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Befolkningsutveckling
Invånarantalet uppgår den sista augusti enligt preliminära upp-
gifter till 19 144, i stort sett oförändrat jämfört med årsskiftet 
då kommunen hade 19 147 invånare. Kommunen är fortsatt en 
inflyttningskommun då cirka 630 personer har flyttat till kom-
munen hittills under året. Flyttnettot är positivt och uppgår till 
cirka 100 invånare, varav ungefär 75 procent kvinnor. Samti-
digt har kommunen i likhet med tidigare år ett födelseunder-
skott vilket är förklaringen till att invånarantalet sammantaget 
inte har utvecklats i positiv riktning.

Näringsliv och arbetsmarknad
Simrishamns kommun har fortsatt ett mycket högt nyföretagan-
de. Under första halvåret registrerades 78 nya företag samtidigt 
som antalet konkurser är mycket lågt. I slutet av juni fanns 
totalt 2 970 registrerade företag i Simrishamns kommun. 

Simrishamns kommun har en öppen arbetslöshet som den 30 
juni uppgick till 3,3 procent. Ungdomsarbetslösheten visar att 
5,3 procent var öppet arbetslösa per den 30 juni. Då Arbets-
förmedlingen under år 2012 har ändrat beräkningsmodell för 
arbetslöshet finns det ännu inga jämförelsetal.

Verksamhet och utveckling
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. I denna rapport görs uppföljning av 27 av 
29 fullmäktigemål. Uppföljningen visar att cirka 60 procent av 
målen bedöms vara eller bli uppfyllda under året. Det enda mål 
som inte bedöms bli uppfyllt är samhällsbyggnadsnämndens 
mål avseende att kommunens offentliga rum ska vara välskötta 
och intressanta. Resterande mål bedöms bli åtminstone delvis 
uppfyllda. 

När det gäller verksamheten kan noteras att antalet sökande till 
gymnasiet i år blev så lågt att inga studieförberedande pro-
gram öppnats till hösten. En utredning om gymnasiets framtida 
inriktning ska genomföras under hösten.  

Inom vård och omsorg ökar behovet av platser inom särskilt 
boende och detta är en trend som kommer att hålla i sig. Det 
pågående arbetet med en ny vård- och omsorgplan är av stor 
vikt för att även fortsatt ha en kostnadseffektiv verksamhet med 
hög servicenivå.

I övrigt kan noteras

- Efter arkitekttävlingen EUROPAN:s genomförande väntar 
nu en detaljplaneprocess för att ta tillvara de goda idéer som 
tävlingsförslagen gett. Jonebergsprojektet närmar sig ett för-
verkligande. Översiktsplanearbetet pågår och samrådsförslag 
beräknas finnas framme under 2013.

- Projektet ”Förebyggande insatser för barn och unga”, 
gemensamt för kultur- och fritidsnämnd, barn- och utbildnings-

nämnd och socialnämnd, har startat under året.

- Marint centrum arbetar fortsatt med att utveckla kontakter 
och samarbete inom verksamhetsområdet. Därtill pågår en 
utredning avseende projektets framtida organisationsform.

- Havs- och vattenmyndigheten har beviljat ytterligare pro-
jektstöd till KIMO Baltic Sea för att utöka projektet ”Fishing 
for litter” längs hela den svenska kusten.

- Kultur- och fritidsnämnden har startat ett projekt med av-
sikten att uppföra och driva ett hällristningscentrum.

- En förvaltningsövergripande kostutredning har tagits fram i 
syfte att ge underlag för beslut senare under året.

- Gällande kommunala e-tjänster har arbetet med att imple-
mentera det nya ärendehanteringssystemet pågått under året. En 
del av ambitionen är att minska utskicket av pappershandlingar. 

- Det kommunövergripande projektet ”Hållbar jämställdhet 
i Simrishamns kommun”, med syfte att samtliga verksamheter 
ska ha genomfört verksamhetsförbättringar gällande jämställd-
het, fortlöper som planerat.

Ett viktigt utvecklingsarbete för kommunen är det pågående 
visions- och målstyrningsarbetet. En ny vision har antagits av 
fullmäktige med innehållet:

 

Även tillhörande strategiska utvecklingsområden, nämligen 
demografi, geografi, demokrati och kompetensförsörjning, är 
beslutade. Nu pågår arbete med att fullfölja visionens anslag i 
den nya styrmodellen, så att fokusområden för mandatperioden 
och nämndsmål, liksom sedermera förvaltningarnas verksam-
hetsplaner, går mot samma mål. Syftet är att visionen ska vara 
vägledande för målstyrningsarbetet på alla nivåer.

Förvaltningsberättelse – utveckling och händelser
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 ”Kontrasterna i en levande kommun 
gör alla dagar bättre”
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Ekonomisk översikt

Kommunens ekonomiska resultat
Bokslutet för perioden januari–augusti visar ett positivt resultat 
på knappt 32 mnkr. Noteras bör att periodens resultat inklu-
derar en återbetalning på drygt 16 mnkr från AFA Försäkring 
avseende 2007 och 2008 års premier för avtalsgruppförsäkring 
och avgiftsbefrielseförsäkring. 

För helåret bedöms årets resultat uppgå till 6 mnkr. En för-
klaring till att resultatet bedöms minska under hösten är att 
motsvarande hälften av de återbetalda premierna beräknas 
användas för omställningsinsatser och andra kostnader av 
engångskaraktär.

Kommunens ekonomiska styrning är koncentrerad till det så 
kallade balanskravsresultatet. För år 2012 prognostiseras detta 
resultat uppgå till 9 mnkr, vilket är drygt 4 mnkr bättre än 
budgeterat. 

I likhet med år 2011 bedöms nämnderna under 2012 överskrida 
budgeten. Nämndernas sammantagna underskott beräknas 
uppgå till drygt 10 mnkr. Den största obalansen avser social-
nämnden med ett beräknat överskridande på 8 mnkr. Av detta 
underskott avser 3 mnkr individ- och familjeomsorgen till följd 
av ökade kostnader för försörjningsstöd och fler placeringar. 
Även inom LSS-verksamheten ökar placeringskostnaderna 
vilket förklarar ett överskridande på 2,5 mnkr. Äldreomsorgen 
bedöms få en negativ budgetavvikelse på 2,5 mnkr, främst 
beroende på ökade behov av vård och omsorg.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserade obalans uppgår 
till 2 mnkr. Det är fortsatt Österlengymnasiet som överskrider 
budgeten, det bedömda underskottet för denna verksamhet 
uppgår till 4 mnkr. Nämndens övriga verksamheter uppväger 
således en del av nämnda skolas obalans.

Att kommunen trots nämndernas samlade överskridande ändå 
prognostiserar bättre resultat än budgeterat beror på överskott 
inom finansieringen på 18 mnkr. Räknas det redovisade utfal-
let för pensionsmedelsförvaltningen bort, är ej budgeterat och 
ingår inte i balanskravsavstämningen, bedöms det positiva 
utfallet till drygt 15 mnkr. Den största delen förklaras av tidi-
gare nämnda återbetalning av premier från AFA Försäkring. Av 
återbetalade 16 mnkr beräknas hälften utgöra en positiv budget-
avvikelse. Prognosen avseende skatteintäkter och statsbidrag 
visar ett överskott på drygt 5 mnkr. Det är utfallet i kostnadsut-
jämningen som till största del förklarar denna avvikelse.

Investeringar
Fastställd investeringsbudget uppgår till 82,4 mnkr. Under peri-
oden januari–augusti har investeringsverksamheten uppgått till 
22,3 mnkr. För helåret beräknas utgifterna till 61,2 mnkr, varav 
6,7 mnkr finansierade av anläggningsavgifter inom vatten- och 

avloppsverksamheten. Avvikelsen mot budget förklaras till 
största delen, drygt 23 mnkr, av att ombyggnaden av skolloka-
ler (inklusive det särskilda projektet avseende Österlengymna-
siet) inte kommer att genomföras enligt ursprunglig planering. 

Bland större investeringar under året kan nämnas (beloppen 
som anges är helårsprognos):

• 9,8 mnkr i avloppsreningsverk, vattenverk och lednings-
nätet,

• 8,8 mnkr i energibesparingsåtgärder, inneklimat/ventila-
tion, brandskydd med mera i kommunens fastigheter,

• 5,3 mnkr i byförnyelse inom offentliga rummet,

• 3,0 mnkr i form av reinvestering i gator,

• 3,9 mnkr i kommunens hamnar,

• 3,0 mnkr i ett verksamhetssystem inom vård och omsorg.

Förvaltning av pensionsmedel
Den sista augusti 2012 uppgår marknadsvärdet på kommunens 
pensionsmedel till 129 mnkr jämfört med 124 vid årsskiftet 
2011/12. Marknadsvärdet har således ökat med 4,3 procent. Det 
bokförda värdet uppgår till 115,0 mnkr, vid årsskiftet var detta 
värde 112,3 mnkr. Ökningen är hänförlig till återinvestering av 
erhållna utdelningar samt realiserade värdeökningar vid ompla-
ceringar mellan tillgångsslagen.

Uppdelningen mellan tillgångslag följer normalfördelningen 
enligt placeringspolicyn. Aktieandelen uppgår till cirka 60 pro-
cent och resterande del är placerade i räntebärande tillgångar.

I budgeten ingår ett uttag på 5,3 mnkr från placeringen som 
delfinansiering av pensionsutbetalningarna. Uttaget kommer i 
likhet med tidigare år att ske i slutet av året.

Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna delårsrapport har i huvudsak samma 
redovisningsprinciper använts som i den senaste årsredovis-
ningen. Dock har lägre detaljeringsgrad använts avseende 
periodiseringar.

Rapportperioden har ändrats från att avse sex månader till att 
avse åtta månader. Ändringen förklarar att jämförelsetal saknas 
denna gång.
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God ekonomisk hushållning
I budgetbeslutet fastställdes fem verksamhetsmål med inrikt-
ning på god ekonomisk hushållning. Avsikten är att uppfölj-
ningen av dessa mål tillsammans med de finansiella målen ska 
utgöra grund för en bedömning av om utvecklingen ligger i 
linje med god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål
Nedan redovisas en uppföljning av kommunens finansiella mål.

Mål: Balanskravsresultatet ska i normalfallet minst uppgå till 
en procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. År 
2012 görs ett undantag. För detta år är målet att i bokslutet 
minst redovisa ett överskott motsvarande 0,5 procent. 

Uppföljning: Målet bedöms kunna uppnås utifrån nuvarande 
förutsättningar. Prognosen för helåret visar ett balanskravsre-
sultat på 9,1 mnkr, vilket motsvarar en procent av skatter, gene-
rella statsbidrag och utjämning. Ett utfall i nivå med prognosen 
skulle således innebära att kommunens ordinarie mål motsva-
rande överskott på en procent kommer att nås. Noteras bör 

dock att resultatet inkluderar en återbetalning från AFA För-
säkring på 16 mnkr avseende premier för åren 2007 och 2008. 
I prognosen har antagits att hälften av återbetalningen kommer 
att komma verksamheten tillgodo. Resterande 8 mnkr förklarar 
den största delen av det prognostiserade balanskravsresultatet.

Mål: Investeringar ska fullt ut självfinansieras, det vill säga 
nyupplåning ska undvikas och låneskulden får inte överstiga 
180 mnkr.

Uppföljning: Målet bedöms kunna uppfyllas. Nivån på låne-
taket, 180 mnkr, är en höjning från 165 mnkr till följd av plane-
rad ombyggnad av Österlengymnasiet. Ombyggnaden kommer 
inte att genomföras under året. Per sista augusti uppgår därmed 
låneskulden fortsatt till 165 mnkr. För helåret prognostiseras 
investeringarna till 61 mnkr. Finansiering bedöms kunna ske 
genom prognostiserat resultat (9 mnkr), avskrivningar (34 
mnkr), beräknade anläggningsavgifter för vatten och avlopp (6 
mnkr) samt resterande del genom minskning av kommunens 
banktillgodohavanden. Ingen ökad upplåning är planerad under 
resten av året.
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Sammanfattande bedömning
Bedömningen är att resultatmålet för år 2012, det vill säga att 
minst redovisa ett överskott på 0,5 procent av skatteintäkter 
och statsbidrag, bör kunna nås. Prognosen indikerar också att 
det kan finnas förutsättningar att dessutom klara kommunens 
ordinarie resultatmål på minst en procent i överskott. Det andra 
finansiella målet som innebär självfinansiering av investering-
arna bedöms också kunna uppfyllas. 

Uppföljningen av fullmäktigetmålen visar att det endast är ett 
mål som inte bedöms kunna uppfyllas. När det gäller verk-
samhetsmålen med inriktning på god ekonomisk hushållning 
föreligger emellertid bristande måluppfyllelse, både när det 
gäller underhåll av kommunens anläggningar och utfallet i 
grundskoleverksamheten. 

Utifrån ovanstående bör det finnas förutsättningar att den slutli-
ga bedömningen efter året slut kan bli att utvecklingen under år 
2012 anses ligga inom ramen för god ekonomisk hushållning.

Verksamhetens mål
Nedan redovisas en uppföljning av verksamhetsmålen med inriktning på god ekonomisk hushållning.

Verksamhetsmål med inriktning på god ekono-
misk hushållning

Måluppföljning 

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

Målet är uppfyllt. Flyttnettot visar +101 invånare under årets 
första åtta månader. Det totala antalet invånare är i princip 
oförändrat (-3 personer).

Frisknärvaron understiger inte 2009 års nivå. (År 
2009 uppgick frisknärvaron till 94,89 procent).  
(Uppföljningsansvar: Kommunstyrelsen)

Målet är uppfyllt. Frisknärvaron under perioden uppgick till 
96,13 procent. Ett strategiskt arbete med rehabilitering av 
anställda samt ett välfungerande samarbete med företagshälso-
vården, är en bidragande orsak till den ökade frisknärvaron.

Kommunens anläggningar är underhållna så att kapi-
talförstöring undviks. Uppdrag ges till samhällsbygg-
nadsförvaltningen att ta fram underhållsplaner.  
(Uppföljningsansvar: Samhällsbyggnadsnämnden)

Målet är inte uppfyllt. Arbetet med att ta fram underhållsplaner 
pågår avseende kommunens fastigheter, offentliga rummet 
och hamnarna. Gällande vatten- och avloppsverksamheten 
har underhåll genomförts enligt befintliga planer. Nivån är dock 
inte tillfredsställande och underhållsplanerna behöver därför 
uppdateras.

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

Målet är inte uppfyllt. Det sammanvägda resultatet 2012 med-
förde att Simrishamns kommun rankades som nummer 224 
av 290 kommuner vilket innebär en plats bland de 77 procent 
bästa.

Kvarboende i ordinärt boende ska öka. (60 procent av 
äldreomsorgen tillgodosågs år 2009 via hemtjänst).  
(Uppföljningsansvar: Socialnämnden)

Målet är uppfyllt. Andel kvarboende i ordinärt boende var per 
augusti 2012 64,4 procent. Det är en ökning med 1,8 procent 
från december 2011.

Uppföljningen visar att tre av fem mål bedöms uppfyllda. Det saknas fortsatt planer för att kunna besluta om tillräckliga under-
hållsnivåer. När det gäller grundskolan visar uppföljningen att verksamhetens resultat har försämrats betydligt jämfört med andra 
kommuner. 
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Kommunen fem år i sammandrag
Bokslut
jan-dec

2008

Bokslut
jan-dec

2009

Bokslut
jan-dec

2010

Bokslut
jan-dec

2011

Bokslut
jan-aug

2012
Soliditet (%) 58 55 57 56 58

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%) 98 98 96 100 95

Eget kapital (mnkr) 543,7 561,1 588,6 593,9 625,5

Eget kapital per invånare (tkr) 28,1 29,0 30,5 31,0 32,7

Tillgångar (mnkr) 930,6 1 013,4 1 034,1 1 066,5 1 074,4

Tillgångar per invånare (tkr) 48,1 52,4 53,6 55,7 56,1

Anläggningslån (mnkr) 165,2 165,2 145,2 165,0 165,0

Anläggningslån per invånare (tkr) 8,5 8,5 7,5 8,6 8,6

Pensionsskuld (mnkr) 411,8 413,6 396,8 444,4 444,7

Avsatt till pensioner (mnkr) 5,3 5,2 5,2 15,9 16,4

Årets resultat (Förändring eget kapital) (mnkr) 18,8 17,4 32,7 5,3 31,6

Nettoinvesteringar (mnkr) 74,9 72,1 44,4 44,8 22,3

Utdebitering kommunen (%) 20,51 20,51 20,51 20,51 20,51

Antal invånare per balansdagen (st) 19 356 19 328 19 297 19 147 Prel. 19 144



Förvaltningsberättelse – 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 18,0 

mnkr. Exkluderas poster som inte ska beaktas vid balanskravs-
avstämningen visar prognosen en positiv budgetavvikelse på 
15,4 mnkr (”Summa inom balanskravet”).
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Den största förändringen gentemot budget avser återbetalning 
av avtalsförsäkringar på drygt 16 mnkr. Bakgrunden är den att 
AFA Försäkring i juni beslutade att återbetala kommunernas 
premier för avtalsgruppförsäkring och avgiftsbefrielseför-
säkring avseende åren 2007 och 2008. Kommunen har valt 
att budgetera 8 mnkr av denna återbetalning för att finansiera 
omställningsåtgärder av engångskaraktär. I nuläget har kom-
munstyrelsens anslag till förfogande ökats med detta belopp, 
i avvaktan på utfördelning till nämnderna. Därmed beräknas 
återbetalningen av avtalsförsäkringar visa drygt 8 mnkr i posi-
tiv budgetavvikelse.

Skatteintäkter och statsbidrag beräknas visa ett överskott på 5,5 
mnkr mot budget. Utfallet i kostnadsutjämningen blir 3,5 mnkr 
bättre än budgeterat. LSS-utjämningen ger en positiv budgetav-
vikelse på 0,8 mnkr. Skatteintäkter, inklusive inkomstutjäm-
ningen, beräknas bli 1,6 mnkr högre än budgeterat. Samtidigt 
beräknas intäkterna från den kommunala fastighetsavgiften bli 
0,4 mnkr lägre än budgeterat.

Nettokostnaden för räntor prognostiseras till 0,8 mnkr jämfört 
med budgeterade 3,7 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen 
förklaras av försenade/uppskjutna investeringar samt lägre 
räntenivåer. Därtill har kommunen erhållit en ej budgeterad 
utdelning från Kommuninvest på nästan 0,9 mnkr. Den lägre 

investeringsnivån förklarar också avvikelserna gällande av-
skrivningar och de kapitalkostnader som nämnderna betalar till 
finansieringen.

Pensionskostnaderna beräknas överskrida budget med 3,8 
mnkr. Prognoserna från KPA, upprättade vid årsskiftet 
2010/2011, som låg till grund för budgeten, har klart underskat-
tat kostnadsutvecklingen. Motsvarande situation uppstod även 
år 2011. En tillkommande förklaring är att i den beräknade 
kostnaden för helåret ingår en ökad avsättning på 0,8 mnkr för 
pensioner till förtroendevalda som inte fanns med vid budgete-
ringstillfället. Interna pensionsavgifter med mera. beräknas visa 
ett överskott på 2,5 mnkr mot budget. Detta överskott förklaras 
till största del av att AFA Försäkringar beslutat att inte att ta ut 
premier under år 2012 för de avtalsförsäkringar som beskrivs 
ovan. 

Redovisade intäkter avseende pensionsmedelförvaltningen 
avser återplacerade utdelningar och realisationsvinster vid 
omplaceringar. 

Driftredovisning (tkr)
Bokslut
jan-dec

2011

Bokslut
jan-aug

2012

Budget
jan-dec

2012

Prognos
jan-dec

2012

Budget-
avvikelse

Pensioner -58 185 -33 649 -47 200 -51 000 -3 800

Interna pensionsavgifter med mera 30 923 19 700 29 000 31 500 2 500

Återbetalning avtalsförsäkring 0 16 180 8 000 16 180 8 180

Interna kapitalkostader 56 762 36 518 56 053 55 253 -800

Skatteintäkter och statsbidrag 875 791 596 959 888 800 894 300 5 500

Räntor med mera 3 287 -195 -3 700 -800 2 900

Avskrivningar -35 862 -22 866 -35 000 -34 400 600

Kommuntyrelsens förfogande 0 0 -8 251 -8 251 0

Kommunstyrelsens förfogande omställning skola 0 0 -1 245 -1 245 0

Semesterskuldsförändring -594 -800 -1 400 -1 200 200

Momsbidrag 4 014 2 926 3 900 4 020 120

Summa inom balanskravet 876 137 614 774 888 957 904 357 15 400

Pensionsmedelsförvaltningen 5 121 2 068 0 2 600 2 600

Försäljning anläggningstillgångar 1 657 0 0 0 0

Summa inklusive realisationsvinster 882 915 617 382 888 957 906 957 18 000



Kommunägda bolag
Kommunen äger aktiebolag som bedriver verksamhet inom bo-
stadsområdet, industrifastigheter och renhållning. Dessa bolag 
är Simrishamns Bostäder AB, Simrishamns Industrifastigheter 
AB och Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB). 
ÖKRAB ägs tillsammans med Tomelilla kommun, 50 procent 
vardera. 

Sydöstra Skånes Räddningsförbund, SÖRF, omfattar kom-
munerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad. 
Simrishamns andel är 22,01 procent 2012. 

Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner har bildat Ystad-
Österlenregionens miljöförbund som har övertagit samtliga 
författningsreglerade uppgifter inom miljö- och hälsoskydds-
området. Simrishamns andel i förbundet är 33,7 procent. 

Simrishamns Bostäder AB
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Simris-
hamns kommun förvärva, försälja, äga och förvalta fastigheter 
eller tomträtter samt att bygga bostäder, affärslägenheter och 
kollektiva anordningar såsom skolor, barnstugor, äldreboenden 
etc.

Delårsbokslut är upprättat per den 31 augusti 2012. Resultat-
uppföljning lämnas till kommunstyrelsen månadsvis. Augusti 
månads uppföljning visar ett nettoresultat på 0,1 mnkr. Det 
prognostiserade resultatet uppgår till 0,7 mnkr i enlighet med 
budget 2012. Resultatet per den 31 december 2011 uppgick till 
2,5 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 hant-
verksändamål samt främja näringslivet i kommunen på mark-
nadsmässiga grunder.

Resultatuppföljning per den 31 augusti 2012 visar ett positivt 
resultat på 0,1 mnkr, där budget år 2012 uppgår till 0,2 mnkr. 
Föregående års resultat uppgick 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 resurs-
hänsyn, på ett för kommunmedlemmarna ändamålsenligt och 
effektivt sätt samt med tillämpning av kommunernas självkost-
nads- och likställighetsprinciper. Dessutom ska om ändamålet 
med bolagets verksamhet gynnas, samverkan kunna etableras 
med parter, till exempel andra avfallsbolag utanför Simris-
hamns och Tomelilla kommuner.

Nettoresultatet i delårsbokslutet per den 31 augusti 2012 upp-
gick till ett överskott på 0,4 mnkr. Rörelseresultatet stämmer 
väl överens med budgeterat resultat. Nettoresultatet per den 31 
december 2011 var ett överskott på 0,7 mnkr. 

Bolaget har en intensiv investeringsperiod bakom sig då de 
på grund av igångsatt matavfallsinsamling med separata 140 
literskärl har investerat drygt 3 mnkr i nya kärl. Under 2012 har 
bolaget gjort fortsatta satsningar och utvidgningar av matav-
fallsinsamlingen som vid årsskiftet 2012/2013 kommer att 
omfatta samtliga tätorter och byar vilket innebär att cirka 9 000 
matavfallskärl finns på plats hos hushållen.

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 un-
der namnet Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF). 

Resultatet per den 31 december 2011 uppgick till 1,9 mnkr. 
Tertialuppföljningen per den 31 augusti 2012 visar ett överskott 
på 3,7 mnkr. Det budgeterade resultatet för år 2012 är 0,2 mnkr 
och prognosen för året är ett positivt resultat om 2,6 mnkr.

SÖRF ombildas från årsskiftet 2012/2013 med Simrishamn, 
Ystad, Tomelilla och Sjöbos kommuner som medlemmar. 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner har överläm-
nat samtliga författningsreglerade uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet till Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 
som ska svara för de samverkande kommunernas myndighets-
utövning 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.

I tertialuppföljningen per den 31 augusti 2012 är utfallet 0,5 
mnkr. I årsbokslutet 2011 uppgick resultatet till -0,5 mnkr. Det 
budgeterade resultatet uppgår år 2012 till 0,1 mnkr vilket också 
är prognosen för året. 
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Antalet anställda
Simrishamns kommun har per den 31 augusti 2012 totalt 1 469 anställda, vilket motsvarar 1 250 årsarbetare. Av dessa är 1 335 
tillsvidareanställda och 134 visstidsanställda. 80,5 procent av medarbetarna är kvinnor och 19,5 procent utgörs av män. 

          
Antal anställda per förvaltning 
(per 31 augusti)

Tillsvidareanställda Visstidsanställda

Män
2011

Män
2012

Kvinnor
2011

Kvinnor
2012

Totalt
2012

Män
2011

Män
2012

Kvinnor
2011

Kvinnor
2012

Totalt
2012

Kommunledningskontor 16 12 28 24 36 5 7 2 7 14
Samhällsbyggnadsförvaltning 38 43 19 18 61 6 9 2 2 11
Kultur- och fritidsförvaltning 9 8 23 19 27 1 4 1 5 9
Barn- och utbildningsförvaltning 94 93 420 391 484 7 8 23 20 28
Socialförvaltning 90 87 627 640 727 17 14 39 58 72

Totalt 247 243 1 117 1 092 1 335 36 42 67 92 134
 

Sjukfrånvaro

Simrishamns kommun genomför ett kontinuerligt arbete med utbildning, förebyggande hälsoarbete samt snabbare och mer person-
ligt anpassad eftervård. Det fortlöpande rehabiliteringsarbetet innebär dels att stödja verksamheterna i förebyggande åtgärder, dels 
att stödja verksamheterna vid hanteringen av sjukfrånvaron. Ett tydliggörande av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och struktu-
rerat rehabiliteringsarbete är en bidragande faktor till att sjuktalen har minskat i kommunen jämfört med samma period förra året.

              
Sjukfrånvaro, samtliga an-
ställda

<29 år

2011

<29 år

2012

30-49 år

2011

30-49 år

2012

>50 år

2011

>50 år

2012

Totalt

jan-aug

2011

Totalt

jan-aug

2012

Totala antalet sjukdagar i %
av ordinarie arbetstid

1,93 1,79 3,5 3,29 6,47 4,93 4,74 3,87

>60 dagar i % av total sjukfrånvaro 1,43 10,17 33,24 29,38 44,06 41,97 38,91 35,7
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Vägen om våren, foto: Tina Schedvin



Miniuggla, foto: Bengt Bengtsson



Kommunfullmäktige
 
Ordförande: Christer Akej (M) 

Årets händelser 
• En fullmäktigeberedning för utveckling av medborgar-

dialog bestående av fem ledamöter har tillsatts av kom-
munfullmäktige under våren 2012.

Verksamhetsuppföljning
Kommunfullmäktiges ledamöter har hittills under året väckt 
14 motioner, lämnat in två interpellationer och ställt nio frå-
gor. Kommunfullmäktige har under de första åtta månaderna 
av 2012 haft fem ordinarie sammanträden samt ett extra 
sammanträde med anledning av årsbokslut för 2011.

Allmänhetens frågestund har anordnats om bokslut 2011 och 
om budget 2013, dock utan att frågor har ställts. Allmänhe-
tens aktivitet har handlat om tio nya medborgarförslag.

Kommunfullmäktiges ledamöter har bjudits in till tema-
kvartsdag om bokslut 2011.

Ekonomi
Ekonomi (tkr) 2011-12-31 2012-08-31
Nettokostnader 926 580
Budget, helår 790 810
Prognos, helår - 810
Budgetavvikelse, 
helår

-136 0

Nettoinvesteringar 0 0
Budget 0 0
Prognos, helår - 0
Budgetavvikelse, 
helår

0 0

Framtid
Kommunfullmäktige sammanträder tre gånger under hösten 
2012. Fullmäktigeberedningen om medborgardialog ska 
redovisa sitt slutförslag senast före sommaren 2013, varefter 
förslag om förbättrad medborgardialog eventuellt kan beslu-
tas. 

Medborgardialog – det goda samtalet

Kommunfullmäktige  har tillsatt en grupp (en så kallad ”fullmäktigebered-
ning”) som ska komma med förslag på hur samtalen mellan medborgare, 
beslutsfattare och kommunens medarbetare ska förbättras. Det är ett entydigt 
önskemål, framfört bland annat vid de framtidsverkstäder som genomfördes i 
kommunens regi förra året. 

Därför har beredningen fått i uppdrag att: 
- presentera alternativ till de tidigare bya- och lejemötena 
- utveckla kommunens hemsida när det gäller möjligheter till dialog 
- se hur sociala medier kan vara ett verktyg för löpande kommunikation. 

Gruppen består av: Kristina Åhberg (M) ordförande, Per Andersson (S) vice 
ordförande, Gudrun Schyman (FI), Mats Carlsson (C), Christer Vigren (ÖP), 
sekereterare är Hanna-Karin Persson.

 

Verksamhetsberättelse – kommunfullmäktige 
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Revisionen
 
Ordförande: Birgitta Larsson (FP)

Verksamhetsuppföljning
Revisionen har genomfört tre av fyra planerade djupgransk-
ningar enligt revisionsplan. Det gäller granskning av kom-
munledningskontorets organisation, granskning av Marint 
centrum samt granskning av projektet ”Landsbygdens 
vattenförsörjning”. 

Det avslutande granskningsprojektet genomförs tillsammans 
med Region Skåne och avser granskning av primär- och 
sekundärkommunala insatser för barn och unga med psykisk 
ohälsa.

Revisorerna arbetar med att utveckla modellen för ökad 
granskning genom att bevakningsgrupperna får ett större 
ansvar för uppföljning av nämnderna.

Ekonomi
Ekonomi (tkr) 2011-12-31 2012-08-31
Nettokostnader 996 487
Budget, helår 980 1 000
Prognos, helår - 1 000
Budgetavvikelse, helår -16 0

Nettoinvesteringar 0 0
Budget 0 0
Prognos, helår - 0
Budgetavvikelse, helår 0 0

För 2012 prognostiseras ett utfall i balans med budget.

Måluppföljning
Fullmäktigemål Måluppföljning
Kommunrevisionen 
ska med anvisad 
budget arbeta i enlig-
het med vad som 
föreskrivs i kommu-
nallagen.

Målet är delvis uppfyllt. 
Vid revisionsårets slut be-
döms målet vara uppfyllt.

Framtid
Under hösten ska revisorerna i Simrishamn genomföra en 
utbildningsdag kring kommunalförbund, då samarbetsfrågor 
mellan kommuner är ett aktuellt ämne inom SÖSK-området. 
Syftet med dagen är att tydliggöra ansvarsfrågor mellan 
kommunalförbunden och medlemskommunerna.  

Höstplöjning - Ivar Svensson
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Valnämnden
 
Ordförande: Bo Håkansson (M) 

Verksamhetsuppföljning
Kommunfullmäktige har inte satt upp mål för valnämndens 
verksamhet. Valnämnden ansvarar för att valnämndens verk-
samhet bedrivs i enlighet med bestämmelserna i vallagen 
och i andra författningar som reglerar frågor relaterade till 
valnämndens verksamhet. 

Ekonomi
Ekonomi (tkr) 2011-12-31 2012-08-31
Nettokostnader -106 2
Budget, helår 20 20
Prognos, helår - 20
Budgetavvikelse, 
helår

126 0

Nettoinvesteringar 0 0
Budget 0 0
Prognos, helår - 0
Budgetavvikelse, 
helår

0 0

Framtid
Valnämndens arbete är vilande fram till år 2014 då det är val 
till EU, riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. 
Under budgetåret 2012 genomförs varken val eller folkom-
röstning. Anslaget 2012 ger valnämnden möjlighet att under 
ett ”mellanår” hålla sammanträde för att bland annat genom-
föra en översyn av valdistriktsindelningen. 

Äppelgunga - Brita Martinsson

Verksamhetsberättelse – valnämnden 
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Överförmyndarverksamheten
 
Överförmyndare: Benny Nilsson 
 

Årets händelser 
• Nära samverkan med Ystad/Sjöbo överförmyndarnämnd 

och Tomelilla överförmyndare i utveckling av berörda 
kommuners verksamheter, både på kort och på lång sikt.

Verksamhetsuppföljning
Antalet ärenden har under året ökat med drygt åtta procent. 
Andelen yngre med funktionshinder och i behov av ställfö-
reträdarskap har ökat än mer. Överförmyndarverksamheten 
arbetar på ett konsekvent sätt med förändringar, förbättringar 
och effektiviseringar för att möta den ökande ärendemäng-
den och den ökande komplexiteten i ärendena. 

Ekonomi

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse om cirka 0,3 
mnkr. Antalet ärenden och dess svårighetsgrad ökar. Detta 
medför att fler gode män arvoderas vilket sammantaget med-
för ökade kostnader för verksamheten.

  

Måluppföljning
Fullmäktigemål Måluppföljning
En korrekt myndig-
hetsutövning med 
kort handläggningtid.

Målet är uppfyllt. Det exem-
plifieras av att årsräkningar 
inkomna senast den 1 mars 
är granskade före den 1 
juni.

Framtid
Bedömningen är att antalet ärenden, främst bland yngre per-
soner med funktionshinder, kommer att öka och därmed även 
ärendenas svårighetsgrad. Rekrytering och utbildning av gode 
män/förvaltare är prioriterade områden. Samverkan med grann-
kommuner blir viktigare. Att arbeta på ett strukturerat sätt med 
utveckling, intern kontroll och kvalitet är nödvändigt för en 
välfungerande överförmyndarverksamhet i en allt mer komplex 
omvärld. Justitiedepartementet arbetar just nu med en SOU 
som kan medföra att utredningsansvaret i godmansärenden flyt-
tas från landets tingsrätter till överförmyndaren.

Ekonomi (tkr) 2011-12-31 2012-08-31
Nettokostnader 1 761 1 529
Budget, helår 1 620 1 665
Prognos, helår - 1 915
Budgetavvikelse, helår -141 -250

Nettoinvesteringar 0 0
Budget, helår 0 0
Prognos, helår - 0
Budgetavvikelse, helår 0 0

Stenshuvud - Eva Kvant Olsson

14

 Verksamhetsberättelse – överförmyndarverksamheten  



 

Kommunstyrelsen 

Ordförande: Anders Johnsson (M) 
Förvaltningschef: Anna Thott

Årets händelser 
• Organisationsöversyn och förändring av enhetsindelning 

har genomförts.

• Ett stort antal befattningar inom kommunledningskon-
toret innehas av helt nya befattningshavare. Processkart-
läggning har genomförts för att tillvarata erfarenhet som 
annars riskerade att förloras.

Verksamhetsuppföljning
För att kunna erbjuda medborgare och näringsliv kom-
munala e-tjänster har arbetet med att implementera ett nytt 
ärendehanteringssystem pågått under året. I samband med 
detta har ambitionen även varit att inrätta en politikerplatt-
form, så att sammanträden kan ske utan föregående utskick 
av pappershandlingar.

Kommunen publicerar löpande information via hemsidan 
och informationssidor i Österlenmagasinet. Informationen är 
även tillgänglig på hemsidan och möjligheten finns att abon-
nera digitalt. Därtill ges information via lokalradio.

Under året har det på Marint centrum fortsatt skett ett 
löpande arbete med att utveckla kontakter och samarbeten, 
bedriva kunskapsinhämtning och benchmarking med mera 
inom verksamhetsområdet hav och vatten i syfte att stärka 
Marint centrums position och nå potentiella hyresgäster och 
samarbetspartners. Arbetet med att knyta nya verksamheter 
till huset har inte utvecklats riktigt i den takt som förväntats 
och därför redovisas ett större underskott som rör hyres-
förluster. Under 2012 pågår förberedelserna för att bilda 
en ideell förening som bas för Marint centrums fortsatta 
verksamhet. Organisationsförändringen kopplas till Region 
Skånes satsning på ”Skånes hav och vatten” som också 
beslutat bekosta en tjänst som koordinator för samverkan av 
havs- och vattenfrågor i Skåne.

Havs- och vattenmyndigheten har beviljat ytterligare pro-
jektstöd till KIMO Baltic Sea för att utöka projektet ”Fishing 
for litter” längs hela den svenska kusten. Flertalet kustkom-
muner med ett etablerat yrkesfiske kan komma att bli en del 
av projektet. 

Turistenheten har under året arbetat för att öka antal forum 
och mötesplatser. Det har utarbetats en sida på Facebook 
med inspiration och reseanledningar. De har också öppnat 
twitterkonto och det finns applikation för smartphone med 
fokus på naturområden, cykelvägar och vandringsslingor 
som är framtagen i ett Leader-projekt gemensamt med 
grannkommunerna.

EU-projektet ”Catching the future” har avslutats. Projektet 
har inneburit arbete för att öka handel mellan södra Sverige 
och norra Polen. En utvärdering av kommunens nytta med 
deltagande ska genomföras. 

Byggnadsvårdscentrum kommer under året att stå helt fär-
digt, en byggnadsvårdsbutik har öppnat under våren. 

IT-enheten har under året arbetat vidare med införandet 
av ett IP-baserat telefonisystem, ett arbete som påbörjades 
under år 2011.

Ekonomienheten arbetar med införande av e-handel via 
projektet ”Samordnad varudistribution”. Projektet drivs i 
samarbete med Tomelilla och Ystads kommuner. 

Under perioden har personalenheten haft en hög perso-
nalomsättning. Ett antal tjänster har under året varit obe-
mannade, vilket har fått till följd att de långsiktiga och 
strategiska personalfrågorna inte har kunnat prioriteras. De 
områden som prioriterats i personalarbetet under perioden 
har varit: det fortsatta arbetet med att stödja cheferna i reha-
biliteringsprocesserna, vidareutveckling av samarbetet med 
företagshälsovården, arbetsmiljöfrågor (där bland annat en 
arbetsmiljöpolicy utarbetats) samt arbete att genomföra en 
lönekartläggning av alla kommunens befattningar. Kartlägg-
ningen kommer dels att ligga till grund för det fortsatta arbe-
tet med utveckling av lönesättningsprocesserna, dels utgöra 
en viktig del av verksamhetens jämställdhetskartläggning.

Projektet ”Hållbar jämställdhet i Simrishamns kommun” 
fortlöper som planerat. Målet är att samtliga verksamheter 
ska ha genomfört verksamhetsförbättringar gällande jäm-
ställdhet före år 2014. Bidrag från SKL, Sveriges Kommu-
ner och Landsting, har erhållits. 
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Ekonomi
Ekonomi (tkr) 2011-12-31 2012-08-31
Nettokostnader 66 807 44 417
Budget, helår 67 632 68 307
Prognos, helår - 68 507
Budgetavvikelse, 
helår

825 -200

Nettoinvesteringar 3 023 803
Budget, helår 4 070 2 854
Prognos, helår - 2 564
Budgetavvikelse 1 047 290

Kommunstyrelsens prognos visar ett underskott om 0,2 
mnkr. Marint centrum prognostiserar ett underskott på 0,9 
mnkr beroende på att det fortfarande saknas hyresgäster. 
Därtill har uthyrningen av Skeppet inte haft den fortsatta 
utveckling som förväntades utifrån starten år 2011. 

Avgiften för färdtjänst och avgift för Snurringen är under 
året lägre än budgeterat. Vidare har flera verksamheter haft 
vakanta tjänster under delar av året. Detta ger en positiv av-
vikelse om 0,7 mnkr.

Den positiva avvikelsen avseende investeringar förklaras 
genom att projektet telefonisystem till stora delar genomför-
des under år 2011 samt att inköp av inventarier inte kommer 
att uppgå till budgeterad nivå.
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Måluppföljning
Fullmäktigemål Måluppföljning
God planberedskap för byggnation av lägen-
heter och småhus i kommunens tätorter.

Målet följs upp i samband med årsbokslut.

Kommunens ekonomiska respektive verk-
samhetsmässiga styrning är ändamålsenliga 
och uppföljningsbara på kommunnivå och på 
verksamhetsnivå.

Målet är uppfyllt. Styrning och uppföljning fortlöper som plane-
rat. Ett visions- och målarbete pågår för att utveckla verksam-
hetsstyrningen. I syfte att förbättra den ekonomiska uppfölj-
ningen har antalet uppföljningstillfällen ökats under våren samt 
delårsrapporten ändrats så att den avser åtta månader i stället 
för som tidigare första halvåret.

Arbetsmiljön är god och präglas av jäm-
ställdhet och mångfald.

Målet är uppfyllt. Medarbetarna har under året utbildats i bland 
annat arbetsmiljöarbete, vilket bidrar till att stärka och utveckla 
ett gott arbetsklimat. En arbetsmiljöpolicy har också utarbetats, 
som ett led i att säkerställa att en god arbetsmiljö upprätthålls. 
Det pågående jämställdhetsprojektet fortlöper med kontinuer-
liga utbildningsinsatser i samtliga verksamheter, med målsätt-
ning att få jämställdhetsarbetet tydligt integrerat i verksamhe-
terna.

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

Målet är uppfyllt. En gemensam lönepolicy är antagen.

De gemensamma administrativa rutinerna 
och IT-stödet stödjer verksamheterna, har hög 
tillgänglighet, god kvalitet, mycket hög säker-
het samt ger god service till medborgarna.

Målet är uppfyllt. Ett nytt ärende- och dokumenthanteringssys-
tem har implementerats. Arbetet med att erbjuda hög tillgäng-
lighet och god kvalitet utvecklas fortlöpande. Säkerheten har 
under året höjts med nytt e-postfilter och säkerhetsfilter för 
internettrafik.

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

Målet är delvis uppfyllt. Nyföretagandet är fortsatt högt. Under 
första halvåret registrerades 78 nya företag samtidigt som an-
talet konkurser är mycket lågt. I slutet av juni fanns totalt 2 970 
registrerade företag i Simrishamns kommun. Samtliga faktorer 
i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet har förbätt-
rats eller är oförändrade förutom faktorn ”tillgång till kompetent 
personal” där företagen upplever en större svårighet med att 
rekrytera personal.

Aktivt utvecklings- och planeringsarbete såväl 
nationellt som internationellt skapar en positiv 
utveckling för kommunen.

Målet är delvis uppfyllt. Byggnadsvårdscentrum färdigställs och 
invigs under hösten. KIMO driver fortsatt projektet ”Fishing for 
litter”. Marint centrum arbetar aktivt med att utveckla kontakter 
och samarbete inom näringsliv, forskning och utveckling med 
relation till hav och vatten.

Informationsverksamheten synliggör kommu-
nen och bidrar till en ökad dialog med med-
borgarna, anställda och andra intressenter.

Målet är uppfyllt. Publiceringsverktyget för kommunens hem-
sida har uppgraderats. Kommunen publicerar informationssidor 
i Österlenmagasinet. Därtill ges information i lokalradion. Intern 
information publiceras löpande via Simfonytt.

Turistenheten arbetar tillsammans med 
näringen, andra kommuner och organisatio-
ner, för att öka besöksantalet och förlänga 
säsongen

Målet är uppfyllt. Partnerskap med Tourism in Skåne finns, 
vilket har inneburit medverkan tillsammans med näringen på 
event i Stockholm och i Köpenhamn.

Framtid
E-tjänster införs samt inrättande av IT-baserad plattform till de förtroendevalda under hösten 2012. Införande av e-handel med 
kommunens större leverantörer pågår. Införande av beslutsstödsystem under år 2013 innebär ett bättre stöd till verksamheterna 
avseende ekonomisk planering och uppföljning. Upphandling av beslutsstödssystem kommer att göras under hösten för imple-
menteringsstart under år 2013.

Frågan om ett gemensamt destinationsbolag med Ystads kommun och det lokala näringslivet beräknas komma att avgöras under 
hösten.

Verksamhetsberättelse – kommunstyrelsen  
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Myndighetsnämnden
 
Ordförande: Monica Gripp (M) 
Förvaltningschef: Ingvar Bengtsson

Årets händelser 
• Avseende tillsynsområde Norrekås och Örnahusen har 

Länsstyrelsen valt att inte överpröva några av myndig-
hetsnämndens beslut.

Verksamhetsuppföljning
Antal ärenden och beslut i bygglov har minskat något, men 
den totala mängden är förhållandevis stor. 

Antalet ansökningar om bygglov och förhandsbesked för 
nybyggnation av bostäder har minskat kraftigt.

Den nya plan- och bygglagen innebär ett tidskrävande arbete 
att förbättra handläggningsrutiner och beslutstexter.

 

Ekonomi

 
Myndighetsnämndens prognos visar på en smärre positiv 
avvikelse. 

Måluppföljning
Fullmäktigemål Måluppföljning
Bedriva korrekt myn-
dighetsutövning för 
att främja en långsik-
tigt hållbar utveckling 
för en bra och god 
bebyggelsemiljö samt 
för detta verka med 
god rådgivning och 
tillsyn.

Målet är uppfyllt. Rådgiv-
ningen är omfattande och 
håller hög kvalitet.

Framtid
En undersökning ska genomföras under 2013 för att få 
en uppfattning om servicenivån till medborgarna och hur 
bygglovshanteringen fungerar. Arbetet med en ny översiktsplan 
är påbörjad och det är angeläget att denna färdigställs för att 
underlätta bygglovshanteringen i framtiden.

 
Ekonomi (tkr) 2011-12-31 2012-08-31
Nettokostnader 535 313
Budget, helår 560 575
Prognos, helår - 555
Budgetavvikelse 25 20

Nettoinvesteringar 0 0
Budget, helår 0 0
Prognos, helår - 0
Budgetavvikelse 0 0

Möllebacken Simrishamn.
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Möllebacken Simrishamn.

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ordförande: Christer Vigren (ÖP) 
Förvaltningschef: Ingvar Bengtsson

Årets händelser 
• Ny brygga i småbåtshamnen har installerats. 

• Ombyggnation av torgen i Sankt Olof och Borrby är 
klara. 

• Samhällsbyggnadsnämnden har deltagit i bildandet av 
en ekonomisk förening för etablering av gastankställe i 
Simrishamn och Tomelilla.

• En organisationsförändring genomfördes under våren 
2012, som innebar överföring av verksamheter mellan 
enheterna. Förvaltningen är under innevarande år inde-
lad i fem enheter – drift, fastighet, planer, VA och MBK/
bygglov, där driftenheten innefattar hamn och offentliga 
rummet.

Verksamhetsuppföljning
Ombyggnation av Österlengymnasiet har bromsats i  
avvaktan på kompletterande utredning. Projekteringen vi-
sade på en kraftig fördyrning samtidigt som antalet sökande 
elever var få. I avvaktan på långsiktiga beslut om skolornas 
framtid har nämnden varit mycket restriktiv med investe-
ringar i befintliga skollokaler. Detta har bland annat innebu-
rit att åtgärder för effektivare uppvärmning och ventilation 
har skjutits på framtiden.

Arbetet med att uppdatera befintligt kartmaterial avseende 
grönyteskötsel, som inleddes hösten 2010, har fortsatt under 
året och kommer att fortsätta framöver.

Åtta detaljplaner har antagits under januari – augusti 2012. 
Arbetet med översiktsplanen för Simrishamns kommun har 
inletts med visionsarbete. Exploatering av Hjälmaröd 4:44 
pågår och kommer att avslutas under 2012.

Verksamheten installerar fortlöpande värmepumpar för att 
spara energi. Arbete med att åstadkomma bättre inomhus-
klimat genom förbättrad ventilation pågår. Brandskydds-
åtgärderna fortsätter som planerat.

Under hösten 2011 pågick återuppbyggnation av vassbäd-
darna och återplantering skedde under våren 2012. Arbetet 
med en vattenförsörjningsplan i samverkan med grannkom-
munerna pågår. Utbyggnation av landsbygdens vatten och 
avlopp har pågått i egen regi. Arbetet har dock försenats med 
anledning av markfrågor.

Ekonomi
Ekonomi (tkr) 2011-12-31 2012-08-31
Nettokostnader 44 695 31 274
Budget, helår 42 078 45 776
Prognos, helår - 45 776

Budgetavvikelse -2 617 0

Nettoinvesteringar 38 021 19 685
Budget, helår 78 297 72 093
Prognos, helår - 51 209
Budgetavvikelse 40 276 20 884

Nettoexploatering 1 616 567
Budget, helår 0 0
Prognos, helår - 501
Budgetavvikelse -1 616 -501

Prognosen pekar på att samhällsbyggnadsnämnden kom-
mer att hålla sin budget. Hamnen förväntas att redovisa ett 
underskott på 0,3 mnkr, vilket bland annat består av hyre-
sökning för nya lokaler. VA-verksamheten prognostiserar 
ett underskott på 0,4 mnkr. Avvikelsen består av ökade 
kostnader för löpande slamhantering och återbetalning av 
anslutningsavgifter. VA-verksamhetens prognos förutsätter 
att beslut om en viktig ledningsrätt meddelas och vinner laga 
kraft inom kort.

Staben förväntas få en positiv avvikelse på 0,6 mnkr, vilken 
i huvudsak beror på lägre verksamhetskostnader.  Vidare 
uppgår den prognostiserade resultatpåverkande delen av 
exploateringen till 0,1 mnkr.

Prognosen för de skattefinansierade investeringarna visar på 
ett överskott om 24,1 mnkr, som i huvudsak avser skolloka-
ler (Österlengymnasiet och byskolor) samt ombyggnation av 
Skillinge bycentrum. 

Investeringarna inom avgiftsfinansierad verksamhet har 
försenats och kommer att medföra ett överskott på 2,4 mnkr, 
vilket i huvudsak avser vattenledningsnätet. Investeringar i 
landsbygdens vattenförsörjning och VA-serviser kommer att 
uppgå till totalt 5,6 mnkr och ska finansieras av anslutnings-
avgifter.
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Fullmäktigemål Måluppföljning
Samhällsbyggnadsnämnden 
tar ansvar för kommunens 
åtaganden inom infrastruk-
tur och samhällsbyggande. 
Nämnden ska arbeta för att 
Simrishamns kommun ska 
vara en attraktiv kommun 
att bo och verka i och att 
fler etablerar boende och 
företagande i kommunen. 
Samhällsbyggnadsnämn-
den ska också arbeta för en 
långsiktigt hållbar utveckling 
med god energihushållning. 
Nuvarande och kommande 
generationer ska tillförsäkras 
en hälsosam och god miljö.

Målet är delvis upp-
fyllt. Utbyggnation 
av landsbygdens 
vatten har skett, 
dock i lägre omfatt-
ning än tidigare år.  
Inkoppling till det 
kommunala vatten-/
avloppsnätet har 
dock inte kunnat ske 
i önskad omfattning, 
med anledning av 
komplicerade mark-
frågor. Endast tre 
nya ljuspunkter har 
byggts. Inga nya ga-
tor och gång-/cykel-
vägar har tillkommit. 
Energistrategin som 
från och med 2011 
ska utgöra underlag 
för utarbetande av 
energiplanen, kom-
mer att uppdateras 
innan årets utgång. 
Energiplanen för-
väntas bli klar vid 
årsskiftet.

En god bebyggelsemiljö i 
samklang med sin omgivning 
ska eftersträvas. En långsik-
tigt hållbar bebyggelse, en 
god byggnadskultur och en 
god landskapsmiljö i dialog 
med kommuninvånarna 
ska främjas. Ny bebyggelse 
ska, med beaktande av 
natur- och kulturvärden, ha 
en ändamålsenlig struktur 
och en estetiskt tilltalande 
utformning.

Målet är uppfyllt. 
Verksamheten 
för en dialog med 
kommuninvånarna i 
varje enskilt ärende.

Kommunens medborgare, 
företagare och anställda ska 
ha tillgång till bra kartmate-
rial och geografiska databa-
ser.

Målet är uppfyllt. 
Måluppfyllelse sker 
kontinuerligt då det 
är en ständigt pågå-
ende process med 
förändringar i verk-
ligheten. Exempelvis 
används MBK-verk-
samhetens geogra-
fiska databaser i 
stor omfattning av 
offentliga rummet 
och miljöstrateg. 
Kartdatabasen an-
vänds i dag i högre 
utsträckning vid 
översiktsplanarbete.

Fullmäktigemål Måluppföljning
En god bebyggelsemiljö i 
samklang med sin omgivning 
ska eftersträvas. En långsik-
tigt hållbar bebyggelse, en 
god byggnadskultur och en 
god landskapsmiljö i dialog 
med kommuninvånarna ska 
främjas. Planläggning ska, 
med beaktande av natur- 
och kulturvärden, främja en 
ändamålsenlig struktur och 
en estetiskt tilltalande ut-
formning av bebyggelse. En 
långsiktigt god hushållning 
med mark, vatten, energi 
och råvaror ska främjas.

Målet är uppfyllt. 
Genom planproces-
sen prövas markens 
användning och 
bebyggelsemiljöns 
utformning. Plane-
ring innebär samråd 
och utställning 
där kommuninvå-
narna är delaktiga. 
Förvaltningen har 
ökat medborgarnas 
möjlighet att delta i 
planprocessen ge-
nom att material om 
utställningar med 
mera finns tillgäng-
ligt på hemsidan.

En god utveckling av nä-
ringsliv och boende i Simris-
hamns kommun ska stödjas. 
Goda fysiska och ekono-
miska förutsättningar ska 
skapas för bebyggelse och 
anläggningar för bostäder 
av olika kategorier, handel, 
industrier, service, rekreation 
och kommunikation.

Målet är uppfyllt. 
Det finns en god 
beredskap med till-
gängliga tomter för 
bostäder och indu-
strier. Diskussioner 
med byggföretag om 
exploateringen av 
Joneberg 1 har på-
gått under våren och 
beräknas fortsätta 
under hösten 2012. 
Extern exploatering 
av Hjälmaröd 4:44 
har påbörjats under 
juli och kommer 
att avslutas hösten 
2012.

Fastighets- och städverk-
samheten ska långsiktigt 
äga, förvalta och ansvara 
för fastigheter med offentlig 
verksamhet, på ett sådant 
sätt att de som hyr och 
brukar lokaler i sin verk-
samhet får sina lokalbehov 
tillgodosedda. Kommunens 
markinnehav ska förvaltas 
utifrån kommunens framtida 
markbehov.

Målet är delvis 
uppfyllt. Andelen 
tomma lokaler har 
ökat de senaste 
åren. Sedan flera 
år tillbaka pågår, 
under ledning av en 
förvaltningsövergri-
pande lokalgrupp, 
arbetet med att sam-
lokalisera och flytta 
olika verksamheter 
i syfte att långsiktigt 
få lämpliga och rätt 
dimensionerade 
lokaler samt om 
möjligt avstå från 
externt förhyrda 
lokaler.

Måluppföljning
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Fullmäktigemål Måluppföljning
Kommunens hamnar ska 
vara attraktiva som fritids-
hamnar och ska ta miljöan-
svar. Simrishamns hamn 
ska vara Östersjöns mest 
betydande fiskehamn och en 
småskalig frakthamn.

Målet är delvis upp-
fyllt. Efter hand som 
miljön i kommunens 
fritidshamnar förbätt-
ras ökar attraktivi-
teten. Emellertid 
återstår mycket 
arbete i detta av-
seende. Huruvida 
Simrishamn kan 
bibehålla sin posi-
tion som Östersjöns 
mest betydande 
fiskehamn och en 
småskalig frakthamn 
återstår att se. 
Detta är till stor del 
beroende av icke 
påverkbara faktorer 
såsom fiskekvoter 
och transportstra-
tegier.

Kommunens offentliga rum 
ska vara välskötta och intres-
santa. Eftersatt underhåll 
ska undanröjas.

Målet är inte uppfyllt. 
Underhållet har 
varit eftersatt under 
flera år. Ett intensivt 
arbete pågår emel-
lertid för att uppnå 
målet.

Vatten- och avloppsverk-
samhetens främsta uppgift 
är att vattenverkens kun-
der ska tillhandahållas ett 
dricksvatten som uppfyller 
vid varje tidpunkt gällande 
krav från tillsynsmyndighe-
ten. Avloppsloppsvattnet 
från avloppsverkens kunder 
ska omhändertas på ett 
miljömässigt och teknisk 
tillfredställande sätt. Vatten- 
och avloppsanläggningar 
med tillhörande ledningsnät 
ska underhållas och upp-
rustas i enlighet med god 
driftekonomi samt miljö- och 
myndighetskrav.

Målet är delvis upp-
fyllt. Distributionen 
av vatten uppfyller 
kraven, men vatt-
nets hårdhet är för 
hög inom större de-
len av kommunen. 
Vattenförsörjningen 
är alltför känslig un-
der en torr sommar. 
Avloppshanteringen 
uppfyller idag de 
krav som myndig-
heterna ställer. 
Fosforreningen vid 
Stengården bör 
dock förbättras. 
Takten på lednings-
saneringen är för låg 
och måste ökas.

Framtid
Med anledning av effekterna av klimatförändringarna måste 
kommunen utveckla ett mer robust system för VA. Detta sker i 
samverkan med grannkommunerna för att säkerställa leverans 
av ett vatten med tillräcklig och god kvalitet. Inledningsvis ska 
en vatten- och avloppsförsörjningsplan inklusive tidplan och 
kostnader utarbetas. 

Framtagning av underhållsplaner för kommunens hamnar, ga-
tor, parker och fastigheter inklusive tidplan och kostnad håller 
på att utarbetas. Underhållsplanerna är en viktig förutsättning 
för att framöver kunna bibehålla investeringarnas värde på 
optimal nivå och undvika kapitalförstöring. 

Organisationsutvecklingen inom förvaltningen ska fokusera på 
ökad samordning och samhörighet av verksamheterna.

Storgatan - gågatan

Verksamhetsberättelse – samhällsbyggnadsnämnden                                             
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Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförande: Gunilla Aastrup Persson (ÖP) 
Förvaltningschef: Gunilla Janlert

Årets händelser 
• Ett förslag till ungdomspolitiskt handlingsprogram har 

presenterats.

• Kultur- och fritidsnämnden har med anledning av kom-
munrevisionens genomlysning av nämndens styrning 
och ledning bland annat antagit en ny delegationsord-
ning.  

• Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att från och med 
2013 upprätta könsuppdelad statistik beträffande lokalt 
aktivitetsstöd, besökare på Bénka-Dí, medverkande 
på egna arrangemang samt anställda inom respektive 
verksamhet.

Verksamhetsuppföljning
Under perioden har 64 föreningar erhållit 1,4 mnkr i bidrag.

Vid årsskiftet inleddes ett projekt avseende förebyggande 
insatser för barn och unga. Inom ramen för detta projekt har 
två ”flytande fritidsledare” anställts som i första hand ska 
arbeta utanför Bénka-Dí. 50 ungdomar mellan 14 och 21 år 
har inom ramen för projektet deltagit i olika aktiviteter. 

Under perioden hade Bénka-Dí 6 055 besökare vilket är en 
minskning med cirka 20 procent jämfört med samma period 
2011. 

Inom ramen för projektet ”Kulturnäring Skåne” har Simris-
hamn, som en av sex kommuner, erhållit ett särskilt regio-
nalt utvecklingsansvar. Syftet är att ta fram modeller för 
systematik/struktur med intentionen att utveckla de kultu-
rella och kreativa näringarna. I Simrishamn ligger fokus på 
nätverksbyggande och kompetensutveckling. 

I juni öppnades åter Galleri Valfisken och kommunens man-
talsskrivna konstnärer kan nu gratis ställa ut. Konstnärerna 
står själva för bemanning och andra kostnader förknippade 
med utställningen. 

Stort fokus har under perioden legat på föreberedelserna 
inför införandet av RFID på huvudbiblioteket, vilket innebär 
ökad självbetjäning. Parallellt med detta arbete har ett annat 
förändringsarbete inletts som syftar till att förändra bibliote-
kets arbetssätt och mötet med besökarna. 

I maj sjösattes Arena, en gemensam webbplats tillsammans 
med Tomelilla och Ystads bibliotek. Därmed har det blivit 
möjligt att erbjuda fler digitala tjänster än tidigare. 

Antalet biblioteksbesökare uppgick till 103 703 och antalet 
bibliotekslån uppgick till 104 280. Motsvarande siffror 2011 
var 105 901 besökare och 111 645 bibliotekslån. Minskning-
en av filialbibliotekens besök varierade mellan en och 20 
procent. Vad gäller variationen av filialbibliotekens utlåning 
visar det på en ökning med fem procent till en minskning 
med 26 procent.  

Under perioden har 3 527 lokalbokningar (samlingslokaler 
och gymnastiksalar/sporthallar) gjorts vilket är en ökning 
jämfört med föregående år. Den sammanlagda bokningstiden 
är 11 534 timmar och den genomsnittliga bokningstiden har 
ökat från 3 till 3,3 timmar. 

Fritid Österlen har lämnat in skrivelser till kultur- och 
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden där de om-
gående önskar köpa Tobisviks camping och Tobisviksbadet. 

Under våren invigdes den andra basutställningen ”Särken 
först – Om kläder och människor” på Österlens museum.

Under våren har tre projekt startats: ”Österlens hällristningar 
– ett digitalt hällristningscentrum”,  ”Virtuella hällar” samt 
”Se och vårda”; samtliga finansieras med externa medel.

Museet hade under perioden 32 400 besökare.

Foto: Daniel Quartey
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Ekonomi
Ekonomi (tkr) 2011-12-31 2012-08-31
Nettokostnader 34 307 21 401
Budget, helår 34 540 34 963
Prognos, helår - 34 963

Budgetavvikelse, 
helår

233 0

Nettoinvesteringar 744 891
Budget, helår 1 181 1 409
Prognos, helår - 1 409

Budgetavvikelse 437 0

Den budgetuppföljning som gjorts visar en god följsamhet 
mot budget. Kostnaderna för Österlens museum ligger högre 
än budgeterat på grund av den nya basutställningen. Nämn-
den prognostiserar att underskottet balanseras under hösten 
tack vare ett ökat antal besökare, fler gruppvisningar och en 
ökad försäljning i butiken. 

Måluppföljning
Fullmäktigemål Måluppföljning
Kultur- och fritidsnämn-
den ska skapa långsikti-
ga förutsättningar för att 
olika och nya kulturella 
uttryck och fritidsformer 
skall kunna komma till 
stånd.

Målet är uppfyllt. Detta 
genom:

•  arbete med ungdomar 
med särskilda behov 
inom ramen för den 
extra satsningen på 
”flytande fritidsledare”. 

•  det nya kortspelet More 
Than One Story.

•  arrangemanget Vinter-
mys på Valfisken.

•  bibliotekets litteratur-
salonger.

•  Arena, Bibliotek Ystad-
Österlens gemensam-
ma webbplattform.

•  utvecklingen av ett 
digitalt hällristningsmu-
seum.

Kultur- och fritidsnämn-
den ska främja ett rikt, 
varierat och levande 
kultur- och fritidsliv i 
kommunen.

Målet är uppfyllt. Detta 
genom: 
•  egna verksamheter 

med aktiviteter, arrang-
emang och uppsökan-
de verksamhet.

•  nystarten av Galleri 
Valfisken.

•  det särskilda stödet 
till de föreningsdrivna 
fritidsgårdarna.

•  tillhandahållande av 
samlingslokaler och  
idrottsanläggningar.

•  föreningsbidrag till 
verksamheter och ar-
rangemang

Framtid
Arbetet med att ta fram ett komplett underlag till ett beslut 
kring ett nytt museimagasin/Skånskt hällristningscentrum 
kommer att fortsätta under hösten för att det därefter ska bli 
möjligt att lämna in en ansökan om bidrag till byggnationen 
till Boverket under 2013.

Den nuvarande biblioteksplanen upphör att gälla från års-
skiftet och arbetet med att ta fram en ny plan kommer att 
påbörjas under hösten.

En översyn av biblioteksorganisationen kommer att presen-
teras för kultur- och fritidsnämnden under hösten. Biblio-
tekschefen har i uppdrag att konsekvensbeskriva tre alter-
nativ för en långsiktig hållbar organisation. Alternativen är: 
oförändrat antal biblioteksfilaler, två eller tre filialer.

Verksamhetsberättelse – kultur- och fritidsnämnden

Foto: Österlens museum

Verksamhetsberättelse – kultur- och fritidsnämnden
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Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförande: Margareta Nilsson (C) 
Förvaltningschef: Bo Kristoffersson

Årets händelser 
• Från och med höstterminen 2012 är Sankt Olofs, 

Hammenhögs samt Skillinge skolor F–3-skolor medan 
Borrby, Gärsnäs och Kiviks skolor är F–6-skolor. 

• En organisationsutredning medförde att områdeschefs-
befattningarna togs bort och att verksamhetschefer 
tillsattes. 

• Barn- och utbildningsnämnden entledigades efter det att 
den inte ha erhållit ansvarfrihet för budgetåret 2011.  En 
ny nämnd valdes och tillsattes av kommunfullmäktige 
några veckor senare med delvis nya ledamöter.

• Förvaltningen genomförde en ny skolskjutsupphandling 
under senare delen av våren.

• En övergripande skolutvecklingsplan antogs av barn- 
och utbildningsnämnden under våren 2012. Denna 
skolutvecklingsplan är ett verktyg i det systematiska 
kvalitetsarbetet.

Verksamhetsuppföljning
Åtgärder för att minska kostnader 2012 behandlades i en 
plan, vilken innehöll förslag beträffande elevhälsan, kosten-
heten och skolområde Syd. Förslagen har genomförts och 
gav avsedd effekt, även om vissa omställningskostnader 
påverkar elevhälsan och kostenheten. 

I augusti månad upprättade barn- och utbildningsnämnden 
en skriftlig åtgärdsplan för en budget i balans. Åtgärdspla-
nen överlämnades till kommunstyrelsen.

Österlengymnasiet har fortsatt obalans mot budget. Ett fort-
satt lågt antal sökande medförde att inga studieförberedande 
program kunde starta. Barn- och utbildningsnämnden valde 
att tillfälligt stänga dessa program. 

Lärlingsprogrammen startade enligt det utbud och sökfrek-
vens som fanns. Introduktionsprogrammen startade i enlig-
het med de nationella program som finns kvar. Problemet är 
i grunden vikande elevkullar och en hård konkurrens inom 
området med det fria söket som grund. Österlengymnasiets 
framtida organisation behandlades av barn- och utbildnings-
nämnden under våren. 

Samverkan mellan alla Skånes kommuner gällande gymna-
sieutbildningar har pågått i tre år. Den totala effekten av fritt 
sök för eleverna visar att det är betydligt färre elever som 
söker till Österlengymnasiet nu än innan det fria söket inför-
des. Det handlar särskilt om elever som söker de teoretiska 
utbildningarna samhällsvetenskapsprogrammet och natur-

vetenskapsprogrammet, till vilka eleverna inte tidigare haft 
möjlighet att söka utanför kommunen. 

Arbetet med att ta fram strategier för att synkronisera 
samhällets resurser för stöd till barn och unga med psykisk 
ohälsa fortsatte under våren och sker inom ramen för pro-
jektet ”Förebyggande insatser för barn och unga”. Blåvinge-
gruppens verksamhet utökades inom ramen för projektet.

Jämställdhetsgarantin, som infördes föregående år, fortsätter 
under 2012 på alla skolor, förskolor och övriga enheter. 

Åtgärder för att minska förvaltningens kostnader har fortsatt 
under våren. Förhandlingar om att minska antalet anställda 
pågick under en större del av vårterminen. Organisationen 
minskades med fyra anställda medan ett tiotal medarbetare 
erbjöds arbete i den vikariepool som bildades under hösten 
2011. Vikariepoolens syfte är att reducera behovet av timvi-
karier. 

Ekonomi
Ekonomi (tkr) 2011-12-31 2012-08-31
Nettokostnader 347 179 230 466
Budget, helår 340 734 345 585
Prognos, helår - 347 585

Budgetavvikelse, 
helår

-6 445 -2 000

Nettoinvesteringar 1 474 86
Budget, helår 1 500 1 000
Prognos, helår - 1 000

Budgetavvikelse 26 0

Prognosen för budgetåret 2012 är ett underskott på totalt 2 
mnkr. Österlengymnasiet har en fortsatt obalans med minst 
4 mnkr, vilket kan bli mer till följd av kostnader för kvar-
varande personal under omställningstiden. Elevhälsans un-
derskott bestående av omställningskostnader kvarstår enligt 
prognos. Budgetuppföljningen för kostenheten ser betydligt 
bättre ut även om vissa omställningskostnader belastar 
denna verksamhet. Övriga verksamheter uppvisar mindre 
avvikelser jämfört med budget, vilka bör vara fullt möjliga 
att hantera med effektiv styrning. Ett stort antal elever har 
flyttat från skolområde Syd till skolområde Centrum inför 
höstterminen vilket kan generera ett underskott för just 
skolområde Syd.
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Verksamhetsberättelse – barn- och utbildningsnämnden      

Fullmäktigemål Måluppföljning
Förskoleverksamheten och skolbarnomsor-
gen 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 genomsnitt 
kunnat erbjuda plats inom förskola och skolbarnsomsorg 
inom sju dagar, vilket är ett bra resultat. Förvaltningen 
kan konstatera genom enkätundersökningen som ge-
nomfördes 2011 att verksamheternas kvalité är hög och 
att personalen medvetet arbetar med barnens utveck-
ling. Särskilda insatser görs vad det gäller språkutveck-
ling, något som är särskilt viktigt för barnens fortsatta 
lärande i förskola och grundskola. 

Simrishamns kommun erbjuder i samverkan 
med andra aktörer gymnasieutbildningar 
som täcker huvuddelen av elevernas öns-
kemål. Österlengymnasiet har en sådan 
inriktning att skolans utbildningsutbud är 
attraktivt för merparten av kommunens 
gymnasieelever.

Målet är delvis uppfyllt. Fritt sök i Skåne medför stora 
möjligheter för eleverna att få sina val och önskemål 
tillgodosedda, både vad gäller lokalisering av utbild-
ningen som dess innehåll. Till de gymnasieprogram som 
Österlengymnasiet erbjuder söker inte en majoritet av 
kommunens blivande gymnasieelever. Lärlingsutbild-
ningar möjliggör däremot ett brett utbud av yrkesprogram 
som många efterfrågar.

Förskoleklassen och grundskolan i Simris-
hamns kommun erbjuder en verksamhet 
med höga förväntningar på både elevernas 
och personalens prestationer och med en 
tydlig uppföljning av varje elevs kunskapsut-
veckling. Elevernas behov är utgångspunkt 
för organisation och arbetssätt.

Målet är uppfyllt. Grundskolan fungerar generellt sett 
bra enligt genomförda kvalitetsmätningar. Förvaltningen 
ser dock en tydlig skillnad mellan pojkars och flick-
ors resultat. Via mätningar av elevernas läsutveckling 
genom grundskolan kan konstateras att flickor har en 
bättre läsutveckling, vilket kan förklara resultatskillnaden 
mellan pojkar och flickor. Skillnader i resultaten mellan 
pojkar och flickor är en jämställdhetsfråga. Förvaltningen 
har från höstterminen 2011 inrättat jämställdhetsgarantin 
för att säkerställa att verksamheterna arbetar mot ökad 
jämställdhet. Mätningen visar också att läsutvecklingen 
avtar för eleverna i 11-12-årsåldern. Förvaltningen har 
uppmärksammat skolenheterna på vikten av att stimu-
lera läsutveckling även i senare delen av grundskolan. 
Matematikkunskaperna håller stadigt på att förbättras 
och då i första hand genom en ökad kvalité i undervis-
ningen i grundskolans tidigare del.
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Framtid
Den närmsta framtiden kommer att präglas av att Österlen-
gymnasiet har ett utfall som inte är i balans med budget. Stora 
förändringar framöver är nödvändiga för att anpassa kostna-
derna till budget samtidigt som långsiktiga beslut om gymna-
sieskolans framtid måste fattas. En utredning om gymnasiets 
framtida inriktning ska genomföras under hösten. Även övriga 
politiska beslut, som tas kring barn- och utbildningsförvaltning-
ens verksamhet, måste vara långsiktigt hållbara och garantera 
en stabilitet i verksamheten. 

För att nå en ökad måluppfyllelse i skolan, fortsätter arbetet 
med nya arbetssätt med hjälp av ny teknik. Fortbildning av 
skolledare och pedagoger utgör en viktig del i detta föränd-
ringsarbete. Skolutvecklingsplanerna är i detta sammanhang en 
viktig styrfunktion.

Det är fortsatt ett lågt antal födda barn under 2011 och 2012. 
Hittills i år har det fötts 85 barn. Under samma period 2011 
föddes 84 barn. Detta kommer att ställa fortsatta krav på an-
passningen av grundskolans organisation och lokaler.

Genom kostutredningen 2012 har ett förslag tagits fram på 
en kvalitativ kosthållning för framtiden. Beslut väntas under 
senare delen av året.

Personalpoolen ska utvärderas hösten 2012. Poolens samman-
sättning måste matchas mot behovet av såväl kompetens som 
antal.

Utomhuslektion vid stranden.  Foto: Österlengymnasiet
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Verksamhetsberättelse – socialnämnden 

Socialnämnden 

Ordförande: Stefan Lamme (M) 
Förvaltningschef: Roland Persson

Årets händelser 
• Oasen stängdes den 31 mars.

• Alkoholhandläggningen blir under hösten gemensam 
med Sjöbo, Tomelilla och Ystad. 

• LSS-boendet Vinkelgatan har stängts under våren.

• Arbetet med ny vård- och omsorgsplan är startat.

Verksamhetsuppföljning
Projektet jämställdhetsintegrering bedrivs enligt plan med 
ett antal processledare. Ett exempel på arbetet är den under-
sökning som gjorts beträffande vårdplaneringar. Undersök-
ningen visar bland annat att männen får ungefär fem minuter 
längre tid än kvinnorna. Anledningen till det ska analyseras.  

Upphandling av nytt verksamhetssystem inom vård och 
omsorg/LSS är genomförd och införandet pågår. Det nya 
verksamhetssystemet kommer att ge betydligt bättre möjlig-
het att göra uppföljningar.

Den 1 januari trädde nya föreskrifter och allmänna råd 
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom 
socialtjänsten i kraft. Arbetet med att ta fram och implemen-
tera ledningssystemet pågår och beräknas vara klart under 
hösten. 

Socialnämnden har tagit ett beslut att låta utreda LOV i 
särskilt boende. Medel har sökts och beviljats av Social-
styrelsen för att kunna genomföra utredningen. 

Prologen har sett ett ökat inflöde av personer under våren 
som önskar öppenvård för att bryta ett riskmissbruk. 

I kommunens flyktingmottagande fungerar inte Arbetsför-
medlingens etableringsreform på ett bra sätt. Detta innebär 
att flyktingar som kommer till Simrishamns kommun är 
beroende av stöd från flyktingsamordnaren i frågor som Ar-
betsförmedlingen ansvarar för. Detta innebär att de inte får 
den ersättning som de har rätt till tillräckligt snabbt, såsom 
etableringsersättning och barnbidrag. Detta medför på sikt 
ökade kostnader för försörjningsstöd. 

ESF-projektet ”Kompetensaren” har under våren genom-
fört en utbildning med praktik för ungdomar. Ytterligare en 
utbildning kommer att ske under hösten.

Behovet av försörjningsstöd har ökat. Den största anledning-
en är ökad arbetslöshet, främst bland ungdomar.

Ett gemensamt Kriscentrum i sydöstra Skåne har startats 
med placering i Tomelilla. Det är en viktig resurs i arbetet 

mot våld i nära relationer. 

Projektet med förebyggande insatser för barn och ungdomar 
som sker i samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden har startats enligt social-
nämndens beslutade plan. Delprojekten kommer fortlöpande 
att utvärderas inom Samverkansråd barn och familj. 

Handläggarenheten har under året haft fokus på kvalitets-
uppföljning och individbeslut vilket har resulterat i cirka 200 
fler uppföljningar i år jämfört med samma period år 2011.

Inom vård och omsorg ökar behovet av platser inom särskilt 
boende med demensinriktning, varför en enhet i Sankt Olof i 
början av året omvandlades från vanlig enhet till demens- 
enhet. Det finns även ett ökat behov av korttidsplatser, varför 
ett provisoriskt korttidsboende har öppnats i Borrby under 
våren. Antalet biståndsbedömda timmar har ökat med cirka 
15 procent mellan augusti 2012 och motsvarande månad 
2010.  Förutom en tillfällig nedgång under sommaren 2010 
har antalet timmar stadigt ökat och motsvarar den demogra-
fiska ökningen av antalet äldre/äldre. Från januari till augusti 
2012 har antalet personer med insatser i hemmet ökat från 
511 till 534 personer. Denna utveckling är i linje med den 
som beskrivs i den vård- och omsorgsplan som gäller till 
2015. Nu pågår arbetet med en ny plan med siktet inställt på 
2022 och med utblick mot 2035. 

Arbetet med att styra kostnadsutvecklingen inom social-
nämndens verksamhet pågår. Möjligheterna har dock alltmer 
begränsats i en verksamhet som bedrivs betydligt billigare 
och effektivare än en genomsnittskommun.  Mot bakgrund 
av att nämnden redovisar underskott är frågan en återkom-
mande punkt på nämndens sammanträden. 

Förvaltningen har övervägt att föreslå avveckling av de 
kvarvarande förebyggande och öppna verksamheterna. Av-
vecklingen bedöms dock leda till oacceptabla konsekvenser 
och ganska snart kraftigt ökade kostnader, kostnader som 
skulle överstiga besparingarna.   
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Ekonomi
Ekonomi (tkr) 2011-12-31 2012-08-31
Nettokostnader 380 518 255 290
Budget, helår 384 877 391 782 
Prognos, helår - 399 782

Budgetavvikelse 4 359 -8 000

Nettoinvesteringar  1 544 793
Budget, helår 3 547 5 000
Prognos, helår - 5 000

Budgetavvikelse 2 003 0

Socialnämnden prognostiserar för helåret ett underskott på 
8 mnkr. 

Individ- och familjeomsorgen har haft fler personer i behov 
av försörjningsstöd och även ökat antal placeringar under 
året. Prognosen för året är ett underskott på 3 mnkr.

LSS-verksamheten har haft en ökning av insatser vad gäller 
personlig assistans, avseende såväl nya som befintliga bru-
kare. Inom gruppboendena har det varit en markant ökning 
av våld eller hot om våld vilket har krävt individuellt anpas-
sade insatser för att skapa trygghet hos individen, övriga bo-
ende samt för att skapa en säker arbetsmiljö för personalen. 
Prognosen för året är ett underskott på 1,5 mnkr.

Enheterna under avdelningen för vård och omsorg beräknas 
uppnå ett överskott på 3,5 mnkr.
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Fullmäktigemål Måluppföljning
Individ och familjeomsorg 
Barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda 
förhållanden. Beroendet av alkohol och droger ska motver-
kas 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 självständigt liv.

Målet följs upp i samband med årsbokslut.

Vård och omsorg
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 Simrishamn.

Målet är delvis uppfyllt. Enligt de individuella mät-
ningar som har gjorts till och med augusti uppfyller 
verksamheterna i genomsnitt tre av de fem mätkrite-
rierna, det vill säga bemötande, kvalitet och delaktig-
het. De sista två kriterierna kontinuitet och mat nådde 
inte upp till de ställda kraven.

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

Målet är delvis uppfyllt. Enligt de individuella mätning-
ar som har gjorts till och med augusti klarar inte alla 
verksamheterna inom LSS nämndens mål.

Midsommar i Hammenhög. Foto: Personal Hammenhögs VoO

Verksamhetsberättelse – socialnämnden 

Handläggarenheten, som ansvarar för nämndens samtliga 
beställningar, beräknas få ett underskott på 8 mnkr. Underskot-
tet hänför sig till resursfördelning inom vård och omsorg och 
externa placeringar inom LSS.

På avgiftssidan prognostiseras ett överskott på 1 mnkr
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Midsommar i Hammenhög. Foto: Personal Hammenhögs VoO

Framtid
Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen kan kom-
munen förvänta sig en fortsatt ökning av vård och omsorg. På 
kort sikt, fram till år 2020, handlar det om ett nettotillskott på 
50–60 lägenheter i särskilt boende och tillika en ökning av de 
som får insatser i ordinärt boende. Efter år 2020 accelererar 
denna utveckling. Mot den bakgrunden är det av grundläg-
gande vikt att frågan bearbetas i en vård- och omsorgsplan 
samt i kommunens visionsarbete. Byggandet i kommunen 
måste präglas av en ökning av antalet tillgängliga bostäder, 
som måste lokaliseras så att olika serviceinsatser finns nära.  
Nybyggnation bör styras mot ett antal basorter, där centralor-
ten är särskilt viktig. 

Det ökande behovet av försörjningsstöd inger oro. Det hand-
lar i hög grad om ungdomar som har svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Det är av stor betydelse att denna fråga 
betraktas i ett kommunövergripande perspektiv. För närva-
rande är antalet ungdomar som inte är behöriga till gymnasiet 
alldeles för stort. 

Den ökade individualiseringen får en allt större betydelse för 
socialtjänsten. Individerna har i allt högre grad tydliga önske-
mål om hur insatserna ska utformas. Det påverkar verksam-
heten på många plan. Standardiserade lösningar är allt mindre 
lämpliga.

Personalrekryteringsfrågor och personalutveckling blir allt 
viktigare om vi ska klara dagens och framtidens omsorg. 
Arbetet med att få bort ofrivilligt deltidsarbete måste ha hög 
prioritet. Frågan måste dock hanteras på kommunövergripan-
de nivå. Det är inte bra om ungdomar systematiskt väljer bort 
att utbilda sig till vård- och omsorgsyrken. Ytterst handlar det 
om attityder som har sin grund i hur man upplever arbetet.

Ledarskapets villkor är en annan fråga som måste diskuteras 
på kommunövergripande nivå. Kraven på ledarna har suc-
cesivt ökat. Det gäller rehabfrågor, lönesamtal, medarbetar-
samtal, handledning och stöd till personal i basarbetet med 
mera. Nämnden har idag chefsområden som omfattar 60–80 
anställda vilket inte är hållbart. Frågan har också ett genusper-
spektiv då dessa chefer i regel är kvinnor.     
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Räkenskaper – driftredovisning

Nettokostnad totalt

Nettokostnad 
per nämnd/förvaltning  

(mnkr)

Bokslut 
jan-dec

2011

Bokslut
jan-aug

2012

Budget
jan-dec

2012

Prognos
jan-dec

2012

Budget-
avvikelse

KF, Revision och Valnämnd 1,8 1,1 1,8 1,8 0,0
Överförmyndarverksamheten 1,8 1,5 1,7 1,9 -0,2
Kommunstyrelsen 66,8 44,4 68,3 68,5 -0,2
Myndighetsnämnden 0,5 0,3 0,6 0,6 0,0
Samhällsbyggnadsnämnden 44,7 31,3 45,8 45,8 0,0
Kultur- och fritidsnämnden 34,3 21,4 35,0 35,0 0,0
Barn- och utbildningsnämnden 347,2 230,5 345,6 347,6 -2,0
Socialnämnden 380,5 255,3 391,8 399,8 -8,0

Summa nämndernas 
nettokostnad

877,6 585,8 890,6 901,0 -10,4
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Räkenskaper – driftredovisning

Nettoinvesteringar totalt
Nettoinvestering total
per nämnd (mnkr)

Bokslut
jan-dec

2011

Bokslut
jan-aug

2012

Budget
jan-dec

2012

Prognos
jan-dec

2012

Budget-
avvikelse

Kommunstyrelsen 3,0 0,8 2,9 2,6 0,3
Samhällsbyggnadsnämnden 23,9 14,1 59,9 35,8 24,1
Kultur- och fritidsnämnden 0,7 0,9 1,4 1,4 0,0
Barn- och utbildningsnämnden 1,5 0,1 1,0 1,0 0,0
Socialnämnden 1,5 0,8 5,0 5,0 0,0

Summa skattefinansierad verksamhet 30,7 16,7 70,2 45,8 24,4
Sbn Vatten och avlopp 3,0 2,9 12,2 9,8 2,4
Sbn Landsbygdens vatten 11,1 2,7 0,0 5,6 -5,6

Summa nettoinvesteringar 44,8 22,3 82,4 61,2 21,2
Anläggningsavgifter VA1 -16,7 -2,0 0,0 -6,7 6,7

Summa inklusive anläggningsavgifter 28,1 20,3 82,4 54,5 27,9
 1 Avgifter som delfinansierar VA investeringar. Redovisas ej över investeringsredovisningen men ingår för bedömningen av investeringar-
nas finansiering. 
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Nettoinvesteringar i detalj per nämnd
Kommunstyrelsen
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
jan-dec

2011

Bokslut
jan-aug

2012

Budget
jan-dec

2012

Prognos
jan-dec

2012

Budget-
avvikelse

IT 389 376 880 880 0

E-tjänster 686 54 614 614 0
Telefonisystem 885 172 500 300 200
Ärendehanteringssystem 531 58 89 89 0
Inventarier, KLK 9 75 181 181 0
Inventarier, turistbyrån 235 0 140 50 90
Tomrör bredbandsutbyggnad 0 0 225 225 0
Inredning tegelmagasin 205 68 225 225 0
PA lönesystem 83 0 0 0 0

Summa 3 023 803 2 854 2 564 290
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Nettoinvesteringar (tkr)

       Bokslut
jan-dec

2011                   

        Bokslut                 
jan-aug

2012

Budget
jan-dec

2012

Prognos
jan-dec

2012

Budget-
avvikelse

Lokalförsörjning 7 306 1 735 8 764 8 764 0
varav energibesparingsåtgärder 1 054 244 2 886 2 886 0
varav brandskydd 2 394 813 2 500 2 500 0
varav teknisk utrustning fritidsanläggningar 429 0 1 071 1 071 0
varav inneklimat ventilation 1 997 468 1 483 1 483 0
varav ej igångsett 0 210 0 264 -264
varav övrigt 1 432 0 824 560 264
Skollokaler 619 941 26 900 3 500 23 400
Byskolor ombyggnation, ej igångsatt 217 0 12 900 2 000 10 900
Österlengymnasiet, ej igångsatt 402 941 14 000 1 500 12 500
MBK/Bygglov 262 90 430 430 0
varav inventarier bygglov 41 0 50 25 25
varav kart- och mätutrustning 221 90 380 405 -25
Hamn 2 752 2 273 3 934 3 934 0
varav flytbryggor småbåtshamnen 2 486 1 637 2 000 2 000 0
varav övrigt 266 636 1 934 1 934 0
Offentliga rummet 12 930 9 063 19 862 19 144 718
varav Sankt Olof torg med mera 1 524 1 891 1 476 1 901 -425
varav Borrby torg med mera 141 3 606 2 212 2 212 0
varav Hammenhögs bycentrum 0 0 975 1 225 -250
varav Skillinge bycentrum 0 0 1 900 0 1 900
varav S:t Nikolai kyrkoplatsen 36 146 1 414 1 414 0
varav reinvesteringar gator 5 454 740 3 000 3 000 0
varav maskiner/utrustning gata/park 0 94 1 400 1 400 0
varav rondell Hamngatan/Stenbocksgatan 169 46 1 766 1 500 266
Väg 9/rondell Fabriksgatan 0 21 1 350 2 100 -750
Andelar i biogasförening 0 1 000 1 000 1 000 0
varav övrigt 5 606 1 519 3 369 3 392 -23
Övrigt 20 33 50 50 0
varav plan- och bygglovsverksamhet 20 33 50 50 0

Summa 23 889 14 135 59 940 35 822 24 118
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Samhällsbyggnadsnämnden
Vatten och avlopp
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
jan-dec

2011

Bokslut
jan-aug

2012

Budget
jan-dec

2012

Prognos
jan-dec

2012

Budget-
avvikelse

 
Vatten och avlopp 3 012 2 885 12 153 9 752 2 401
varav kapacitetsförbättring avlopps-
ledningsnät

549 801 2 750 2 750 0

varav avloppsreningsverk och pump-
stationer

1 741 1 107 2 660 2 610 50

varav vattenverk 696 271 704 554 150
varav vattenledningsnätet 26 706 6 039 3 838 2 201
Landsbygdens vattenförsörjning 9 516 1 237 0 2 610 -2 610
varav landsbygdens vattenförsörjning1 9 516 1 237 0 2 610 -2 610
VA-serviser 1 604 1 388 0 2 985 -2 985
varav vatten- och avloppsservicer1 1 604 1 388 0 2 985 -2 985
Övrigt 0 40 0 40 -40
varav övrigt 0 40 0 40 -40

Summa 14 132 5 550 12 153 15 387 -3 234
1Finansieras av anslutningsavgifter.
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Kultur- och fritidsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
jan-dec

2011

Bokslut
jan-aug

2012

Budget
jan-dec

2012

Prognos
jan-dec

2012

Budget-
avvikelse

Inventarier 184 156 217 217 0
Benka-Di Inventarier 9 43 40 41 0
Utrustning RFID biblioteket 0 396 585 585 0
Gyllebobadet ny omklädningsbyggnad 28 9 125 125 0
Tätortsnära slingor 0 34 50 50 0
Bassänglift 0 0 125 125 0
Bowlinghallen 0 29 35 35 0
Utbyte stolar Galleri Valfisken 124 130 176 176 0
Årligt konstinköp 19 94 56 56 0
Magasinutrymme 72 0 0 0 0
Österlens museum 257 0 0 0 0
Innebandysarg 51 0 0 0 0

Summa 744 891 1 409 1 409 0
  
  
Barn- och utbildningsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
jan-dec

2011

Bokslut
jan-aug

2012

Budget
jan-dec

2012

Prognos
jan-dec

2012

Budget-
avvikelse

Inventarier tillagningskök 474 86 500 500 0
Övrigt 1 000 0 500 500 0

Summa 1 474 86 1 000 1 000 0
 
   
Socialnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
jan-dec

2011

Bokslut
jan-aug

2012

Budget
jan-dec

2012

Prognos
jan-dec

2012

Budget-
avvikelse

Vård- och omsorgsprogram 0 0 3 000 3 000 0
Trygghetslarm 226 63 200 200 0
Hjälpmedel 1 254 730 1 800 1 800 0
IT-investeringar 64 0 0 0 0

Summa 1 544 793 5 000 5 000 0
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Resultaträkning (mnkr)
Bokslut
jan-dec

2011

Bokslut
jan-aug

2012

Budget
jan-dec

2012

Prognos
jan-dec

2012
Verksamhetens nettokostnader före avskrivning -840,4 -559,8 -851,6 -870,8
Jämförelsestörande poster 0,0 16,2 0,0 16,2
Avskrivningar -35,9 -22,9 -35,0 -34,4

Verksamhetens nettokostnader efter avskrivning -876,3 -566,5 -886,6 -889,0
Skatteintäker 662,2 452,7 678,7 677,9
Generella statsbidrag och utjämning 213,6 144,3 210,1 216,4
Fiansiella intäkter 11,5 4,9 3,1 6,0
Finansiella kostnader -5,7 -3,8 -6,8 -5,3

Resultat efter finansnetto 5,3 31,6 -1,5 6,0
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat1 5,3 31,6 -1,5 6,0

 1Budgeterat underskott avses täckas genom fastställt uttag från pensionsmedelsförvaltningen.
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Balanskravsavstämning

Balanskravsavstämning (mnkr)
Bokslut
jan-dec

2011

Prognos
jan-dec

2012
Prognostiserat resultat 5,3 6,0
Fastighetsförsäljningar, realisationsvinster -1,7 0,0
Pensionsmedelsförvaltning, realisationsvinster -5,1 -2,6
Justering för underskott vatten- och avloppsverksamhet 2,1 0,4
Från pensionskapitalet 3,6 5,3

Balanskravsresultat 4,2 9,1

Prognosen för balanskravsresultatet uppgår till 9.1 mnkr. Justering har då gjorts avseende netto av värdeförändring och uttag pen-
sionsmedelsförvaltningen samt underskott vatten- och avloppsverksamheten.

mnkr
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Balansräkning (mnkr)
 

Bokslut
2011-12-31

Bokslut
2012-08-31

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar 828,9 831,9
Materiella anläggningstillgångar 640,7 640,1
varav mark, byggnader och tekniska anläggningar 604,5 605,0
varav maskiner och inventarier 36,2 35,1
Finansiella anlägningstilllgångar 188,2 191,8

Omsättningstillgångar 237,6 242,5
Förråd och lager 0,6 0,6
Exploateringsfastigheter 16,7 17,3
Kortfristiga fordringar 103,2 121,5
Kassa och bank 117,1 103,1

Summa tillgångar 1 066,5 1 074,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
 

Eget kapital 593,9 625,5
varav periodens resultat 5,3 31,6

Avsättningar 15,9 16,4
Avsättning för pensioner 15,9 16,4

Skulder 456,7 432,5
Långfristiga skulder 260,6 261,2
Kortfristiga skulder 196,1 171,3

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  1 066,5 1 074,4
 
    
Ansvarsförbindelser (mnkr)1 Bokslut

2011-12-31
Bokslut

2012-08-31
Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt 437,5 444,7

1Övriga ansvarsförbindelser redovisas enligt samma princip som tidigare i årsredovisningen.
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Finansieringsanalys (mnkr)
Bokslut
jan-dec

2011

Bokslut
jan-aug

2012
Den löpande verksamheten  
Årets resultat 5,3 31,6
Justering för av- och nedskrivningar 35,9 22,9
Justering för avsättningar 10,6 0,5
Justering för förändring av eget kapital 0,0 0,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -6,8 -2,7

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 45,0 52,3
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -27,0 -19,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder -18,1 -24,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten -0,1 8,5
Investeringsverksamheten  
Investering materiella anläggningstillgångar -44,8 -22,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2,8 0,0
Investering finansiella anläggningstillgångar -10,0 -20,4
Försäljning finansiella anläggningstillgångar 13,6 19,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten -38,4 -23,2
Finansieringsverksamheten  
Ökning av långfristiga skulder 85,0 30,0
Minskning av långfristiga skulder -65,2 -30,0
Ökning/minskning anläggningsavgifter 14,8 0,6
Ökning/minskning långfristiga fordringar 0,1 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 34,7 0,6
Årets kassaflöde -3,8 -14,1
Likvida medel vid årets början 120,9 117,1
Likvida medel vid årets slut 117,1 103,0

Låneskuld
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En plats för livet 
– året runt

Ska du flytta, ska du flytta till
Simrishamn på Österlen


