2011 

Prognos  
jan-dec  

2011 

Budget-
avvikelse

Exploatering -1 106 -1 789 0 600 -600

Totalt -1 106 -1 789 0 600 -600

 
Året investeringar avseende exploateringen som inte kommer att slutredovisas i år bedöms resultera i 
nettokostnader motsvarande 600 tkr. Det avser i huvudsak exploatering av Joneberg 1. Varje projekt 
bedöms vara självfinansierande över projekttiden, även om det kan förekomma obalans mellan olika 
perioder på grund av att investeringar föregår försäljning i tiden. 
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NYCKELTAL 
 
Verksamhetsmått/statistik  Bokslut  

jan-jun  
2010

Bokslut  
jan-jun  

2011

Budget  
jan-dec  

2011 

Prognos  
jan-dec  

2011 

Budget-
avvikelse

Plan  
Antal antagna planer 7 3 10 10 0
Fastighet 1  
Förvaltad och inhyrd lokalarea kvadratmeter 102 000 94 600 94 600 94 600 0
Total städarea kvadratmeter 58 700 53 547 53 547 53 547 0

Fastighetsunderhåll, kontor, skolor, förskolor 
kr/kvadratmter/år - - 85 85 0

Fjärrvärmeförbrukn. skolor kWh/kvadratmeter/år - - 103,0 103,0 0,0

Gata  

Gator och vägar, (km) 123,1 123,6 124,7 123,9 -0,8

Drift/underhållskostnad gator/vägar (tkr/km) 2 35,7 16,8 42,7 43,0 0,3

Slitlager/underhållsbeläggning (tkr/km) 2 5,8 9,8 22,1 22,2 0,1

Antal ljuspunkter 6 242 6 284 6 328 6 294 -34

Kostnad/ljuspunkt, inkl. kapitalkostnad (tkr) 2 0,42 0,40 0,72 0,73 0,01

MBK  

Antal nybyggnadskartor 23 26 29 32 3

Antal husutsättningar 17 30 24 35 11

Antal grundkartor 5 6 6 7 1

Förättningsförberedelser åt lantmäteriet 10 7 16 12 -4

Kostnadstäckning MBK 60% 40% 47% 42% 0

Vatten och avlopp 3  

Vattenproduktion kubikmeter 1 043 000 1 096 000 2 200 000 2 200 000 0

varav från Tomelilla kommun kubikmeter 96 000 9 000 200 000 150 000 -50 000

Debiterbar volym kubikmeter 670 000 692 000 1 540 000 1 550 000 -

Kostn. drift och underh./ledningsmeter vatten 11,40 10,27 22,00 22,00 -

Kostn. drift och underh./ledningsmeter avlopp 14,12 12,93 12,90 13,00 -
1 Förvaltad och inhyrd lokalarea: Jonebergsskolan rivs i augusti/september (minskar ytan med 5000 m2). 
2 Siffror för budget 2011 har reviderats på grund av ändrad internbudget. 
3 Siffror för 2010 avseende kostnad för drift/underhåll av ledningsnätet har reviderats, eftersom nya uppgifter om  
ledningslängd har inhämtats från MBK:s kartdatabas. Debiterbar volym inkluderar vatten som levererats under 
perioden, även om debitering har skett i efterhand. Debiterad volym för första halvåret 2010 har justerats. 

 
Nyckeltal för underhållskostnad för gator/vägar och nyckeltal för slitlager är låga, vilket beror på hög-
re intäkter för återställning av asfalt respektive lägre kostnader för beläggningsunderhåll. Dock förvän-
tar man sig högre aktivitet under andra halvåret. 
 
Producerat vatten från Tomelilla kommun är lägre under perioden. Orsaken är att man tillfälligt har 
lyckats öka den egna kapaciteten. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 
Ordförande: Gunilla Aastrup Persson (öp) 
1:e Vice ordförande: Karin Fellström Arnoldsson (m) 
2:e Vice ordförande: Göran Thorén (s) 
Förvaltningschef: Gunilla Janlert 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det varit ett intensivt halvår. En ny nämnd med många nya 
ledamöter har inneburit att flera nya frågor aktualiserats. Dessa kommer att redovisas i samband med 
årsredovisningen. 
 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Viktiga förändringar 
 
Föreningsstöd 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med övriga kommuner i sydost och i samarbete med 
studieförbundet SISU inbjudit föreningarna till tre utbildningstillfällen kring bland annat skatter och 
kontrolluppgifter. 
 
Under perioden har ca 1 600 tkr utbetalats i föreningsbidrag till 80 mottagare. 
 
Ungdomens Hus, Bénka-dí 
 
Kommunens nya fritidsgårdssatsning inleddes under våren. Två fritidsledare anställdes för att stödja 
de föreningsdrivna fritidsgårdarna samt inspirera till nya aktiviteter för ungdomar i byarna.  Det stöd 
som har erbjudits i form av bidrag, rådgivning, nätverkande samt närvaro på gårdarna har uppskattats. 
 

 
Ungdomens hus. Foto: Julia Falkman 
 
För att uppfylla målet att vara en verksamhet som är betydelsefull för både killar och tjejer har det 
genomförts en tjejsatsning under våren. Ett tjejrum har skapats där fredagsaktiviteterna fokuserat 
mycket på tjejernas önskemål och där särskilda biljardtider för tjejer har avsatts. Detta har lett till en 
stark ökning i antal tjejer som besöker Bénka-dí och som deltar i verksamheten. 
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Som en del av Metapolprojektet anordnades en två dagars Roadshow där 50 ungdomar i Öresundsreg-
ionen besökte varandras kommuner. Från Simrishamn deltog tio ungdomar och på programmet stod 
workshops, performance, parkour och en debatt på temat ung kreativitet i Öresundsregionen. När ung-
domarna besökte Simrishamn producerade de en mobilfilm på temat Crossing Bridges.  
 
Administration och gemensam service 
 
Årets sportlovsaktiviteter omfattade bland annat samordnad marknadsföring, Simrishamnskväll och 
talangjakt. 
 
Allmän kulturverksamhet 
 
Inom ramen för Metapol-projektet har Simrishamn tillsammans med Herlev och Höör producerat lo-
kala ljudstråk. Simrishamns bidrag heter 100 % Simrishamn och här skildras stadens själ i ett collage 
av berättande röster. Till ljudstråket, som kommer att kunna laddas ner från hemsidan eller på biblio-
tekets mediejukebox, finns också en karta. Alla nyinflyttade i kommunen erbjuds också att utan kost-
nad få den som CD-skiva.  
 
Bibliotek 
 
Ett nytt sätt att låna böcker har introducerats som innebär att låntagarna själva kan ladda ner ljudböck-
er från en så kallad mediejukebox. För låntagarna innebär det bland annat att de är oberoende av att 
andra låntagare återlämnar sina lån. De har också större frihet att välja hur de vill lyssna på sina böck-
er, det går lika bra i mobiltelefonen som på datorn. 
 
Tal- och punktskriftsbiblioteket, TPB, har nu gjort det möjligt för talbokslåntagarna att själva ladda 
ner sina talböcker. Detta betyder både att låntagarna kan få sina böcker snabbare än tidigare men det 
kan också komma att betyda att utlåningen av talböcker på sikt kommer att minska. 
 
Barnbibliotekarien har deltagit i uppstarten och genomförandet av nybildad referensgrupp inom Reg-
ion Skåne, Kultur Skåne, Bibliotek, bildning och media med syftet att utarbeta en strategi för framti-
dens barn- och ungdomsverksamhet på skånska bibliotek. 
 
Litteraturpedagogen har inom ramen för kulturgarantin startat en bokblogg, Bokhamn, där eleverna 
kan lämna synpunkter och ställa frågor. 
 
Den nedskärning som 2010 genomfördes på biblioteksfilialerna har, som tidigare redovisats för nämn-
den, medfört en kraftigt ökad arbetsbelastning i samband med öppethållandet. Detta har gjort att per-
sonalen inte längre har möjlighet att ta emot klassbesök. Eleverna har dock fortfarande möjlighet att 
låna böcker via den självbetjäningsmodul som finns på filialerna. Dessvärre har resultatet blivit att 
lärarna inte längre tar sina elever till biblioteket och att elevernas boklån minskat dramatiskt.  
 
Den medieplanering som görs med treårs intervaller påbörjades under våren. Då görs en genomgång 
av hela mediebeståndet, både på öppen hylla och i magasin, och det som ej lånats ut på länge gallras 
alternativt placeras i magasinet. I arbetet ingår även uträkningar för att se hur mycket som lånas, hur 
mycket nytt som köpts, hur mycket som gallrats osv. Resultatet av dessa uträkningar används därefter 
som underlag vid gallring och vid inköp av nya medier så att det finns ett attraktivt bestånd som speg-
lar efterfrågan.  
 
Bibliotekspersonalen i Simrishamn och Tomelilla har haft ett gemensamt personalmöte för att bland 
annat diskutera gemensamma utvecklingsfrågor. 
 
En förstudie inför införandet av RFID presenterades för nämnden vid marssammanträdet. Nämnden 
beslutade att gå vidare och äska pengar inför budget 2012. Under förutsättning att kommunfullmäktige 
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beviljar de nödvändiga investeringsmedlen kommer upphandling av utrustning och etiketter att ge-
nomföras under hösten.  
 
Skillinge Leje har som första förening tecknat avtal med kommunen om att hålla bibliotekslokalen 
öppen en kväll i veckan. Den självbetjäningsutrustning som finns på biblioteket gör att besökarna 
också kan låna böcker vid sitt besök. 
 
Allmän fritidsverksamhet 
 
För att gemensamt med föreningarna utvärdera nämndsmålen gällande ändamålsenliga lokaler samt 
rättvis tidfördelning har under första halvåret påbörjats lokala föreningsträffar för att bland annat dis-
kutera detta. 
 
Upprustningen av Gyllebobadet till en fräschare och tillgängligare anläggning har fortsatt. 
 
Grusplanen vid Simrislunds IP har inte utnyttjats under vinter/vår, eftersom det inte funnits något be-
hov av den efter att konstgräsplan anlagts i Skillinge. Samtliga föreningar som sökt tid på kommunal 
plan har helt kunnat hänvisas till Korsavad. 
 
Nytt arrendeavtal har tecknats vid Gyllebobadet för den mark som upplåts till parkeringsplats. 
 
S: t Olofs IF har genom samfinansiering med kommunen lagt nya markplattor vid badet. Föreningen 
har också finansierat en plaskbassäng i anslutning till badet. 
 
Korsavadsanläggningens A-plan har även detta år drabbats av hårmyggelarvangrepp. Angreppet har 
drabbat den del som inte åtgärdades förra sommaren. Nytt gräs har därför lagts ut på ytterligare en 
tredjedel av planen.  
 

 
Kulturkullerbyttan, Mamma Maud. Foto: Elisabeth Wikenhed 
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Österlens Museum 
 
Under första halvåret ägnades största delen av tiden åt arbetet med att bygga upp den nya basutställ-
ning som skulle öppnas i juli månad. Utställningen, ”Personligt – 2000 år av Österlens historia”, 
speglar provinsens historia utifrån 14 presenterade frontfigurer. 
 
Två vandringsutställningar och en elevutställning har visats under första halvåret. 
 
Ett särskilt arkivprojekt som finansierats med externa medel har genomförts. Projektet ska leda till ett 
bättre utnyttjande av arkivresurserna. I det privatsponsrade projektet ”Synliggöra och Tillgängliggöra 
Österlens fornlämningar” har tre fornlämningar i området kring Gladsax stått i fokus. 
 
För att kunna härbärgera de 5000 - 6 000 föremål som temporärt förvarats på Jonebergsskolan och 
som inte ryms i museimagasinet har ett nytt mindre magasin inrättats i Valfiskens garage.  
 

 
Österlens museum. Foto: Elisabeth Wikenhed 
 
Måluppföljning  
 
Fullmäktigemål   Måluppfyllelse 

Skapa långsiktiga förutsättningar för att olika och 
nya kulturella uttryck och fritidsformer skall kunna 
komma till stånd. 

  Målet uppfylls främst genom de bidrag till föreningar 
som nämnden beviljar, genom deltagande i olika 
projekt som till exempel Metapol och Kultur i vår-
den, samt spridning av projekterfarenheterna. 

Främja ett rikt, varierat och levande kultur- och 
fritidsliv i kommunen. 

  Målet uppfylls genom egna verksamheter och an-
läggningar samt bidrag till föreningar. Beslutet att 
åter öppna Galleri Valfisken kommer också att bidra 
till måluppfyllelsen. 

 
Målen utvärderas på helårsbasis. 
 
Annan viktig verksamhetsinformation 
 
Den nytillträdda nämnden har haft två nämndsutbildningar, en övergripande och en med besök på 21 
kultur- och fritidsanläggningar i kommunen. 
 
Kommunens avtal med AV-kompaniet har diskuterats vid ett flertal tillfällen och har nu återremitterats 
till kommunstyrelsen med begäran om omförhandling.  
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Nämndens ordförande och 1:e vice ordförande har deltagit i det delregionala kulturparlamentet. 
 
Intern kontroll 
 
En intern kontrollplan för år 2011 har upprättats (KFN § 73/2011). Kontrollplanen innehåller följande 
områden; månatlig budgetuppföljning och kvartalsvis uppföljning av utbetalning av föreningsbidrag, 
besöks-, låne- och datoranvändningsstatistik för biblioteken, Österlens Museum och Bénka-dí, kontroll 
av föreningar samt kontroll av städning av hygienutrymmen på anläggningar som drivs på entrepre-
nad. 
 
Framtiden 
 
Nämnden har beslutat att åter öppna Galleri Valfisken. I kommunen bosatta konstnärer kommer att 
kostnadsfritt få låna lokalen för att anordna utställningar. Verksamheten beräknas kunna starta under 
hösten.  
 
För att åtgärda museimagasinets utrymmes-, klimat- och arbetsmiljöproblem krävs ett nytt musei-
magasin. Nämnden kommer att gå vidare med denna fråga under hösten. Ambitionen är att göra det 
tillgängligt för allmänheten och att kombinera det med till exempel ett hällristningscentrum. 
 
Simrishamn kommer att vara en av de kommuner som deltar i ett projekt som syftar till att utveckla 
kommunernas arbete med de kulturella och kreativa näringarna. Huvudman för projektet är Kultur 
Skåne.    
 
Av Gyllebobadets upprustning återstår enligt plan införskaffande av nya och anpassade bryggor. 
 
Under andra halvåret 2011 är det planerat en påbörjad uppfräschning av samlingslokalerna i Gärsnäs 
Allaktivitetshus. 
 
 
EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 
Driftredovisning              
 
Driftredovisning (tkr) Bokslut                   

jan-jun                 
2010 

Bokslut                   
jan-jun                 

2011 

Budget                   
jan-dec                 

2011 

Prognos                   
jan-dec                 

2011 

Budget-
avvikelse 

Kultur- och fritidsnämnden 156 216 358 358 0 
Allmän fritidsverksamhet 4 019 4 121 8 940 8 940 0 
Allmän kulturverksamhet 172 325 555 555 0 
Bibliotek 4 968 5 246 10 431 10 431 0 
Idrotts- och fritidsanläggning 5 758 5 829 11 691 11 591 100 
Kulturminnesvård 1 455 1 374 2 565 2 665 -100 

Summa nettokostnad 16 528 17 111 34 540 34 540 0 

 
Prognosen pekar på att kostnaderna för idrotts- och fritidsanläggningar blir lägre än budgeterat. Den 
främsta anledningen är att Simrislundsplanen detta år inte använts för vinterträning vilket medfört 
lägre driftkostnader.  
 
Det prognostiserade underskottet för Österlens museum beror främst på de kostnader som uppstått i 
samband med att ett mindre magasin inretts i Valfiskens garage samt på kostnader för flytten av de 
föremål som tillfälligt lagrats i Jonebergsskolans aula.  
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Investeringsredovisning         
 
Investeringsredovisning (tkr)                                
Projekt  

Bokslut                   
jan-jun                 

2010 

Bokslut                   
jan-jun                 

2011 

Budget                   
jan-dec                 

2011 

Prognos                   
jan-dec                 

2011 

Budget-
avvikelse 

Inventarier 120 140 205 201 4 
Benka-Di Inventarier 0 6 50 50 0 
Utrustn RFID biblioteket 0 0 235 235 0 
Värmepump Tobiskvik 250 0 0 0 0 
Gyllebobadet  54 7 57 57 0 
Österlens museum 59 254 250 254 -4 
Bowlinghallen 0 0 35 35 0 
Övernattning vandringsleder   0 50 50 0 
Utbyte stolar Valfisken   0 150 150 0 
Magasinsutrymme   72 75 75 0 
Konstinköp, årligt 0 1 75 75 0 

Totalt 483 480 1 182 1 182 0 

 
 
NYCKELTAL        
 
Verksamhetsmått/statistik  Bokslut                   

jan-jun                 
2010 

Bokslut                   
jan-jun                 

2011 

Budget                   
jan-dec                 

2011 

Prognos                   
jan-dec                 

2011 

Budget-
avvikelse 

Nettokostn/ per inv nämndens totala verks. 857 883 Saknas 1 766 - 
Kontant stöd förenings- och studieförb. per inv. 77 83 Saknas 159 - 
Mediainköpskostnad per invånare 18 26 Saknas 50 - 
Antal besökare - Bénka-dí  8 220 1 5 925 Saknas 15 000 - 
Antal besökare - Bibliotek 68 287 77 485 Saknas 160 000 - 
Antal besökare - Korsavads simhall 21 907 22 521 Saknas   - 
Antal besökare - Österlens museum 0 2 14 499 Saknas 35 000 - 
Antal samlingslokalsbokningar 3 1 479 1 116 Saknas 2 000 - 
Antal bibliotekslån 86 301 81 709 Saknas 170 000 - 
Antal deltagarveckor i simskoleverksamheten Saknas Saknas Saknas Saknas - 
1 Baserades till och med 2010 på en slumpvis vald vecka.             
2 Museet var stängt under första halvåret 2010.           
3 Minskningen av antalet registrerade bokningar beror till allra högsta grad på tecknat avtal gällande Grand, där nuva-
rande hyresgäst själv hanterar huvuddelen av bokningarna. 
 
Nämndens budget innehåller genom ett förbigående inga nyckeltal. Dessa kan därför bara jämföras 
med föregående år.  
 
Minskningen av antal bibliotekslån är troligen främst en effekt av att filialbiblioteken bara har öppet 
en eftermiddag/vecka. Utlåningen av barnmedia på filialerna har exempelvis minskat med 75 procent i 
Borrby. Den slutsats man då måste dra är att det faktum att det inte finns bibliotekspersonal som kan 
hjälpa eleverna gör att lärarna avstår från att ta sina elever till biblioteket trots att det finns självbetjä-
ningsutrustning som eleverna kan använda. Den enda filial som inte minskat sin utlåning är Hammen-
hög. Även utlåningen av vuxenmedia har generellt minskat på filialerna men skillnaden är inte lika 
stor när det gäller dessa. När det gäller den stora ökningen av antalet besökare på huvudbiblioteket (15 
procent) kan vi inte peka på någon direkt orsak. De nya verksamheterna på Bénka-dí och de olika ar-
rangemangen har dock med all sannolikhet varit starkt bidragande. 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
Ordförande: Margareta Nilsson (c) 
Andre vice ordförande: Christer Grankvist (s) 
Förvaltningschef: Erik Lenne 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Våren har präglats av gymnasieskolans framtid och byskolornas utveckling. Förvaltningen har arbetat 
med att anpassa verksamheten till budget och de minskade elevkullarna. Den största demografiska 
minskningen sker inom högstadiet och gymnasiet.  
 
Åtgärder för att minska förvaltningens kostnader har fortsatt under våren. Förhandlingar om att minska 
antalet anställda har pågått hela våren. Organisationen kommer att minska med 30- talet anställda. Tio 
anställda har erbjudits avgångsvederlag på sex månadslöner för att förhindra att yngre anställda med 
kort anställningstid sägs upp. En vikariepool har bildats för att reducera behovet av timvikarier och en 
ökad samordning av vikarieanskaffningen ska starta till hösten. Omställningskostnaderna under andra 
halvåret bedöms vara ca 2 mnkr.  
 
Barn- och utbildningsnämnden behandlade frågan om byskolornas utveckling under våren och läm-
nade ärendet till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige beslutade att samtliga byskolor 
ska bevaras. Alla skolor har förskola och F-3 medan 4-6 samordnas på pedagogiskt bästa sätt inom 
skolområde Syd och skolområde Nord efter rektors sakkunniga bedömning. Organisationen börjar 
gälla läsåret 2012/2013 och dialog ska i god tid ske med alla berörda inför eventuellt kommande för-
ändringar. Beslutet innebär att all verksamhet är oförändrad under 2011 och större delen av 2012. Ge-
nom beslutet finns inga möjligheter att vidta åtgärder för att minska kostnaderna för grundskolans 
tidigare år. 
 
Österlengymnasiets framtida organisation behandlades av barn- och utbildningsnämnden under våren. 
Fem nationella program startar till hösten, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet med två 
inriktningar, Samhällsprogrammet med två inriktningar, Estetiska programmet, teater (musikal) och El 
och energiprogrammet. Lärlingsprogrammen startar enligt det utbud och den sökfrekvens som finns. 
Introduktionsprogrammen startar i enlighet med de nationella program som vi kan erbjuda. Fyra pro-
gram startar inte till hösten. Andelen elever som sökt Östelengymnasiet till hösten har ökat från 34 
procent 2010 till 39 procent 2011 men på grund av de minskade elevkullarna är antalet sökande färre. 
Kommande läsår minskar elevantalet med 85 elever. En utomstående konsult har analyserat kostna-
derna för Österlengymnasiet och kommit fram till att budgeten behöver ökas med 5,6 mnkr för att 
täcka kostnaderna efter gjorda anpassningar av programutbudet. Mot den bakgrunden beslutade barn- 
och utbildningsnämnden att frågan om gymnasieskolans framtid skulle avgöras av kommunfullmäk-
tige. Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden och att Öste-
lengymnasiet ska anpassa kostnaderna så att skolpengen ligger i nivå med Skånes snitt, avstämning 
den 1 mars 2012. Förvaltningen gör bedömningen att en kostnadsnivå i nivå med snittet i Skåne jäm-
fört med budget 2011 kommer att öka kostnaderna med ca 3 mnkr per år. 
 
Vuxenutbildningen samordnas med Ystad och administreras från Forum Ystad. Delar av vuxenutbild-
ningen är förlagd till Simrishamn. 
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VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Viktiga förändringar 
 
Antalet elever i grundskolan och gymnasieskolan sjunker. Den ekonomiska effekten av den förändrade 
demografin motsvarar en minskning av ekonomin med ca 7,8 mnkr. Nämnden överskred budgeten för 
2010 med 6,3 mnkr, jämfört med 2,7 mnkr år 2009. Åtgärder för att minska kostnader under 2011 
måste huvudsakligen ske genom minskning av antalet personal på alla nivåer i förvaltningen. Det är 
självklart att de stora förändringar som uppstår av detta skapar stor oro och frustration i organisation-
en. Det komplicerade regelverket runt anställningsskyddet gör att avvecklingen av anställda tar tid. 
Uppsägningstiden på grund av arbetsbrist är normalt sex månader. Inom skolan fanns dock under vå-
ren ett antal personer som hade tidsbegränsad anställning, vilket innebar att de inte hade någon upp-
sägningstid. Förvaltningens åtgärder för att minska kostnaderna kommer att påverka resultatet under 
hösten 2011 men den största effekten kommer först under 2012. 
 
Samverkan mellan alla Skånes kommuner gällande gymnasieutbildningar har pågått i tre år. Den totala 
effekten av fritt sök för eleverna visar att det är betydligt färre elever som har sökt Östelengymnasiet 
än före det fria söket infördes. Det handlar särskilt om elever som söker de teoretiska utbildningarna 
Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet, till vilka de inte tidigare haft möj-
lighet att söka utanför kommunen. Antagning till Österlengymnasiet är i höst ca 39 procent av årskul-
len jämfört med ca 60 procent före införandet av fritt sök. 
 
Den nya gymnasieskolan GY11, den nya skollagen och nya läroplaner trädde i kraft den 1 juli och 
arbetet med att implementera dessa nya styrdokument har pågått under hela våren.  
 
Användandet av ny teknik har tagit fart och alla skolor är nu utrustade med trådlösa nätverk. Gymna-
sieskolans elever i åk 1 har en egen bärbar dator och all pedagogisk personal har fått en bärbar dator. 
Innovativa skolprogrammet, en utbildningssatsning för ledare och pedagoger, har startat under våren. 
 
Jämställdhetsprojektet ”Hållbar jämställdhet” har avslutats och ”Jämställdhetsgarantin” har implemen-
terats på alla enheter. 
 
Arbetet med att implementera digitala individuella utvecklingsplaner, IUP, har fortsatt under våren. 
 
Arbetet med att ta fram strategier för att synkronisera samhällets resurser för stöd till barn och unga 
med psykisk ohälsa, det så kallade Modellområdet, har fortsatt under våren. 
 
Kostenheten har under de senaste åren visat ett underskott. Under åren 2009 och 2010 ökade livsme-
delspriserna mer än kostnadsprisindex i övrigt. En ny upphandling av livsmedel blev klar under våren 
och nya priser gäller från och med den 15 april i år. Priserna på livsmedel ökar med 10 procent vilket 
innebär en kostnadsökning på ca 1 mnkr per år jämfört med budget 2011. 
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Musikundervisning KPE. Foto: Anna-Carin Uggla 
 
Måluppföljning 
 
Barnomsorg 
 
Fullmäktigemål   Måluppfyllelse 

Förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen i 
Simrishamns kommun erbjuder alla en lättillgänglig 
och utvecklande verksamhet av hög kvalitet som 
ger varje barn en bra start i sitt livslånga lärande. 

  

Målet är uppfyllt. Simrishamns kommun har i ge-
nomsnitt kunnat erbjuda plats inom förskole- och 
skolbarnsomsorgverksamheten inom fem dagar 
under våren, vilket är bra. Förvaltningen kan kon-
statera att verksamheternas kvalitet är hög och att 
personalen medvetet arbetar med barnens utveckl-
ing. En enkätundersökning genomfördes under 
våren 2011 inom förskola, fritidshem och familje-
daghem. På påståendet ”Jag är nöjd med verk-
samheten på förskolan” svarade 59 % av föräldrar-
na i förskolan ”Stämmer precis” och 36 % ”Stäm-
mer ungefär”. På motsvarande påstående svarade 
58 % av föräldrarna på fritidshemmen ”Stämmer 
precis” och 36  % ”Stämmer ungefär”.  93 % av 
föräldrarna på familjedaghemmen svarade ”Stäm-
mer precis” och 4 % ”Stämmer ungefär”. Ytterligare 
två svarsalternativ fanns i frågeställningen nämligen 
”Stämmer dåligt” och ”Stämmer inte alls”. Särskilda 
insatser görs vad det gäller språkutveckling, något 
som är särskilt viktigt för barnens fortsatta lärande i 
förskola och grundskola. Genuspedagoger och 
genusprocessledare arbetar i förskolan, fritids-
hemmen och familjedaghemmen för att medvetan-
degöra och uppmärksamma personalen på hur vi 
redan i förskolan grundlägger traditionella köns-
rollsmönster bland barnen.  
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Grundskola inklusive förskoleklass 
 
Fullmäktigemål   Måluppfyllelse 

Förskoleklassen och grundskolan i Simrishamns 
kommun erbjuder alla elever en verksamhet med 
höga förväntningar på både elevernas och persona-
lens prestationer och med en tydlig uppföljning av 
varje elevs kunskapsutveckling. Elevernas behov är 
utgångspunkt för organisation och arbetssätt. 

  

Målet är delvis uppfyllt. Grundskolan fungerar gene-
rellt sett bra enligt genomförda kvalitetsmätningar. 
Förvaltningen ser dock en tydlig 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 skillnader i resultat mellan pojkar 
och flickor. Skillnader i resultaten mellan pojkar och 
flickor är en jämställdhetsfråga. Förvaltningen har 
från höstterminen inrättat jämställdhetsgarantin för 
att säkerställa att verksamheterna arbetar mot ökad 
jämställdhet. Mätningen visar också att läsutveckl-
ingen avtar för eleverna i 11- 12 årsåldern. Förvalt-
ningen har uppmärksammat skolenheterna på 
vikten av att stimulera läsutveckling även i senare 
delen av grundskolan. Ett led i detta är också barn- 
och utbildningsnämndens antagna mål i läsutveckl-
ingsschemat för årskurs 7. Matematikkunskaperna 
håller på att förbättras och då i första hand genom 
en ökad kvalitet i undervisningen i grundskolans 
tidigare del. 

 
Gymnasieskola 
 
Fullmäktigemål   Måluppfyllelse 

Simrishamns kommun erbjuder i samverkan med 
andra aktörer gymnasieutbildningar som täcker 
huvuddelen av elevernas önskemål. Österlengym-
nasiet har en sådan inriktning att skolans utbild-
ningsutbud är attraktivt för merparten av kommu-
nens gymnasieelever. 

  Målet är uppfyllt. Fritt sök i Skåne medför stora 
möjligheter för eleverna att få sina val och önske-
mål tillgodosedda, både vad gäller lokalisering av 
utbildningen som dess innehåll. För de gymnasie-
program som Österlengymnasiet erbjuder söker en 
majoritet av kommunens blivande gymnasieelever 
till kommunens skola. Lärlingsutbildningar möjliggör 
ett brett utbud av yrkesprogram som många efter-
frågar. 

 
Annan viktig verksamhetsinformation 
 
Intern kontroll 
 
En intern kontrollplan för år 2011 har upprättats (BUN § 79/2011). Nämndens interna kontroll utförs i 
enlighet med den tagna kontrollplanen för året. De rutiner som kontrolleras är främst de som rör eko-
nomi och central administration. Verksamhetsmässiga rutiner kontrolleras bland annat genom kvali-
tetsredovisningen till skolverket. Inga kontroller har gjorts under första halvåret då nämnden har som 
rutin att genomföra de interna kontrollerna under andra halvåret. 
 
Framtiden 
 
Sammantaget är den ekonomiska situationen inom barn- och utbildningsnämnden allvarlig. Den stora 
personalminskning som är på gång kommer att påverka förutsättningarna mycket negativt för våra 
barn och ungdomar att nå målen i skolan. Det är konstaterat att för många är detta en början till ett 
livslångt utanförskap i samhället, som senare kan medföra stora kostnader för det offentliga.  
 
Sammantaget anslår kommunfullmäktige medel för utbildning som ligger över snittet i Skåne (Vad 
kostar din kommun, bokslut 2009). 
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Kostnad per elev (tkr) F 1-9 Gy 

Simrishamn 55 739 83 408 101 550 
Länet 51 598 81 524 97 293 
 
Den svåra situationen består i att de beslut som kommunstyrelse och kommunfullmäktige fattat för 
byskolorna och gymnasiet leder till höjda kostnader för nämnden, utan att fullmäktige anvisat medel i 
motsvarande grad. 
 
Arbetet med att höja måluppfyllelsen fortsätter. Till hösten startar en fotbollsakademi i samarbete med 
MFF på Korsavadsskolan. MFF:s fotbollsakademi är en av de 36 skolor (av ca 3 800) i landet där alla 
elever når målen för grundskolan. 
 
Arbetet med att implementera ny teknik och nya arbetssätt kommer att fortsätta. En lärplattform kom-
mer att bli ett viktigt verktyg i nyttjandet av ny teknik i de nya arbetssätt som nu växer fram. Introdu-
cerandet av e-tjänster i kommunen är en viktig angelägenhet för nämndens verksamheter. 
 
Samverkan inom ramen för kommunförbundet Skåne fortsätter under hösten. Skånekommunerna 
kommer från hösten att starta ett projekt, ”En skola på vetenskaplig grund”, i syfte att sprida forskning 
kring förskola och skola till kommunerna och att beställa forskning inom områden som är viktiga för 
skolutvecklingen.  
 
 
EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 
Driftredovisning  
 
Driftredovisning (tkr) Bokslut                   

jan-jun                 
2010 

Bokslut                   
jan-jun                 

2011 

Budget                   
jan-dec                 

2011 

Prognos                   
jan-dec                 

2011 

Budget-
avvikelse 

Nämnds- och styrelseverksamhet 289 1 065 2 816 2 816 0 
Musik- och kulturverksamhet 2 016 2 129 3 596 3 596 0 
Barnomsorgsverksamhet 32 264 35 511 74 085 74 085 0 
Förskoleklassverksamhet 2 513 3 900 7 704 7 704 0 
Grundskoleverksamhet 61 734 55 275 100 808 105 808 -5 000 
Gymnasieverksamhet 38 714 40 392 82 192 86 192 -4 000 
Vuxenutbildning 2 068 2 230 5 806 4 806 1 000 
Gemensamma verksamheter 23 827 27 933 53 592 54 592 -1 000 
Gemensam administration 4 792 5 034 10 136 10 136 0 

Summa nettokostnad 168 217 173 468 340 734 349 734 -9 000 

 
Skolenheter Skolenhet 

Nord 
Skolenhet 

Syd 
Skolenhet 

Centrum 
Österlen-

gymnasiet 
Totalt 

Redovisat jan-juni 2011 -32 -889 -327 -2 706 -3 954 
Prognos jan-dec 2011 -1 000 -500 -3 500 -4 000 -9 000 
 
Under första halvåret har 51 procent av årets budget förbrukats. Andra halvåret bedöms generera ett 
prognostiserat underskott på 5,9 mnkr. I prognosen beräknas gymnasieverksamheten få ett underskott 
på 4 mnkr på grund av underskottet första halvåret och de ökade kostnaderna till följd av kommunsty-
relsens beslut om en kostnadsnivå i nivå med snittet i Skåne. Grundskoleverksamheten beräknas få ett 
underskott på 5 mnkr på grund av underskott första halvåret och uppsägningskostnader andra halvåret. 
Gemensamma verksamheter beräknas få ett underskott på 1 mnkr på grund av ökade kostnader för 
skolskjutsar. Vuxenutbildningen beräknas ge ett överskott på 1 mnkr på grund av färre studerande. 
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Resultatenheterna avvecklas under innevarande budgetår, 2011, enligt beslut i kommunfullmäktige 
2011-05-30, § 53. Enheterna kommer i fortsättningen att behöva redovisa ett resultat i balans utan 
möjlighet att föra med sig över- eller underskott till nästkommande budgetår.   
 
Investeringsredovisning 
 
Investeringsredovisning (tkr)                                
Projekt  

Bokslut                   
jan-jun                 

2010 

Bokslut                   
jan-jun                 

2011 

Budget                   
jan-dec                 

2011 

Prognos                   
jan-dec                 

2011 

Budget-
avvikelse 

Inventarier tillagningskök 120 29 500 500 0 
Investeringsbudget, Bun 0 688 1 000 1 000 0 

Totalt 120 717 1 500 1 500 0 

 
Investeringar inom kostenheten och IKT- infrastruktur bedöms ta hela utrymmet i anspråk. 
 
NYCKELTAL  
 
Volymtal, barnomsorg  Bokslut                   

jan-jun                 
2010 

Bokslut                   
jan-jun                 

2011 

Budget                   
jan-dec                 

2011 

Prognos                   
jan-dec                 

2011 

Budget-
avvikelse 

1-3 år 381 399 338 331 -7 
4-5 år 294 285 368 366 -2 
6-9 år 542 542 487 485 -2 
10-12 år 164 156 194 189 -5 

Summa 1 381 1 382 1 387 1 371 -16 

      Volymtal, grundskola Bokslut                   
jan-jun                 

2010 

Bokslut                   
jan-jun                 

2011 

Budget                   
jan-dec                 

2011 

Prognos                   
jan-dec                 

2011 

Budget-
avvikelse 

F-klass 131 123 133 125 -9 
År 1-3 428 418 426 408 -19 
År 4-6 435 425 426 412 -14 
År 7-9 522 468 465 445 -21 
Interkommunal/friskola 342 348 331 325 -6 

Summa 1 858 1 782 1 781 1 714 -62 

      Volymtal, gymnasieskola Bokslut                   
jan-jun                 

2010 

Bokslut                   
jan-jun                 

2011 

Budget                   
jan-dec                 

2011 

Prognos                   
jan-dec                 

2011 

Budget-
avvikelse 

Österlengymnasiet 531 418 400 371 -29 
Interkommunal/friskola 344 390 408 439 31 

Summa 875 808 808 810 2 

      Volymtal, resurscentrum Bokslut                   
jan-jun                 

2010 

Bokslut                   
jan-jun                 

2011 

Budget                   
jan-dec                 

2011 

Prognos                   
jan-dec                 

2011 

Budget-
avvikelse 

År 1-6 9 7 7 7 0 
År 7-10 16 13 12 12 0 
Gymnasiesärskolan 16 13 10 10 0 

Summa 41 33 29 29 0 
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SOCIALNÄMND 
 
Ordförande: Stefan Lamme (m) 
1:e vice ordförande: Christer Persson (ÖP) 
2:e vice ordförande: Pia Ingvarsson (s) 
Förvaltningschef: Roland Persson 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att uppfylla de mål som socialnämnden och kommunfullmäk-
tige fastställt för verksamheten. Med nu kända fakta, olika rapporter, mätningar och informationsträf-
far drar förvaltningen slutsatsen att måluppfyllelsen är god. De kvalitetsbrister som under 2010 rappor-
terades från LSS håller på att åtgärdas framgångsrikt. Avstämningen av flertalet mål sker inte halvårs-
vis utan endast på helt verksamhetsår. När det gäller vård och omsorg är det dock möjligt att redovisa 
socialnämndens mål på halvår. Vissa nämndmål inom IFO och LSS är också under utveckl-
ing/utvärdering eftersom vi idag inte har någon tydlig referenspunkt för god kvalitet. I huvudsak beror 
detta på att några mätningar inte tidigare gjorts och erfarenheter från andra kommuner saknas. När det 
gäller LSS utförs ett ”pionjärarbete” när det gäller att mäta brukarupplevd kvalitet.   
 
Den tillfälliga nergång på efterfrågan på vård och omsorg som inträffade under sommaren 2010 har 
vänts till en ökning med mellan 7 – 12 procent beviljade hemtjänsttimmar per månad jämfört med 
motsvarande period 2010. Detta ligger i linje med den demografiska utveckling som kommunen har 
och som kommer att fortsätta och förstärkas framöver. Det överskott inom vård och omsorg som fanns 
i bokslutet för 2010 är nu i princip borta. Betydande ekonomiska tillskott till ramen kommer att krävas 
framöver för att möta efterfrågan och kunna behålla en rimlig kvalitet.   
 
LSS-verksamheten och individ- och familjeomsorgen följer plan, men det finns betydande problem 
med att enstaka ärenden kan betyda mycket höga individuella vårdkostnader. Här finns ett tydligt pro-
blem inom främst LSS inför 2012 som socialnämnden kan behöva återkomma kring.  
 
Socialförvaltningen arbetar också kontinuerligt med att utveckla och effektivisera verksamheten. Ett 
tecken på detta är de siffror på strukturkostnader som nyligen publicerats av Sveriges Kommuner och 
Landsting baserat på bokslut 2010. Socialförvaltningen har jämförelsevis låga kostnader för sina verk-
samheter och har ändå kunnat upprätthålla kvalitet.  Prognosen för delårsbokslutet är ett överskott på 
ca 5 mnkr, där 4 mnkr är av engångskaraktär relaterat till en omläggning av hur staten betalar ut er-
sättningen för personlig assistans.     
 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Viktiga förändringar 
 
Individ- och familjeomsorgen, inklusive arbetsmarknadsfrågor, flyktingmottagande och alko-
holhandläggning 
 
Kostnaderna för försörjningsstödet ligger på en jämn nivå jämfört med 2010. Samma gäller antalet 
hushåll. Totalt förväntas ett nollresultat. 
 
Ett visst underskott prognostiseras inom institutionsvård för vuxna. Det får bedömas vara inom ramen 
för en normal variation mellan åren. Socialnämnden har generellt låga kostnader för externt köp av 
vårdinsatser för vuxna missbrukare. Det mesta klaras med öppenvårdsinsatser på hemmaplan. 
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Inom barn- och ungdomsverksamheten pågår arbetet inom ramen för projektet med Modellområden. 
Kommunerna Simrishamn och Ystad tillsammans med Region Skåne är ett av 14 särskilt utvalda mo-
dellområden i landet. Arbetet syftar till att skapa bästa möjliga insatser till barn och ungdomar med 
risk för psykisk ohälsa. Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har en nära sam-
verkan i projektet, men även i det löpande arbetet med barn och ungdomar allt efter sina ansvarsområ-
den. Kultur- och fritidsförvaltningen är också inne i arbetet och samverkan sker bland annat inom 
samverkansråd barn och familj. I övrigt fungerar förvaltningens arbete med barn och ungdomar enligt 
plan. Öppenvårdsinsatser är prioriterat, men ibland måste placering ske på institution eller i familje-
hem. Ett visst överskridande befaras på familjehemsanslaget, men det kan röra sig om en normal vari-
ation. Det är utomordentligt svårt att göra säkra prognoser på detta område mot bakgrund av att en 
enstaka placering kan innebära höga kostnader.  
      
Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn fungerar enligt avtal och gällande planering. Det blev 
nödvändigt under våren att gå till kommunfullmäktige och få uppdraget preciserat beträffande det 
totala antalet ungdomar (35 st) som ska finnas i verksamheten. Eftersom det är ungdomar utan föräld-
rar behöver socialnämnden hålla kontakten och ge stöd under lång tid. Intäkter genom de statliga bi-
dragen täcker kommunens kostnader. Det ordinarie flyktingmottagandet fungerar enligt plan. Det är 
ännu osäkert vad den förändrade ansvarsfördelningen mellan stat och kommun för arbetsmarknadsin-
troduktionen kommer att innebära. Socialförvaltningen får följa utvecklingen under hösten. 
   
Kommunens ansvar för arbetsmarknadsåtgärder har minskat till följd av en ändrad politik på området. 
Detta har inneburit att verksamheten har minskat i omfattning och flyttat till nya mindre lokaler. Det 
kommer att bli nödvändigt att se över lokalfrågan ytterligare då vissa problem kvarstår.  
  
Effekterna av den nya alkohollagen har nu börjat skönjas. Antalet ärenden har ökat och förvaltningens 
organisation måste ses över och förstärkas om handläggningstider och service ska kunna upprätthållas. 
Det har varit nödvändigt att ta in extern konsult i några ärenden för att hinna med.  Parallellt med detta 
har tjänstemän från Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad tagit fram ett förslag till en gemensam 
handläggningsorganisation för att lösa problemen. Nuvarande organisation är i varje kommun för liten 
och väldigt känslig för störningar. Det är i huvudsak någon tjänsteman som har detta som en del av en 
tjänst. Det är också en ojämn belastning under året, med en stor ärendemängd under senvåren. 
  
Social omsorg, inklusive hemsjukvård 
 
Den volymökning inom vård och omsorg som tog fart under hösten 2010, efter en kortvarig nedgång 
sommaren 2010, håller i sig och antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar ligger mellan 7- 12 procent 
högre per månad under första halvåret 2011 jämfört med motsvarande period 2010. Detta kommer att 
fortsätta och följa befolkningsutvecklingen, även om det kan bli någon kortvarig variation. Vi ser det 
också genom att den kraftiga ökning som skedde av antalet vårdplaneringar under senare delen av 
2010 kvarstår. Totalt kommer ramen att behöva förstärkas kraftig fram till 2020 för att upprätthålla 
kvalitet och insatser inom vård och omsorg. Den demografiska utmaningen är kommunens viktigaste 
fråga framöver. Vi har nu några år på oss att förbereda den situation som kommer att råda efter 2020. 
 
För 2011 förväntas budgeten dock vara i balans genom ett mycket aktivt arbete av chefer och personal. 
Nyligen publicerade SKL strukturkostnaderna för bland annat äldreomsorgen baserat på bokslut för 
2010. Det visade att socialnämnden driver verksamheten nio procent effektivare än genomsnittskom-
munen och att Simrishamn har den lägsta kostnaden i SÖSK. Kvaliteten har trots detta kunnat upprätt-
hållas och kommunen hävdar sig väl i jämförande undersökningar. Utrymme för kvalitetsförbättringar 
finns dock. 
 
Det har i huvudsak varit en balans mellan behov och efterfrågan på särskilt boende. Det har dock varit 
en brist på lägenheter i gruppboende för demenssjuka. Det har också funnits enstaka lediga lägenheter 
på Rosenborg i Gärsnäs. Där är det svårt att verkställa beslut för personer som har mycket stora om-
sorgsbehov.  
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Förvaltningen har klarat att ta hem ”utskrivningsklara” patienter från sjukhus. Det har inte varit några 
kostnader för medicinskt färdigbehandlade.  
 
Där är ett underskott i personalbudgeten för hemsjukvård. En översyn pågår och en del av detta under-
skott beräknas kunna elimineras. Samtidigt ökar andelen personer med mycket kvalificerade hemsjuk-
vårdinsatser. Mer och mer av sjukvård kan skötas i hemmet och vi är bara i början av denna utveckl-
ing. Denna utveckling kommer att aktualisera frågan om dagens ansvarsgränser mellan landstingen 
och kommunerna är hållbara.  
   
Socialnämnden arbetar mycket aktivt för att påverka byggandet av tillgängliga bostäder. Bland annat 
togs det fram ett förslag för att ekonomiskt stimulera byggande av trygghetsbostäder. Förslaget togs av 
fullmäktige i mars. Ett antal privata projekt är under process. Tillgängliga bostäder ökar möjligheten 
till kvarboende och är en viktig förutsättning för att kunna klara vård och omsorg framöver. En effekt 
av bristen på tillgängliga bostäder är det ständigt ökande behovet av bostadsanpassningsåtgärder inom 
ramen för bostadsanpassningsbidraget. Enstaka ärenden kan handla om flera hundratusen kronor. Här 
förväntas ett kraftigt överskridande för 2011. 
   
I övrigt fortsätter arbetet enligt gällande planer med bland annat förebyggande hembesök, utveckling 
av anhörigstödet, förbättra stödet till demenssjuka, införande av hemrehabilitering, fixartjänst, åtgärder 
med hjälp av statliga stimulansmedel, utveckling av kvalitetsarbete och verksamhetsutvärdering, infö-
rande av nytt verksamhetssystem, införande av LOV (konkurrens genom kvalitet och inte pris), förbe-
reda utbildning i dokumentation med mera. Under våren togs också beslut om att förlänga avtalet med 
Förenade Care för drift av Kiviks vård- och omsorgsdistrikt.  
 
LSS-verksamhet 
 
Tillkommande behov hos nya brukare följer i huvudsak planeringen. Problemet är att anpassa verk-
samheten efter de nya grupper med diagnos inom autismspektrat som tillkommer successivt. Det hand-
lar om personer som har ett funktionshinder, men också en psykiatrisk diagnos. Vissa har mycket om-
fattande omsorgsbehov och kräver individuellt utformade insatser till ibland mycket höga kostnader. 
Detta gäller både för boende och daglig verksamhet. Vissa personer tillhörande personkretsen vårdas 
för närvarande inom den slutna psykiatriska vården, men kommer att överföras till kommunens an-
svar. I ett av dessa ärenden är den förväntade dygnskostnaden ca 12 tkr. I ett annat ärende har förvalt-
ningen under senvåren gjort en ”hemmaplanslösning” till en kostnad på ca 7,4 tkr per dag. En extern 
lösning har bedömts bli dyrare. Vårdkostnader av denna storleksordning kan inte socialnämnden pla-
nera för. Här kan nämnden behöva återkomma och begära tilläggsanslag. Problematiken är redovisad 
vid budgetberedningen. För 2011 finns vissa medel avsatta för att kunna hantera situationen. Dessa 
kommer inte att finnas kvar för 2012.  
  
Den förstärkning som socialnämnden gjort beträffande handläggningen av ledsagning, avlösarservice 
och kontaktpersonsverksamhet har fått avsedd effekt. Nu klarar man av att handlägga och följa upp 
ärenden och undvika risk för vitesföreläggande.  
 
Förvaltningen har arbetat intensivt med att åtgärda de kvalitetsproblem som fanns i vissa delar av 
verksamheten och som avspeglade sig i ett antal anmälningar enligt LSS § 24 a. Man har kommit en 
bra bit på väg och utvecklingen är positiv, vilket bland annat har visat sig i de kvalitetsuppföljningar 
som handläggarenheten regelbundet genomför och rapporterar till socialnämnden.         
   
Verksamheten med personlig assistans uppvisar ett överskott som dock är relaterat till att staten (FK) 
har ändrat principerna för utbetalning av LASS till att ske månatligen istället för i efterskott mot redo-
visning. Överskottet skulle egentligen ha påförts budgetåret 2010. Ekonomin för personlig assistans 
har varit mycket besvärlig att följa upp tack vara krångliga regler för återsökning. Kommunen har 
ibland legat ute med stora fordringar där utgången varit oviss. Regeländringen innebär en förenkling 
för utförarna. En omorganisation har också under våren genomförts inom assistansen då antalet an-
ställda successivt ökat till uppåt 80 stycken. Det går inte att hantera på ett bra sätt med endast en chefs-
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tjänst. Verksamheten är numera delad på två områden. Det ger också möjligheter till en betydligt 
bättre uppföljning.   
 
I övrigt arbetar man enligt gällande verksamhetsplan. 
 

 
Full fart på bakningen på Café Valfisken. Bild: Anne Anderzon 
 
Måluppföljning  
 
Målen för socialnämnd och fullmäktige redovisas i huvudsak på helt verksamhetsår. Undantag är vård 
och omsorg där förvaltningen kan redovisa på halvår.  
 
Individ- och familjeomsorg 
 
Fullmäktigemål   Måluppfyllelse 

Barn och ungdomar ska växa upp under trygga och 
goda förhållanden. Beroendet av alkohol och dro-
ger ska motverkas och hållas på lägsta möjliga 
nivå. Människor med otillräckliga inkomster ska 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå och ges stöd att 
bli självförsörjande. Flyktingar ska ges stöd för att 
kunna integreras i samhället och leva ett självstän-
digt liv. 

  Målet kommer att följas upp vid årsbokslutet. 

 
Vård och omsorg 
 
Fullmäktigemål   Måluppfyllelse 

Personer med nedsatta funktioner ska ha möjlighet 
att leva och bo så normalt och självständigt som 
möjligt och det ska vara tryggt att åldras i Sim-
rishamn. 

  Vid halvårsskiftet är detta målet uppnått efter de 
mätningar som görs kontinuerligt. 
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LSS-verksamhet 
 
Fullmäktigemål   Måluppfyllelse 

Personer med nedsatta funktioner ska ha möjlighet 
att leva och bo så normalt och självständigt som 
möjligt. 

  Målet kommer att följas upp vid årsbokslutet. 

 
 
Annan viktig verksamhetsinformation 
 
Intern kontroll 
 
Den interna kontrollen följer gällande plan.  
 
Framtiden 
 
Här handlar det om att kunna möta effekterna av den demografiska förändringen inför tiden efter 
2020. Då måste socialtjänsten stå rustad med resurser och verksamhetsformer som passar framtidens 
äldre med vård och omsorgsbehov. Det handlar om behov av betydande resurstillskott. Detta är inte 
enbart en socialtjänstfråga utan i hög grad en samhällsplaneringsfråga för hela kommunen, men även 
region, stat och civilsamhälle. Alla insatser och åtgärder som syftar till att öka självständigheten och 
det egna inflytandet över sin livssituation även om du är gammal och sjuk måste ha hög prioritet.  
Inom barn- och ungdomsfrågorna gäller det att fortsätta den utveckling som pågår där samtliga instan-
ser arbetar tillsammans för att koordinera stödinsatserna (Modellområde). Utgångspunkten måste då 
vara att stötta familjerna och ge hjälp till självhjälp så långt som möjligt. Kommunens samlade insatser 
bör fokuseras kring de barn och ungdomar som riskerar att få problem av olika slag. 
 
Huvudmannaskapet för missbruksvården utreds för närvarande och det ligger ett förslag, SOU 
2011:35, som innebär en förändrad ansvarsfördelning så att landsting/region får ett samlat ansvar för 
behandling med tillhörande tvångsvård. Förslaget remissbehandlas för närvarande och går det igenom 
övergår motsvarande uppgifter från kommunerna till landsting/region med skatteväxling som följd. 
Det handlar om en relativt genomgripande förändring både vad avser ansvar och kostnader.  
 
Inom LSS måste utvecklingen fortsätta mot en verklig samhällsintegration så långt det är möjligt. Vi 
kan fortfarande se att ett beslut om att man tillhör LSS personkrets allt för ofta leder till att personen 
sätts till sidan och inte får del av samhällets habiliterande insatser inom andra områden. Kommunen 
måste också för sin del fortsätta det förändringsarbete som påbörjats framgångsrikt mot ett mer indivi-
dualiserat stöd, men inom ramen för ett tydligt åtagande. 
 
Personalförsörjningsfrågorna måste ha en hög prioritet. Här har ett framgångsrikt förändringsarbete 
påbörjats genom ett personalpolitiskt program med mera. Kommunen måste vara en attraktiv arbetsgi-
vare som kan locka till sig kompetent personal inom en rad områden.  
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EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS 
 
Driftredovisning  
 
Driftredovisning (tkr) Bokslut                   

jan-jun                 
2010 

Bokslut                   
jan-jun                 

2011 

Budget                   
jan-dec                 

2011 

Prognos                   
jan-dec                 

2011 

Budget-
avvikelse 

Nämnds- och styrelseverksamhet  537 968 1 390 1 390 0 
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet  -83 -107 27 27 0 
Äldre och funktionshindrade 151 632 150 671 332 811 329 011 3 800 
Individ- och familjeomsorg 16 936 20 001 37 344 38 394 -1 050 
Flyktingmottagande 5 020 -1 196 550 -450 1 000 
Arbetsmarknadsåtgärder 1 421 1 342 3 419 3 419 0 
Gemensam verksamhet  3 186 3 142 9 336 7 836 1 500 

Summa nettokostnad 178 649 174 821 384 877 379 627 5 250 

 
Verksamheten för äldre och funktionshindrade (LSS och vård och omsorg) prognostiserar ett överskott 
på totalt 3 800 tkr.  
 
Den totala prognosen för utförarsidan inom LSS är 4,5 mnkr. Det största överskottet visar enheten för 
personlig assistens LSS på 4 mnkr. Detta beror på ändrade utbetalningsregler från Försäkringskassan. 
Resterande överskott hänförs i huvudsak till daglig verksamhet. För beställarsidan inom LSS är resul-
tatet ett överskott på 2,6 mnkr där överskottet till största delen beror på den osäkerhet som finns kring 
placeringar inom LSS. 
 
Den totala prognosen för vård och omsorg på utförarsidan är ett positivt resultat på ca 0,5 mnkr. Detta 
beror på ett överskott på 2,6 mnkr för ordinärt och särskilt boende medan Hälso- och sjukvårdsenheten 
visar ett underskott på 1,1 mnkr, bostadsanpassningarna med 0,75 mnkr och dagverksamheten 0,25 
mnkr. Beställarsidan visar ett negativt resultat på ca 3,8 mnkr vilket främst beror på en utökad nyttjan-
degrad inom ordinärt boende. 
 
Underskottet på ca 1 mnkr inom individ- och familjeomsorgen hänförs främst till ökade antal place-
ringar för både barn och vuxna. 
 
Överskottet på 1 mnkr inom flyktingverksamheten beror på att intäkterna för ensamkommande flyk-
tingbarn 2010 beräknades för lågt vid bokslutsarbetet. Från och med 2011 kommer återsökningen av 
denna verksamhet att ske kvartalsvis. 
 
Gemensam verksamhet visar ett överskott på 1,5 mnkr. Detta beror på bland annat att lönerevisionen 
blev något mindre kostsam än förväntat. 
 
Investeringsredovisning 
 
Investeringsredovisning (tkr)                                
Projekt  

Bokslut                   
jan-jun                 

2010 

Bokslut                   
jan-jun                 

2011 

Budget                   
jan-dec                 

2011 

Prognos                   
jan-dec                 

2011 

Budget-
avvikelse 

ADB-investeringar 114 0 700 700 0 
Inventarier hemtjänst 214 0 0 0 0 
Trygghetslarm 187 0 247 247 0 
Hjälpmedel 428 685 1 800 1 800 0 
Vård och omsorgsprogram 0 234 800 800 0 

Totalt 943 919 3 547 3 547 0 
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Investeringsbudgeten kommer att användas enligt plan. 
 
 
NYCKELTAL  
 
Verksamhetsmått/statistik  Bokslut                   

jan-jun                 
2010 

Bokslut                   
jan-jun                 

2011 

Budget                   
jan-dec                 

2011 

Prognos                   
jan-dec                 

2011 

Budget-
avvikelse 

Hemtjänst i ordinärt boende        
Antal personer med hemtjänst 419 497 440 - - 
Antal personer med trygghetslarm 607 652 650 - - 
Hemtjänst i särskilt boende 

      
Antal lägenheter i särskilt boende 270 270 272 270 2 
varav på entreprenad 75 75 75 75 0 
Antal fasta korttidsplatser inom särskilt boende 22 22 22 22 0 
Hemsjukvård 

      
Antal personer med hemsjukvårdsinsatser - 758 745 - - 
Antal ärende, bostadsanpassning 138 129 - - - 
 
Utöver antalsuppgifterna vad gäller hemtjänst är omfattningen av beviljade timmar inom ordinärt bo-
ende av intresse. Under januari till juni 2010 hade ordinärt boende beställningar på 95 936 timmar. 
Detta har stigit till 107 541 timmar under samma period i år, vilket är en ökning med 11 605 timmar 
eller 12 procent. 



Ska du flytta, ska du flytta till 
Simrishamn på Österlen

 
En plats för livet 

– året runt

APRIL

8–10/4, 15–17/4, 21–25/4
Julrosfestival, Ulriksdals trädgård, Kivik 
22/4–1/5
Konstrundan på Österlen
23/4–24/4
Påsksoaré och Barn-/familjeföreställning 
SkillingeTeater 

MAJ-AUGUSTI

14–15/5, 21–22/5
Sparrisdagar, Sparrisgården, Skillinge
28/5–6/6
Matrundan, Österlen
2/6–5/6
Res i Kulturhistorien
Juni–aug
Teaterföreställningar, Skillinge Teater
Juni–dec
Atelierkonserter, Mellby Atelier
18/6–19/6
De 10.000 Riddarnas dag, Glimmingehus
Juli
Barn- & ungdomsmusikaler/teater
Scen Österlen
1/7–31/7 mån-fre 
Frukostmöten, Hamnplan i Simrishamn
6/7–3/8
Jazz under Stjärnorna, Brantevik
2/7–8/7
Rosfest, Simrishamn
13/7–15/7
Vallbyfestivalen
7/7–9/7 
Österlens Hamngille i Simrishamn
15/7–16/7
Backafestivalen, Baskemölla
18/7 
Piratenpriset delas ut i Kivik kl. 12.00
18/7–20/7
Kiviks Marknad
25/7–30/7
Seglarveckan med Bornholm Runt
28/7–30/7
Krämarmarknad i Simrishamn
30/7
Sillens Dag i Simrishamn
27/8
Krusbärsfestival, Skillinge

SEPTEMBER

24/9–25/9
Ekologisk Skördemarknad
Mandelmanns trädgårdar, Rörum
24/9–25/9
Äppelmarknad i Kivik

OKTOBER–NOVEMBER

4/11–6/11
Matrundan Höst 
4/11–6/11 
Allhelgonahelgen 
Österlen lyser

DECEMBER

4/12 samt 11/12
Jultåg på Österlen 
Museijärnvägen Brösarp–S:t Olof 

simrishamn.se


	01 - INNEHÅLL_KLAR.pdf
	Innehållsförteckning

	02 - ÖVERGRIPANDE_KLAR.pdf
	Delårsrapport
	Januari – juni 2011
	BEFOLKNINGSUTVECKLING
	NÄRINGSLIV/ARBETSMARKNAD
	VERKSAMHETEN
	Mål för god ekonomisk hushållning
	Fullmäktigemål
	Övrig verksamhetsinformation
	UTVECKLINGSARBETE
	EKONOMI
	Ekonomiskt resultat
	Investeringar
	Finansiella mål
	Förvaltning av pensionsmedel
	Redovisningsprinciper
	SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
	FRAMTID


	03 - 5 ÅR_KLAR.pdf
	Fem år i sammandrag

	05 - EK ÖVERSIKT_KLAR.pdf
	Ekonomisk översikt
	DRIFTREDOVISNING
	BALANSKRAVSAVSTÄMNING
	INVESTERINGSREDOVISNING
	NETTOINVESTERINGAR
	RESULTATRÄKNING
	BALANSRÄKNING


	06 - FIN_KLAR.pdf
	Finansiering

	07 - KONCERN_KLAR.pdf
	Koncernen
	Simrishamns Bostäder AB
	Simrishamns Industrifastigheter AB
	Österlens Kommunala Renhållnings AB
	Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund


	08 - PERSONAL_KLAR.pdf
	Personalekonomisk redovisning
	ANTALET ANSTÄLLDA
	SJUKFRÅNVARO


	12 - KF, REV, VAL_KLAR.pdf
	Kommunfullmäktige
	Revision
	EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS


	13 - ÖVER_KLAR.pdf
	Överförmyndarverksamheten
	SAMMANFATTNING
	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
	EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
	NYCKELTAL


	14 - KS_KLAR.pdf
	Kommunstyrelsen
	Ordförande: Anders Johnsson (m)
	Förste vice ordförande: Håkan Erlandsson (c)
	Andre vice ordförande: Karl-Erik Olsson (s)
	Förvaltningschef: Staffan Tellman t.o.m. den 30 juni, Anna Thott fr.o.m. den 1 juli
	SAMMANFATTNING
	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

	Viktiga förändringar
	Kommunledning
	Kommunstyrelsens organisation
	E-tjänster
	Näringsliv och utveckling
	Gemensam administration och IT-verksamhet
	Personalpolitik och personaladministration
	Turistenhet
	Måluppföljning
	Annan viktig verksamhetsinformation
	Intern kontroll
	Framtiden

	EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
	Driftredovisning
	Investeringsredovisning

	NYCKELTAL
	Prestationsnyckeltal – Turistbyrån



	15 - MYN_KLAR.pdf
	Myndighetsnämnden
	SAMMANFATTNING
	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
	Viktiga förändringar
	Bygglov
	Måluppföljning
	Annan viktig verksamhetsinformation
	Intern kontroll
	Framtiden

	EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
	Driftredovisning
	NYCKELTAL


	16 - SBN_KLAR.pdf
	Samhällsbyggnadsnämnden
	SAMMANFATTNING
	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
	Viktiga förändringar
	MBK- och bygglovsenheten
	MBK
	Bygglov

	Plan- och projektplaneringsenheten
	Planer
	Projektplanering

	Driftenheten
	Fastighet och städ
	Investeringar
	Drift

	Hamn
	Investeringar
	Drift

	Offentliga rummet
	Investeringar
	Drift

	Vatten- och avloppsenheten
	Investeringar
	Drift


	Måluppföljning
	Annan viktig verksamhetsinformation
	Intern kontroll
	Framtiden

	EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
	Driftredovisning
	Översikts-/detalj- och fastighetsplanering
	Plan- och projektplaneringsenheten
	MBK- och bygglovsenheten

	Driftenheten
	Fastighet och städ
	Hamn
	Offentliga rummet
	Vatten och avlopp
	Avslut Exploatering
	Övriga verksamheter inom tekniska avdelningen


	Investeringsredovisning - skattefinansierat
	Investeringsredovisning – Vatten och avlopp
	Exploateringsredovisning
	NYCKELTAL


	17 - KOF_KLAR.pdf
	Kultur- och fritidsnämnden
	Ordförande: Gunilla Aastrup Persson (öp)
	1:e Vice ordförande: Karin Fellström Arnoldsson (m)
	2:e Vice ordförande: Göran Thorén (s)
	Förvaltningschef: Gunilla Janlert
	SAMMANFATTNING
	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

	Viktiga förändringar
	Ungdomens Hus, Bénka-dí
	Administration och gemensam service
	Allmän kulturverksamhet
	Bibliotek
	Allmän fritidsverksamhet
	Österlens Museum
	Österlens museum. Foto: Elisabeth Wikenhed
	Måluppföljning
	Annan viktig verksamhetsinformation
	Intern kontroll
	Framtiden

	EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
	Driftredovisning
	Investeringsredovisning

	NYCKELTAL


	18 - BUN_KLAR.pdf
	Barn- och utbildningsnämnden
	SAMMANFATTNING
	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
	Viktiga förändringar
	Musikundervisning KPE. Foto: Anna-Carin Uggla
	Måluppföljning
	Grundskola inklusive förskoleklass
	Annan viktig verksamhetsinformation
	Intern kontroll
	Framtiden

	EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
	Driftredovisning
	Investeringsredovisning

	NYCKELTAL


	19 - SOC_KLAR.pdf
	Socialnämnd
	Ordförande: Stefan Lamme (m)
	1:e vice ordförande: Christer Persson (ÖP)
	2:e vice ordförande: Pia Ingvarsson (s)
	Förvaltningschef: Roland Persson
	SAMMANFATTNING
	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

	Viktiga förändringar
	Individ- och familjeomsorgen, inklusive arbetsmarknadsfrågor, flyktingmottagande och alkoholhandläggning
	Social omsorg, inklusive hemsjukvård
	LSS-verksamhet
	Måluppföljning
	Annan viktig verksamhetsinformation

	Intern kontroll
	Framtiden
	EKONOMISK ÖVERSIKT/ANALYS
	Driftredovisning
	Investeringsredovisning
	NYCKELTAL






