
 
 

Delårsrapport 
januari – augusti 2013 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SIMRISHAMNS KOMMUN 



2 

 



3 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 

Förvaltningsberättelse 

Delårsrapport januari – augusti ......................................................................................................... 4 

Fem år i sammandrag ........................................................................................................................ 7 

Koncernen ......................................................................................................................................... 8 

Personalekonomisk redovisning ....................................................................................................... 9 

 
Verksamhetsberättelser  

Kommunfullmäktige ....................................................................................................................... 10 

Revisionen ...................................................................................................................................... 10 

Valnämnden .................................................................................................................................... 11 

Överförmyndaren ............................................................................................................................ 11 

Kommunstyrelsen ........................................................................................................................... 12 

Myndighetsnämnden ....................................................................................................................... 13 

Samhällsbyggnadsnämnden ............................................................................................................ 14 

Kultur- och fritidsnämnden ............................................................................................................. 16 

Barn- och utbildningsnämnden ....................................................................................................... 17 

Socialnämnden ................................................................................................................................ 19 

Finansieringen ................................................................................................................................. 21 

 
Räkenskaper 

Driftredovisning .............................................................................................................................. 22 

Investeringsredovisning .................................................................................................................. 23 

Resultaträkning ............................................................................................................................... 26 

Balansräkning ................................................................................................................................. 27 

Finansieringsanalys ......................................................................................................................... 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delårsrapporten är sammanställd av kommunledningskontoret. 
Delårsrapporten finns också på simrishamn.se underlänken Om kommunen/Ekonomi/Delårsrapport  



Förvaltningsberättelse 

4 

 

DELÅRSRAPPORT JANUARI – AUGUSTI 
 
UTVECKLING OCH HÄNDELSER 
 
Den samhällsekonomiska utvecklingen har under 
årets början varit svag såväl nationellt som inter-
nationellt. Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL, gör i augustiprognosen dock bedömningen att 
konjunkturen successivt kommer att stärkas, främst 
från år 2015. Läget för kommunen enligt denna 
delårsrapport bör därför ses i perspektivet av att år 
2013 kan betraktas som mindre gynnsamt ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. 
 
Invånarantalet uppgår preliminärt till 18 930 invå-
nare per den sista augusti, en minskning med  
67 personer sedan årsskiftet (jan-aug 2012: -2 invå-
nare). Flyttnettot är fortsatt positivt, +48 personer 
(jan-aug 2012: +111 personer). Samtidigt medför 
kommunens åldersstruktur ett negativt födelsenetto.  
 
Nyföretagandet har under första halvåret haft en 
markant ökning. Antalet nyregistrerade företag 
uppgår till 109 stycken under perioden januari-juni 
2013, år 2012 registrerades totalt 127 företag. 
Dessutom har antalet konkurser under det första 
halvåret varit mycket lågt.  
 
Simrishamns kommun har infört företagslotsar på 
kommunens samtliga förvaltningar som 
komplement till det stöd och den centrala lots-
funktion som sedan tidigare finns i kommunen.   
Lotsarna handhar frågor som rör företagande och 
företagsetableringar. Detta kan gälla frågor inför en 
företagsstart som tillstånd och regler men även viss 
rådgivning och vägar till kompetensutveckling. 
 
Det regionala samarbetet har utvidgats med en EU-
samordnargrupp inom Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté, SÖSK. Gruppen ska arbeta 
med samordning av gemensamma och de enskilda 
kommunernas prioriterade utvecklingsområden 
med inriktning på möjligheter att söka EU-medel. 
 
Under första halvåret har den öppna arbetslösheten i 
Simrishamns kommun legat på en lägre nivå än 
både genomsnittet för Sverige och Skåne. Även för 
personer som har varit sysselsatta i olika arbets-
marknadspolitiska program och åtgärder har nivån 
varit lägre i Simrishamns kommun än genomsnittet 
för Sverige och Skåne. 
 
VERKSAMHETSÖVERSIKT 
 
Barn- och utbildningsnämnden har vidtagit åtgärder 
för att anpassa verksamheten till det sjunkande 
elevantalet.  När det gäller Österlengymnasiets 
organisation startades inga nationella program 

hösten 2013. Samtidigt har beslut tagits om en ny 
gymnasieskola, Nova Academy. Skolan ska 
bedrivas i kulturhuset Valfisken. Från höstterminen 
2014 planeras följande utbildningar inom det 
samhällsvetenskapliga programmet; Nova Sports, 
Nova Digital Design och Nova Performing Arts. 
 
Inom vård- och omsorgsverksamheten ökar behovet 
av särskilt boende, medan antalet beviljade 
hemtjänsttimmar minskar. Ett viljeinriktningsbeslut 
togs beträffande nytt särskilt boende på Joneberg. 
Förslag till ny vård- och omsorgsplan med ett 
långsiktigt perspektiv arbetades fram och 
beslutades politiskt. 
 
Därtill kan följande noteras: 

- Översiktsplanen ska upp för beslut i 
kommunstyrelsen. Den ska sedan ut på 
samråd för att medborgarna ska få 
möjlighet att påverka hur man bäst ska 
bevara och utveckla kommunen. 

- Införande av elektroniska tjänster till 
medborgarna pågår och en del tjänster 
kommer att vara tillgängliga redan i höst.  

- Projektet Samordnad varudistribution, 
tillsammans med Tomelilla och Ystads 
kommuner, har lett till gemensam 
upphandling av distributionscentral samt 
livsmedel. Projektet innefattar även 
införande av elektronisk handel. 

- Jämställdhetsprojektet är nu avslutat och 
samtliga verksamheter har arbetat fram 
handlingsplaner som ska integreras i den 
ordinarie verksamheten. 

- Upphandlingsunderlag avseende 
turistverksamheten har tagits fram 
gemensamt med Ystads kommun.  

- En ny kostpolicy har fastställts. 
- Ett ungdomspolitiskt handlingsprogram 

har fastställts. 
- Behovet av försörjningsstöd har ökat, 

främst bland ensamstående kvinnor med 
barn. Antalet familjehemsplaceringar har 
ökat och ny lagstiftning gör det nödvändigt 
att förstärka personalbemanningen 
framöver. 

- I samarbete med kommunerna i SÖSK har 
ett kriscenter avseende våld i nära 
relationer öppnats med placering i 
Tomelilla.  

- Ombyggnationerna av S:t Nikolai 
kyrkoplan, Stenbergs strädde och ett antal 
lekplatser har blivit färdigställda. 

 
Sammantaget styr fullmäktige nämndernas 
verksamhet via så kallade fullmäktigemål. Av de i 
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delårsrapporten uppföljda målen bedöms drygt 60 
procent vara alternativt bli uppfyllda under 2013. 
Resterande andel får bedömningen delvis uppfyllda. 
 
Under våren har införandet av en ny styrmodell 
fortgått. Följande vision är fastställd:  
 

”Kontrasterna i en levande kommun gör  
alla dagar bättre” 

 
Till visionen finns kopplade strategiska 
utvecklingsområden samt fokusområden för en 
mandatperiod. I slutet av året ska fullmäktige ta 
ställning till nämndsmål för det kommande 
budgetåret. Den nya målstyrningsprocessen ska 
därmed vara helt införd i budget 2014. 
 
EKONOMISK ÖVERSIKT 
 
Kommunens ekonomiska resultat 
Bokslutet för perioden januari-augusti visar ett 
positivt resultat om cirka 26 mnkr. I resultatet ingår 
en återbetalning på nästan 16 mnkr från AFA 
försäkring avseende 2005 och 2006 års premier för 
avtalsgruppförsäkring och avgiftsbefrielse-
försäkring. 
 
För helåret bedöms årets resultat uppgå till +13,8 
mnkr. Detta ska jämföras med ett budgeterat 
resultat på -2,5 mnkr. Skillnaden förklaras i allt 
väsentligt av tidigare nämnd återbetalning. Att det 
är acceptabelt att budgetera med ett underskott 
beror på att kommunen delfinansierar ökande 
pensionsutbetalningar genom i förväg fastställda 
uttag från pensionsplaceringen. Uttaget år 2013 
uppgår till 6,5 mnkr och inkluderas i balanskravs-
avstämningen. 
 
Kommunens ekonomiska styrning är således 
koncentrerad till balanskravsresultatet. Prognosen 
för 2013 innebär ett positivt resultat på 16,3 mnkr, 
vilket kan jämföras med budgeterade 3,9 mnkr. 
Beslut finns att nästan 11 mnkr av det förbättrade 
resultatet ska användas till investeringar under 
2014. Balanskravsavstämningen framgår av 
nedanstående tabell. 
 

  Bokslut Prognos 
Balanskravsavstämning (mnkr) jan-dec jan-dec 
  2012 2013 
Prognostiserat resultat 10,6 13,8 
Fastighetsförsäljningar, realisationsvinster 0,0 0,0 
Pensionsmedelsförvalt, realisationsvinster -3,9 -2,5 
Just. för vatten- och avloppsverks. resultat 1,2 -1,5 
Från pensionskapitalet 5,3 6,5 
Balanskravsavstämning 13,2 16,3 

 
 

Nämnderna beräknas sammantaget överskrida 
budgeten med 1,9 mnkr. Störst underskott, 3,5 
mnkr, prognostiserar barn- och utbildnings-
nämnden. Obalansen beror främst på den pågående 
omställningen av gymnasieverksamheten.  
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är ett 
överskott på sammanlagt 1,6 mnkr, i huvudsak 
avseende vatten- och avloppsverksamheten. Att 
denna verksamhet visar överskott är av stor vikt då 
det finns underskott från tidigare år på 3,3 mnkr 
som behöver återställas. I övrigt är prognostiserade 
avvikelser mot budget mycket begränsade. 
 
Investeringar 
Investeringsbudgeten uppgår till 79,5 mnkr, varav 
26,5 mnkr avser ombudgetering från 2012 avseende 
försenade projekt. Under perioden januari-augusti 
uppgår investeringsnivån till 12,6 mnkr. Prognosen 
för helåret uppgår till 46,6 mnkr. 15 mnkr av 
avvikelsen mot budget förklaras av att anslaget för 
ombyggnad av skollokaler endast kommer att 
användas till begränsad del under året. Projektering 
pågår vilket medför att investeringar beräknas 
genomföras under 2014. Investeringarna inom 
vatten- och avloppsverksamheten bedöms bli lägre 
än budgeterat, cirka 15 mnkr. Utbyggnaden av 
vattenledning mellan Brösarp och Kivik är förse-
nad. Därtill innebär erhållna anläggningsavgifter för 
tidigare års utbyggnad av ledningsnätet, främst 
Landsbygdens vatten, ett överskott.  
 
Pensionsmedelsförvaltning 
Den sista augusti 2013 uppgår marknadsvärdet på 
kommunens pensionsplacering till drygt 141 mnkr 
jämfört med knappt 130 mnkr vid utgången av år 
2012. Ökningen uppgår till 8,9 procent (jämförelse-
index 8,2 procent). Det bokförda värdet uppgår till 
närmare 113 mnkr, vid årsskiftet var detta värde 
111 mnkr. 
 
Fördelningen följer i allt väsentligt normal-
fördelningen enligt placeringspolicyn. Andelen 
aktier uppgår till 61 procent, resterande del finns i 
räntebärande tillgångar. I budgeten ingår ett uttag 
på 6,5 mnkr från placeringen som delfinansiering 
av pensionsutbetalningarna. Uttaget verkställs i 
slutet av året. 
 
God ekonomisk hushållning 
För uppföljning utifrån begreppet god ekonomisk 
hushållning har fullmäktige fastställt två finansiella 
mål och fem särskilt utvalda verksamhetsmål. 
 
Mål: Balanskravsresultatet ska för år 2013 minst 
uppgå till 0,5 procent av skatter, generella 
statsbidrag och utjämning.  
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Uppföljning: Den målsatta nivån innebär ett 
balanskravsresultat på cirka +4,5 mnkr medan 
budgeten visar på knappt 4 mnkr. Det 
prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till 
16,3 mnkr. Målet bedöms således uppnås. 
Samtidigt bör dock noteras att detta beror på en 
särskild återbetalning från AFA Försäkring på  
15,8 mnkr. 
 
Mål: Investeringar ska fullt ut självfinansieras, det 
vill säga nyupplåning ska undvikas och låneskulden 
får inte överstiga 180 mnkr (återställs till 165 mnkr 
senast vid utgången av år 2014). 
 
Uppföljning: Den samlade investeringsbudgeten 
uppgår till 79,5 mnkr. Finansieringen skulle ske 
genom avskrivningar, 36 mnkr, balanskravsresultat, 
4 mnkr, upplåning, 11 mnkr samt minskad 
likviditet. Enligt prognosen bedöms investerings-
nivån, efter avdrag för anläggningsavgifter, uppgå 
till 46,6 mnkr. Därmed behövs ingen nyupplåning 
under året och låneskulden blir fortsatt 165 mnkr. 
Målet bedöms således uppnås. 
 
Uppföljningen av fastställda verksamhetsmål med 
inriktning på god ekonomisk hushållning framgår 
av nedanstående tabell. 
 
Prognos 
Mål för god ekonomisk hushållning 

 

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

 

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

 

 
Kommunens anläggningar är underhållna så 
att kapitalförstöring undviks. Uppdrag ges till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram 
underhållsplaner. (Uppföljningsansvar: 
samhällsbyggnadsnämnden). 

 

 
Simrishamns ranking ska inte försämras i 
förhållande till genomsnittet 2011 och 2012 
enligt Sveriges Kommuner och Landstings 
Öppna jämförelser – Grundskola. (Ranking 
2011 plats 120 och 2012 plats 224; medför 
genomsnitt plats 172). (Uppföljningsansvar: 
barn- och utbildningsnämnden). 

 

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

 

 
Uppföljningen visar att fyra av de fem målen antas 
vara uppfyllda vid årets slut. Undantaget avser 
underhållet av kommunens anläggningar. Ett 
problem vid uppföljningen av detta mål är att det 
fortfarande saknas aktuella underhållsplaner. 
 

Sammanfattande bedömning 
Bedömningen är att kommunen uppnår sina 
finansiella mål under år 2013, dock liksom år 2012 
med betydande hjälp av större återbetalningar av 
försäkringspremier. Även uppföljningen av 
verksamheten, både med inriktning på god 
ekonomisk hushållning och fullmäktigemålen, visar 
att målen till övervägande del uppfylls. Den 
sammantagna bedömningen är därför att 
utvecklingen under år 2013 bör hamna inom ramen 
för god ekonomisk hushållning. Samtidigt finns det 
orosmoln som att kommunen fortsatt har en negativ 
befolkningsutveckling och att samhällsekonomin 
hittills inte riktigt tagit fart.  Utvecklingen inom 
dessa båda områden har betydande inverkan på 
kommunens framtida förutsättningar. 
 
 
 
 

Blommor. Foto: Bengt Bengtsson.
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FEM ÅR I SAMMANDRAG 
 

Kommunen fem år i sammandrag 
Bokslut    
jan-dec    

2009 

Bokslut    
jan-dec    

2010 

Bokslut    
jan-dec    

2011 

Bokslut    
jan-dec    

2012 

Bokslut    
jan-aug    

2013 

Soliditet (%) 55 57 56 56 59 
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%) 98 96 100 99 96 
Eget kapital (mnkr) 561,1 588,6 593,9 604,5 630,3 
Eget kapital per invånare (tkr) 29,0 30,5 31,0 31,8 33,3 

Tillgångar (mnkr) 1 013,4 1 034,1 1 066,5 1 084,4 1 070,6 

Tillgångar per invånare (tkr) 52,4 53,6 55,7 57,1 56,6 
Anläggningslån (mnkr) 165,2 145,2 165,0 165,0 165,0 

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

Pensionsskuld (mnkr) 413,6 396,8 444,4 445,9 474,8 
Avsatt till pensioner (mnkr) 5,2 5,2 15,9 16,4 18,0 
Årets resultat (Förändring eget kapital) (mnkr) 17,4 32,7 5,3 10,6 25,8 
Nettoinvesteringar (mnkr) 72,1 44,4 44,8 46,3 18,9 

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

Antal invånare per balansdagen (st) 19 328 19 297 19 147 18 997 Prel. 18 930 
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KONCERNEN 
 
Nedan lämnas kortfattad information om de företag 
och kommunalförbund om vilka kommunen har 
väsentligt inflytande. 
 
Simrishamns Bostäder AB (ägarandel  
100 %) 
 
Verksamhetsuppföljning 
Under våren tillträdde en ny vd för Simrishamns 
Bostäder, Per-Olof Järvegren, som tog över efter 
tidigare vd Kent Zerath. 
 
Lyckan i Gärsnäs med 31 lägenheter, varav 15 
trygghetsboende och en gemensamhetslokal, 
färdigställdes under våren. Det första spadtaget togs 
i juni för projekt Joneberg i samverkan mellan 
kommunen, Joneberg Holding, delägarna 
Näckström fastigheter AB och Simrishamns 
Bostäder.  
 
Ekonomi 
Prognosen för 2013 visar ett resultat om +1,6 mnkr, 
vilket i huvudsak följer budget. Periodens resultat 
uppgår till 0,7 mnkr. 
Investeringar under perioden uppgår till 18 mnkr, 
vilket främst avser nybygget Lyckan och 
ombyggnation av Skogsgården i Sankt Olof. 
 
Simrishamns Industrifastigheter AB 
(ägarandel 100 %) 
 
Verksamhetsuppföljning 
Det pågår projektering av en naturskola i samarbete 
med Kiviks musteri och barn- och utbildnings-
förvaltningen som förväntas tas i bruk våren 2014.  
 
Ekonomi 
Prognosen för 2013 pekar på ett negativt resultat på 
0,1 mnkr. Resultatet för den första perioden är 
något lägre än budget på grund av ökade drifts-
kostnader och reperationsåtgärder. 
Investeringarna under året uppgår till 0,4 mnkr 
varav 0,2 mnkr avser modernisering av vatten-
ledning på Södra kajen. 
 
Österlens Kommunala Renhållnings AB 
(ägarandel 50 %) 
 
Verksamhetsuppföljning 
Ökrab har fullföljt sin plan för utsättning av kärl för 
sortering av matavfall. Nu har näst intill samtliga 
boende i tätorterna i Simrishamns och Tomelilla 
kommuner möjlighet att sortera sitt matavfall.  
 
Under perioden har även Ökrab tillsammans med 
Sysav tagit fram ett koncept för insamling av 
mindre farligt avfall som batterier, lysrör och 
glödlampor vid livsmedelsbutiker i kommunerna.  

Ekonomi 
Ökrab prognostiserar för helåret ett nollresultat. 
Utfallet per den 31 augusti uppgår till ett överskott 
på 0,5 mnkr. Ökrabs ekonomi är god tack vare att 
de boende i kommunerna har minskat sitt hushålls-
avfall samtidigt som de sorterar ut matavfall vilket 
bidrar till minskade kostnader för behandling av 
avfallet.  
Mindre investeringar har gjorts i form av sopkärl.  
 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
(ägarandel 24,10 %) 
 
Verksamhetsuppföljning 
De första åtta månaderna har handlat mycket om 
sotningsproblematiken. Den tidigare upphandlingen 
av en ny sotningsentreprenör har prövats i både 
Förvaltningsrätt och Kammarrätt, vilka anser att 
upphandlingen är korrekt utförd.  
 
Under 2012 inkom 13 ansökningar om egensotning 
och under 2013, till och med augusti, hade 4 000 
ansökningar inkommit. För att klara av den enorma 
administrativa uppgiften har operativ personal 
kallats in för att korta svarstiderna. 
 
Ekonomi 
SÖRF:s prognos visar ett underskott på 1,1 mnkr. 
Utfallet i delårsbokslutet uppgår till -1,9 mnkr. På 
grund av att diskonteringsräntan sänkts har 
pensionskulden markant ökat, vilket har 
kostnadsförts på innevarande period.  
Investeringarna för 2013 är främst för att förstärka 
och förbättra arbetsmiljön för brandpersonalen både 
före, under och efter insats. 
 
Ystad Österlenregionens Miljöförbund 
(ägarandel 33,7 %) 
 
Verksamhetsuppföljning 
Inspektionerna som skett under perioden med stöd 
av miljöbalken har kompletterats med rådgivning. 
Detta med anledning av att miljöförbundet tagit 
beslut om en riskbaserad taxa. I och med 
rådgivningen blir utgångspunkten densamma för 
alla verksamheter. Verksamheterna får samma 
chans att åtgärda de eventuella avvikelser som 
framkommit vid inspektionen. Förhoppningsvis 
leder detta till att verksamheterna tar tag i sina 
avvikelser och inte behöver flyttas till en klass med 
fler antal tillsynstimmar. 
 
Ekonomi 
Prognosen för 2013 visar ett överskott på 2,5 mnkr. 
Resultatet för de åtta första månaderna är 2,3 mnkr. 
Miljöförbundets ekonomi, budget och verksamhets-
planering har styrts upp markant det senaste året. 
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PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 
 
ANTALET ANSTÄLLDA 
 
Simrishamns kommun har per den 31 augusti 2013 totalt 1 510 anställda. Av dessa är 1 358 tillsvidareanställda 
(motsvarande 1 169,5 årsarbetare) och 152 visstidsanställda. 81 procent av medarbetarna är kvinnor och  
19 procent utgörs av män.   
 
Antal anställda  Tillsvidareanställda Visstidsanställda 
per förvaltning Män  Män Kvinnor Kvinnor Totalt Män  Män Kvinnor Kvinnor Totalt 
(per 31 augusti) 2012 2013 2012 2013 2013 2012 2013 2012 2013 2013 
Kommunledningskontor 16 14 25 26 40 5 5 6 7 12 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 50 46 20 19 65 8 7 2 2 9 
Kultur- och fritidsförvaltningen 9 9 19 21 30 6 9 7 10 19 
Barn- och utbildningsförvaltn. 97 88 407 384 472 7 11 14 32 43 
Socialförvaltningen 90 87 652 664 751 21 12 61 57 69 

Summa 262 244 1 123 1 114 1 358 47 44 90 108 152 

 
 
SJUKFRÅNVARO 
 
Simrishamns kommun genomför ett kontinuerligt arbete med utbildning, förebyggande hälsoarbete samt 
snabbare och mer personligt anpassad eftervård. Det fortlöpande rehabiliteringsarbetet innebär dels att stödja 
verksamheterna i förebyggande åtgärder, dels att stödja verksamheterna vid hanteringen av sjukfrånvaron. Under 
årets första åtta månader har dock sjuktalen stigit något, både vad gäller den korta och den längre frånvaron. Den 
tidigare trenden med sjunkande sjukfrånvaro har därmed brutits. Detta kan till viss del förklaras genom att 
verksamheten nu kommit i fas med många rehabiliteringsärenden som inte tidigare hade hanterats.  Under hösten 
kommer en personalenkät att genomföras, vars resultat kommer att ge viktig kunskap om medarbetarnas 
upplevda hälsa. Detta kommer förhoppningsvis att bidra till att rätt insatser kan sättas in i rätt tid för att 
förebygga och minska sjukfrånvaron. 
 
 
Sjukfrånvaro <29 år <29 år 30-49 år 30-49 år >50 år >50 år Totalt Totalt 
samtliga anställda 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
                  
Totala antalet sjukdagar i % 
av ordinarie arbetstid 1,79 2,03 3,53 3,66 4,76 5,36 3,92 4,24 

>60 dagar i % av total 
sjukfrånvaro 10,19 0,43 28,72 28,04 40,56 46,53 34,71 37,19 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
PERIODENS HÄNDELSER 
 

• Fullmäktigeberedning för utveckling av 
medborgardialog bestående av fem 
ledamöter lämnade under våren 2013 sin 
slutrapport till kommunfullmäktige. 

 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Kommunfullmäktiges ledamöter väckte sju 
motioner, lämnade in en interpellation och ställde 
fem frågor.  
 
Kommunfullmäktige hade under perioden fem 
ordinarie sammanträden. 
  
Allmänhetens frågestund anordnades om bokslut 
2012 och om budget 2014, dock utan att frågor 
ställdes.14 nya medborgarförslag inkom. 
  
Kommunfullmäktiges ledamöter bjöds in till 
temadag om bokslut 2012. Kommunfullmäktiges 
ledamöter bjöds även in till ett kort 
utbildningstillfälle där tankar runt politisk 
organisation diskuterades. 
 
EKONOMI 
 
Ekonomi (tkr) 2012 2013 

Drift   
Utfall jan-aug 580 415 
Budget, helår  810 844 
Bokslut/Prognos, helår 983 844 
Budgetavvikelse, helår -173 0 

 
FRAMTID 
 
Kommunfullmäktige kommer att sammanträda tre 
gånger under hösten 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REVISIONEN 
 
PERIODENS HÄNDELSER 
 

• Revisionen har hittills genomfört två av 
årets fyra planerade djupgranskningar, 
vilka avsåg placeringar av barn och unga 
inom socialnämndens ansvarsområde samt 
skolornas arbete mot diskriminering och 
kränkande behandling inom barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde.  
 

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Revisorernas arbete styrs i huvudsak av den 
revisionsplan som antagits. I förhållande till planen 
och vad som skulle ha genomförts per 31 augusti 
har beslutade granskningsinsatser genomförts.  
 
Två djupgranskningar pågår. Det är dels styrning 
och uppföljning inom myndighetsnämnden samt 
redovisningsprinciper inom samhällsbyggnads-
nämnden med tyngdpunkt på redovisning av 
investeringsprojekt. 
 
Revisorerna fortsätter med utvecklingsarbetet vad 
avser att ge bevakningsgrupperna ett ökat ansvar, 
vilket inbegriper en tydlig risk- och väsentlighets-
bedömning per nämnd. 
 
MÅLUPPFÖLJNING 

Prognos 
Fullmäktigemål 

 

 
Revisionen ska med anvisad budget 
arbeta i enlighet med vad som 
förskrivs i kommunallagen. 

 

 
EKONOMI 
 
Ekonomi (tkr) 2012 2013 

Drift   
Utfall jan-aug 487 504 
Budget, helår  1 000 1 020  
Bokslut/Prognos, helår 979 1 020 
Budgetavvikelse, helår 21 0 

 
FRAMTID 
 
I enlighet med revisionens arbetsmetodik förs en 
dialog med respektive nämnd innan en 
djupgranskning offentliggörs.  
 
Revisorerna kommer att delta på Sveriges 
Kommuner och Landsting revisionsdialog avseende 
2013.  
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VALNÄMNDEN 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Valnämnden har inga av kommunfullmäktige 
uppsatta mål för sin verksamhet.  
 
Under år 2013 genomförs varken val eller 
folkomröstning. 
 
EKONOMI 
 
Ekonomi (tkr) 2012 2013 

Drift   
Utfall jan-aug 2 9 
Budget, helår  20 20  
Bokslut/Prognos, helår 3 20 
Budgetavvikelse, helår 17 0 

 
Anslaget 2013 ger valnämnden möjlighet att under 
ett ”mellanår” hålla sammanträde för att bland 
annat genomföra en översyn av valorganisationen. 
 
FRAMTID 
 
Under år 2014 kommer val hållas till europa-
parlamentet, riksdagen, regionen och kommunen. 
Valnämndens arbete inför valen 2014 kommer att 
inledas med ett första sammanträde med 
valnämnden i oktober 2013.  

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ÖVERFÖRMYNDAREN 
 
PERIODENS HÄNDELSER 
 

• En intern kontrollplan upprättades och 
beslutades. 
 

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Genom samverkan med andra kommuner har 
verksamheten utvecklats både på kort och på lång 
sikt. 
 
Antal ärenden har hittills under året ökat med cirka 
fem procent.  
 
MÅLUPPFÖLJNING 
 
Prognos 
Fullmäktigemål 

 

 
En korrekt myndighetsutövning med 
kort handläggningstid. 

 

 
EKONOMI 
 
Ekonomi (tkr) 2012 2013 

Drift   
Utfall jan-aug 1 529 1 651 
Budget, helår  1 665 1 715  
Bokslut/Prognos, helår 1 943 2 040 
Budgetavvikelse, helår -278 -325 
 
Antal ärenden och dess svårighetsgrad ökar. Detta 
medför att fler gode män arvoderas och att 
genomsnittsarvodena ökar, vilket sammantaget 
medför ökade kostnader för verksamheten. År 2012 
ökade antalet ärenden med elva procent. Denna 
ökning ger ekonomiskt genomslag först 
innevarande år. 
 
FRAMTID 
 
En översyn av föräldrabalken pågår vilket troligen 
medför ett förslag på att utredningsansvaret i 
godmansärenden flyttas från tingsrätt till 
överförmyndare. Antalet ärenden kommer sannolikt 
fortsätta att öka. 
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KOMMUNSTYRELSEN 
 
PERIODENS HÄNDELSER 
 

• Jämställdhetsprojektet avslutas och 
handlingsplaner ska integreras i ordinarie 
verksamhet.  

• Beslut fattades avseende e-handel av 
livsmedel och införs under hösten. 

• Upphandlingsunderlag avseende 
turistverksamheten togs fram gemensamt 
med Ystads kommun och förväntas gå ut 
under september månad.  

 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 

Jämställdhetsprojektet som pågått under två år är i 
sitt slutskede och samtliga verksamheter har nu 
upprättat handlingsplaner för det fortsatta arbetet. 
En ny lönepolicy implementerades. Utbildningar 
genomfördes för att säkerställa en lönestruktur som 
stimulerar till utveckling och kompetensförsörjning, 
liksom säkerställer att jämställda löner eftersträvas i 
kommunen. 
Införandet av elektronisk handel är en del av pro-
jektet Samordnad varudistribution som drivs 
gemensamt med Tomelilla och Ystads kommuner. 
Upphandling avseende distributionscentral och 
livsmedel genomfördes och avtal är tecknade. 
Övergång till digital nämndadministration ska ge 
bättre kvalitet på beslutsunderlag. Utbildningar har 
påbörjats. 
Arbetet med att erbjuda medborgarna e-tjänster 
pågår och det beräknas att en del tjänster ska vara 
tillgängliga under hösten. 
Turistbyrån har haft gemensamma marknads-
föringskampanjer med Tourism in Skåne på den 
svenska och danska marknaden. Turistbyrå har 
drivits i Kivik under sommarperioden.  
Marint centrum, KIMO, Sydkustens fiskeområde 
och Skånes hav och vatten arbetar med frågan om 
hur samverkan kan stärka kommunen och regionen 
i ett havs- och tillväxtperspektiv. 
 
MÅLUPPFÖLJNING 
 
Prognos 
Fullmäktigemål 

 

 
God planberedskap för byggnation av 
lägenheter och småhus i kommunens 
tätorter. 

 

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

 

 
Företagen upplever företagsklimatet som bra 
och det är attraktivt för nya företag att 
etablera sig i kommunen. Alla företag får en 
god service och har möjlighet att delta i 
utvecklingssatsningar. 

 

 
Kommunens ekonomiska respektive 
verksamhetsmässiga styrning är 
ändamålsenliga och uppföljningsbara på 
kommunnivå och på verksamhetsnivå. 

 

 
Arbetsmiljön är god och präglas av 
jämställdhet och mångfald. 

 

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

 

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

 

 
Turistenheten arbetar tillsammans med 
näringslivet, andra kommuner och 
organisationer, för att öka besöksantalet och 
förlänga turistsäsongen. 

 

 
Åtgärder vid avvikelse 
Arbetet med att utveckla den verksamhetsmässiga 
styrningen pågår. Ny målstyrningsprocess ska vara 
helt införd i budget 2014. Införandet av e-tjänster 
pågår för att öka service till medborgarna. 
 
EKONOMI 
 

Ekonomi (tkr) 2012 2013 

Drift   
Utfall jan-aug 44 417 44 078 
Budget, helår  68 462 70 066 
Bokslut/Prognos, helår 67 880 70 066 
Budgetavvikelse, helår 582 0 
   
Investeringar   
Utfall jan-aug  803 246 
Budget, helår 2 854 2 870 
Bokslut/Prognos, helår 1 484 2 870 
Budgetavvikelse, helår 1 370 0 
 
Kommunstyrelsens prognos visar att 
verksamheterna sammantaget beräknas få ett utfall i 
nivå med budget. Flera verksamheter har under 
delar av året vakanta tjänster, större negativa 
avvikelser såsom hyresförlust på Södra kaj om  
0,9 mnkr kan därför finansieras inom befintlig ram.  
 
FRAMTID 
 

En förtroendemannaportal för digitala möten görs 
tillgänglig under hösten. Upphandling av besluts-
stödsystem pågår. Införandet innebär ett bättre stöd 
till verksamheterna avseende ekonomisk planering 
och uppföljning. 
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MYNDIGHETNÄMNDEN  
 
PERIODENS HÄNDELSER 
 

• Ansökningar om bygglov för ett antal 
större flerbostadshus hanterades av 
nämnden. 

 
• Kundnöjdhet mättes för första gången och 

uppgick till 88 procent. 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
En viss återhållsamhet på grund av det ekonomiska 
läget innebar att antal ärenden och antal beslut i 
bygglovsärenden var färre jämfört med samma 
period förra året, men den totala mängden var 
förhållandevis stor. Dock var ärendena i huvudsak 
av mindre karaktär. Avseende tillsynsområde 
Norrekås-Örnahusen valde Länsstyrelsen att 
överpröva tre av myndighetsnämndens beslut.  
 
MÅLUPPFÖLJNING 
 
Prognos 
Fullmäktigemål 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKONOMI 
 
Ekonomi (tkr) 2012 2013 

Drift   
Utfall jan-aug 313 333 
Budget, helår  575 590  
Bokslut/Prognos, helår 486 590 
Budgetavvikelse, helår 89 0 

 
FRAMTID 
 
Information- och rådgivningsmaterial måste tas 
fram för att tydliggöra kommunens ställnings-
tagande avseende den nya översiktsplanen. E-arkiv 
kommer inom närmaste framtiden att behöva 
implementeras, vilket kommer att innebära att 
bygglovsarkivet förmodligen måste digitaliseras. 
Uppdatering av befintligt ärendehanteringssystem 
behövs, som bättre kan hantera bygglovsprövningen 
genom sökbarhet, påminnelser och statistik. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
PERIODENS HÄNDELSER 
 

• Ombyggnationer av S:t Nikolai kyrkoplan 
och Stenbergs strädde i Simrishamn 
färdigställdes. Området kring Raketen 
rustades upp med ny energisnål belysning 
och nytt beläggningsmaterial på gångstråk. 
Lekplatser färdigställdes i Järrestad, 
Borrby, Gröstorp och Simrishamn.  

• Projekt avseende vattenvårdsprogram för 
Tommarpsåns avrinningsområde och 
anslutning av Karlaby till kommunalt 
vatten slutfördes. 

• Under våren utfördes upprustning av 
gästhamnen i Skillinge, genom att två nya 
flytbryggor installerades. 

• En del av Södra hamnen i Brantevik 
arrenderades till Hamnlaget. 

 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Intensivt arbete med översiktsplanen har fortsatt 
under perioden. Översiktsplanen planeras för beslut 
i kommunstyrelsen. Den ska därefter ut på samråd 
för att medborgarna ska få möjlighet att påverka hur 
man bäst ska bevara och utveckla Simrishamns 
kommun. 
 
Efter kommunstyrelsens beslut i augusti att starta 
gymnasieutbildning på Valfisken och att flytta 
Kulturpedagogiska enheten till Godsmagasinet 
hölls förberedande verksamhetsträffar, i avsikt att 
finna former för hur lokalerna ska kunna sam-
utnyttjas. I avvaktan på beslutet från kommun-
styrelsen om skolornas framtid är förvaltningen 
mycket restriktiv med investeringar i befintliga 
skollokaler. 
 
Utbyggnad av landsbygdens vatten- och avlopps-
system i egen regi pågår. Arbetet med att byta ut 
gamla ledningar på Östergatan i centrala 
Simrishamn kommer att fortsätta.  
 
Arbetet med att åstadkomma bättre inomhusklimat 
genom förbättrad ventilation samt att spara energi 
genom anslutning av fastigheter till fjärrvärmenätet 
och installation av bergvärmeanläggningar i skolor 
fortgår. Även arbetet med att förbättra säkerhet och 
brandskyddet fortsätter som planerat.  
 
Planerade beläggningsarbeten i form av asfaltering 
och stensättning påbörjades enligt beläggningsplan. 
Uppdateringen av befintligt kartmaterial  
avseende grönyteskötsel, som inleddes hösten 2010, 
fortskrider. 

Reparationer utfördes på olika anläggningar efter 
skador som förorsakats av den kalla vintern. 
 
Arbetet med att ta fram en långsiktig lösning för 
hantering av avloppsslam pågår. Avvattnings-
utrustning används sedan våren parallellt med 
slamvassbäddarna.  
 
Projekteringen av den nya överföringsledningen 
mellan Brösarp och Kivik samt projekteringen av 
utbyte av råvattenledningen mellan Rörum och 
Hamnabro pågår. 
 
Den delregionala vattenförsörjningsplanen i 
samverkan med grannkommunerna pågår 
fortfarande. 
 
Åtta detaljplaner antogs, vilka medger bostäder, 
centrum, skola, vård och trafiklösningar. 
 
Projektering avseende ombyggnation av torget i 
Hammenhög fortskrider. 
 
Hastighetsöversyn enligt Rätt fart i staden 
fortskrider. Sankt Olofs bashastighet ändrades till  
40 kilometer per timme. 
 
MÅLUPPFÖLJNING 
 
Prognos 
Fullmäktigemål 

 

 
Simrishamns kommun ska vara en attraktiv 
kommun att bo och verka i så att fler etablerar 
boende och verksamhet här. När Simrishamn 
växer ska det ske på ett långsiktigt hållbart sätt 
inklusive hänsyn till hög tillgänglighet, god 
energihushållning och goda förutsättningar för 
jämlikhet och jämställdhet. Exploatering ska 
ske med hänsyn till våra unika natur- och 
kulturmiljöer samt innevånares och besökares 
olika förutsättningar. 

 

 
En god utveckling av näringsliv och boende i 
Simrishamns kommun ska stödjas. Goda 
fysiska och ekonomiska förutsättningar ska 
skapas för bebyggelse och anläggningar för 
bostäder av olika kategorier, handel, industrier, 
service, rekreation och kommunikation. 

 

 
En god bebyggelsemiljö i samklang med sin 
omgivning ska eftersträvas. En långsiktigt 
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. 

 

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

 



Verksamhetsberättelser 

15 

 

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

 

 
Kommunens hamnar ska vara attraktiva som 
fritidshamnar och ska ta miljöansvar. 
Simrishamns hamn ska vara Östersjöns mest 
betydande fiskehamn och en småskalig 
frakthamn. 

 

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

 

 
Vatten- och avloppsverksamheten ska 
tillhandahålla fastighetsägare ett hälsosamt 
dricksvatten och ta hand om deras 
avloppsvatten, så att samhällets 
miljöbelastning begränsas. Härvid ska 
reinvesteringar, drift och underhåll av 
dricksvatten- och avloppsreningsverk med 
tillhörande ledningssystem ske enligt god 
driftekonomi. 

 

 
Åtgärder vid avvikelse 
När det gäller att göra Simrishamn attraktiv är 
utbyggnation av landsbygdens vattenförsörjning i 
princip klar. Tre kvarstående områden förväntas att 
bli utbyggda under de kommande åren. Arbetet med 
att förbättra tillgänglighet till kartmaterial och 
geografiska databaser för externa parter kommer att 
återupptas 2014. Samarbete har inletts med extern 
mäklare för att öka försäljningstakten avseende 
lokaler som inte används till kärnverksamhet. 
Förvaltningen har inlett arbete med upphandling av 
driften avseende småbåtshamnen i Simrishamn, där 
entreprenör förväntas vidta åtgärder för att öka 
attraktionskraften. Inom offentliga rummet pågår 
reinvesteringar av gator och byte av växtmaterial i 
planteringsytor för att undanröja eftersatt underhåll 
respektive underlätta driften. Det pågår förhandling 
med Tomelilla kommun för att öka vatten-
tillgången. Ytterligare anläggningsarbetare har 
anställts för att öka takten på ledningssaneringen. 
 
EKONOMI 
 
Ekonomi (tkr) 2012 2013 

Drift   
Utfall jan-aug 31 274 27 316 
Budget, helår  49 776 43 061 
Bokslut/Prognos, helår 53 218 41 434 
Budgetavvikelse, helår -3 442 1 627 
varav VA-verksamhet -1 211 1 500 

 

 

Investeringar   
Utfall jan-aug  19 685 16 821 
Budget, helår 72 093 67 303 
Bokslut/Prognos, helår 40 746 42 496 
Budgetavvikelse, helår 31 347 24 807 
 
Samhällsbyggnadsnämndens prognos visar på ett 
överskott om 1,6 mnkr, varav 1,5 mnkr härrör från 
vatten- och avloppsverksamheten, VA. 
Prognostiserat överskott inom VA-verksamheten 
avser högre brukningsavgifter, lägre kapital-
kostnader, högre periodiserade anläggningsavgifter 
och besparingar, vilka dock förväntas bli dämpade 
av högre kostnader för löpande slamhantering. 
Staben prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr på 
grund av lägre verksamhetskostnader. 
Fastighetsverksamheten förväntas redovisa ett 
underskott om 0,1 mnkr hänförlig till kundförluster. 
Planverksamheten bedöms få ett underskott på  
0,2 mnkr, vilket beror på att översiktsplanen kräver 
större personella arbetsinsatser än vad förvaltningen 
tidigare förväntade sig på grund av den planerade 
tidplanen. 
 
De skattefinansierade investeringarna 
prognostiseras leda till ett överskott på 18,0 mnkr, 
vilket innebär en eftersläpning främst avseende 
skollokaler och ombyggnation av Skillinge 
bycentrum. VA-investeringar, exklusive 
landsbygdens vattenförsörjning/VA-serviser, har 
försenats och prognostiseras visa ett överskott om 
10,0 mnkr. Investeringar i landsbygdens 
vattenförsörjning/VA-serviser prognostiseras uppgå 
till 3,2 mnkr och kommer att finansieras av 
anläggningsavgifter. 
 
FRAMTID 
 
För att kunna utveckla och förbättra servicen till 
dem som söker bygglov och beställer nybyggnads-
kartor har kundenkät skickats ut. För att 
handläggningstiden för bygglovshanteringen ska 
minska krävs utökade resurser i framtiden. 
 
Med anledning av rådande vattenbrist och 
bristfällig vattenkvalitet samt effekterna av 
klimatförändringarna måste kommunen utveckla ett 
mer robust system och i samverkan med 
grannkommunerna säkerställa leverans av ett vatten 
av tillräcklig och god kvalitet. Inledningsvis ska en 
vatten- och avloppsförsörjningsplan inklusive 
tidplan och kostnader utarbetas.  Framtagning av 
underhållsplaner för kommunens hamnar, gator, 
parker och fastigheter inklusive tidplaner och 
kostnader pågår. Underhållsplanerna är en viktig 
förutsättning för att framöver kunna bibehålla 
investeringarnas värde på optimal nivå och undvika 
kapitalförstöring.
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 
PERIODENS HÄNDELSER 
 

• Det av kultur- och fritidsnämnden 
framtagna förslaget till ungdomspolitiskt 
handlingsprogram fastställdes av 
kommunfullmäktige. 

• Till 2013 års föreningsledarstipendiat 
utsågs Johan Svensson, Tommarps 
scoutkår samt makarna Kirsti och Gert 
Olsson, Borrby Bridgeklubb. Sylvia 
Carlsdotter utsågs till 2013 års 
kulturpristagare.  

• Biblioteksfilialen i Hammenhög lades ned 
vid årsskiftet. 

• Bowlinghallens maskiner åtgärdades med 
anledning av Arbetsmiljöverkets 
föreläggande.  

 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Vid varje nämndssammanträde sker 
budgetuppföljning. Besöksstatistik för Bénka-Dí, 
biblioteken och Österlens museum redovisas 
kvartalsvis. Underlagen till ansökningar om lokalt 
aktivitetsstöd från minst tio föreningar blir föremål 
för särskild granskning. 
  
Österlens museum öppnade en ny utställning, 
Petroglyfiskt, som byggts upp i nära samarbete med 
Ingvar Kamprad designcenter vid Lunds universitet 
och olika teknikföretag. Utställningen som 
använder sig av avancerad digital teknik har lockat 
fler barnfamiljer till museet än vanligt. 
 
5 738 ungdomar besökte/deltog i aktiviteter 
arrangerade av Bénka-Dí vilket var något lägre än 
fjolåret. Extrasatsningen med Flytande fritidsledare 
fortsatte under perioden och utökades till att även 
omfatta verksamhet under sex sommarveckor. 
 
Antal biblioteksbesökare minskade med 28 procent 
jämfört med samma period föregående år. En stor 
del av minskningen kan förklaras med att det i 
samband med att en ny besöksräknare installerades 
på huvudbiblioteket uppdagades att den gamla inte 
fungerat korrekt och angett för högt besökstal. 
Koncentrationen av elever i årskurs 4-6 till skolorna 
i Borrby och Kivik påverkade såväl utlåning som 
besök. Antalet bibliotekslån minskade med två 
procent.  
 
1,4 mnkr betalades ut i bidrag till 69 specifika 
mottagare, framför allt föreningar. Bidragen 
beviljades utifrån det regelverk nämnden fastställt. 
 
 

MÅLUPPFÖLJNING 
 
Prognos 
Fullmäktigemål 

 

 
Kultur och fritidsnämnden ska 
 – skapa långsiktiga förutsättningar 
för att olika och nya kulturella uttryck 
och fritidsformer skall kunna komma 
till stånd. 

 

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

 

 
EKONOMI  
 
Ekonomi (tkr) 2012 2013 

Drift   
Utfall jan-aug 21 401 22 236 
Budget, helår  35 063 34 107 
Bokslut/Prognos, helår 34 616 34 107 
Budgetavvikelse, helår 447 0 
   
Investeringar   
Utfall jan-aug  891  146 
Budget, helår 1 409 2 289 
Bokslut/Prognos, helår 1 120 2 289 
Budgetavvikelse, helår 289 0 
 
Utfallet beräknas vara i nivå med budget. 
Bowlinghallens investeringsåtgärder är slutförda 
under augusti, dock har inte debiteringarna 
inkommit.  
 
Åtgärder vid avvikelse 
Planerade investeringar kommer att genomföras 
under hösten. 
 
FRAMTID 
 
En ny gymnasieskola ska starta i kommunen och 
kommunstyrelsen har beslutat att den ska placeras i 
kulturhuset Valfisken och till viss del bedrivas i 
lokaler som idag används för kultur- och fritids-
verksamheter. Skolans verksamhet ska dock enligt 
beslutet ske i samklang med kultur- och fritids-
verksamheten. Kommunstyrelsen har också beslutat 
att förvaltningens administration ska samlokaliseras 
med andra förvaltningar på Österlengymnasiet.  
 
Frågan om nytt museimagasin samt finansiering 
och lokalisering av ett eventuellt skånskt 
hällristningscentrum kommer att fortsätta utredas. 
 
En konstgräsplan kommer efter beslut i kommun-
styrelsen att anläggas på Korsavads-anläggningen. 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och 
fritidsnämnden att genomföra upphandlingen i 
samarbete med samhällsbyggnadsnämnden. 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
PERIODENS HÄNDELSER 
 

• Beslut fattades att den nya gymnasie-
skolan, Nova Academy, ska placeras i 
kulturhuset Valfisken. Inför 2014 planeras 
följande utbildningar inom det samhälls-
vetenskapliga programmet; Nova Sports, 
Nova Digital Design och Nova Performing 
Arts. 

• Friskoleansökningar från Skillinge 
respektive Hammenhög inlämnades till 
skolinspektionen.  

• Organisationen minskades bland annat 
genom elva uppsägningar.  

• Österlengymnasiets organisation inför 
läsåret 2013/14 beslutades av nämnden 
och det medförde att inga nationella 
program startade under hösten.  

• Beslut fattades att Kulturpedagogiska 
enheten ska förläggas till Godsmagasinet. 

• En kostpolicy beslutades i 
kommunfullmäktige. 

 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Rektorer, förskolechefer och övriga chefer leder 
sina verksamheter under devisen ”Hjärnan vill ha 
KUL – kunskap, utmaning och lagarbete”. Detta 
syftar till att med lärdom från pedagogisk forskning 
göra skola och undervisning intresseväckande och 
stimulerande för eleverna och därmed öka 
måluppfyllelsen. 
 
Årskurs fyra på Simrislundsskolan flyttade till 
Korsavadskolan, där den tillsammans med 
årskurserna fem och sex utgör ett sammanhållet 
mellanstadium. 
 
Österlengymnasiet fortsatte med obalans i sin 
budget. Ett fortsatt mycket lågt antal sökande 
medförde att inga studieförberedande program 
startade i höst. Problemet var vikande elevkullar 
men framförallt en hård konkurrens inom området 
med det fria söket som grund. 
 
Lärlingsprogrammen startade enligt det utbud och  
sökfrekvens som fanns. Introduktionsprogrammen 
startade i enlighet med de nationella program som 
finns kvar. Andelen elever som sökte till Österlen-
gymnasiet minskade och innevarande läsår är 
elevantalet 73 färre jämfört med vårterminen 2013.  
 
En specialpedagog introducerade språkljudslek på 
samtliga förskolor i syfte att förstärka arbetet med 
tidig språkutveckling inom ramen för kollegialt 
lärande. 

Informationsflöden både utåt och inåt förbättras 
genom användandet av sociala medier, både i öppna 
och slutna grupper. Detta såväl på förvaltningsnivå 
som på enhetsnivå. 
 
Implementeringen av ett pedagogiskt IT-verktyg 
”Google Apps for Education” för kommunikation, 
information och samarbete startade på kommunens 
skolor. 
 
Den statliga satsningen Matematiklyftet initierades 
i Simrishamn under våren med cirka 70 deltagare. 
Utöver dessa utbildas fem handledare. Matematik-
lyftets fokus ligger på klassrummets didaktik, 
kollegialt lärande samt digitalt pedagogiskt innehåll 
och finansieras genom specialdestinerade statliga 
medel. 
 
Ett antal medarbetare deltar i de statliga 
satsningarna Lärarlyftet, Rektorslyftet och 
Förskolelyftet. Finansiering sker med special-
destinerade statliga medel. 
 
Under våren infördes den statliga reformen 
Karriärtjänster i syfte att utveckla den didaktiska 
kompetensen och stärka det kollegiala lärandet. 
Inom förvaltningen pågår rekryteringen av fem 
förstelärare. Även detta finansieras med 
specialdestinerade statliga medel. 
 
Alla chefer och ledare började ALIS-utbildning, 
som står för Aktivt Ledarskap I Skolan. 
 
MÅLUPPFÖLJNING 
 
Prognos 
Fullmäktigemål 

 

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

 

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

 
 
 

 

 
Simrishamns kommun erbjuder i 
samverkan med andra aktörer gymnasie-
utbildningar som täcker huvuddelen av 
elevernas önskemål. Österlengymnasiet 
har en sådan inriktning att skolans 
utbildningsutbud är attraktivt för merparten 
av kommunens gymnasieelever. 
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Åtgärder vid avvikelse 
En satsning på ny gymnasieskola med studie-
förberedande program i Simrishamns centrum och 
med ytterligare förbättringar inom lärlings-
programmen under läsåret 2014/15 planeras. Detta 
förväntas medföra att gymnasieskolan i Simrishamn 
blir attraktiv för merparten av kommunens 
gymnasieelever. 
 
EKONOMI 

Ekonomi (tkr) 2012 2013 

Drift   
Utfall jan-aug 230 466 230 363 
Budget, helår  347 830 345 855 
Bokslut/Prognos, helår 348 606 349 355 
Budgetavvikelse, helår -776 -3 500 
   
Investeringar   
Utfall jan-aug  86 211 
Budget, helår 1 000 1 308 
Bokslut/Prognos, helår 692 1 308 
Budgetavvikelse, helår 308 0 
 
Prognosen för 2013 är ett underskott på 3,5 mnkr.  
Få elever tillsammans med hög personaltäthet på 
Österlengymnasiet och för stor lokalyta medför ett 
underskott för gymnasieverksamheten som 
beräknas till 3,5 mnkr. Personal har sagts upp men 
omställningskostnader kvarstår under 
uppsägningstiden. 
 
Skolområde Syd visar på ett underskott på  
2,7 mnkr, vilket kan hänföras till den kostsamma 
småskaligheten på tre små skolor samt utebliven 
förväntad tilläggspeng från Tomelilla. Skolområdet 
har även många elever i behov av särskilt stöd.  
 
Kostenhetens personaluppsägningar försenades av 
olika anledningar och bidrog till ökade kostnader 
under omställningstiden. På grund av reparation i 
Äppelgårdens kök flyttades verksamheten tillfälligt 
till Korsavadsskolans kök under sommaren, vilket 
innebar ökade transportkostnader. Även minskade 
elevintäkter och ett nytt livsmedelsavtal bidrar till 
att prognosen visar ett underskott på 1,2 mnkr. 
 
Elevhälsan har ett mindre underskott på 0,2 mnkr. 
 
Simrislundsskolan prognostiserar ett överskott på 
2,5 mnkr som kan hänföras till storskalighetens 
effektivitetsvinster, det vill säga många elever på 
skolan som även medför en mycket stor 
fritidshemsverksamhet. 
 
De verksamheter som förväntas få ett överskott är 
bland andra förskoleklassen, som på grund av färre 
elever än prognostiserat ger ett överskott på  

0,5 mnkr. Även grundskolan har ett prognostiserat 
överskott på 0,2 mnkr. 
 
Nämndens buffert kommer inte att användas fullt ut 
och ger en besparing på 0,9 mnkr. 
 
Investeringsbudgeten kommer i år att utnyttjas till 
investeringar inom tillagningsköken, till 
accesspunkter på förskolorna samt möbelinköp till 
förvaltningskontoret och tre förskolor. 
 
Åtgärder vid avvikelse  
Österlengymnasiet kommer att noga pröva sin 
organisation och behovet av lokaler inför 
höstterminen 2014. 
Skolområde Syd kommer att se över sin 
organisation kring elever med särskilt stöd, vilket är 
en stor ekonomisk post. Skolområdet skjuter upp 
planerat inköp av datorer till tidigast nästa år. 
Beräkningen av elevpengens storlek kommer att ses 
över. 
Personalbemanningen ses över löpande inom alla 
verksamheter. 
 
FRAMTID 
 
Den närmaste framtiden kommer att präglas av en 
kraftigt minskad budgetram 2014. Stora föränd-
ringar framöver är nödvändiga för att anpassa 
kostnaderna till budget samtidigt som långsiktiga 
satsningar kommer göras inom gymnasie-
verksamheten samt inom områdena kollegialt 
lärande, digitalt pedagogiskt innehåll och en 
förstärkt statlig satsning på karriärstjänster för 
lärare både inom skola och inom förskola.  
 
Antalet ökade nyanlända ställer stora krav på 
organisationen avseende en god beredskap och väl 
anpassad planering för varje individ.   
 
För att nå en ökad måluppfyllelse i skolan, 
fortsätter arbetet med nya arbetssätt med hjälp av 
ny digital teknik med pedagogiskt innehåll. Fort-
bildning av skolledare och pedagoger utgör en 
viktig del i detta förändringsarbete. Det syste-
matiska kvalitetsarbetet är en viktig styrfunktion. 
 
Ett fortsatt lågt antal födda under 2012 och 2013 
kommer att ställa fortsatta krav på grundskolans 
organisation och lokaler. 
 
Elevhälsans roll som första linjens insats kommer 
framöver att utgöras av ett mobilt team, som för 
närvarande är under uppbyggnad. 
 
En ny friskola med placering i Hammenhög 
kommer med största sannolikhet att starta hösten 
2014. Konsekvenserna av denna etablering kommer 
att utvärderas. 
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SOCIALNÄMNDEN 
 
PERIODENS HÄNDELSER 
 

• Förslag till ny vård- och omsorgsplan med 
ett långsiktigt perspektiv antogs i 
kommunfullmäktige.  

• En konkurrensutsättning av två LSS-
boenden och två vård- och omsorgsdistrikt 
genomfördes med resultat att Hammenhög 
går över i privat drift från den 1 oktober. 

• Ett positivt viljeinriktningsbeslut togs 
beträffande nytt särskilt boende på 
Joneberg som ska drivas av privat 
entreprenör.  

• I samarbete med kommunerna i Sydöstra 
Skånes Samarbetskommitté, SÖSK, 
öppnades ett kriscentrum för våld i nära 
relationer i Tomelilla.  

• Gemensam handläggning av 
serveringstillstånd med Ystad, Tomelilla 
och Sjöbo etablerades.  

• Nytt verksamhetssystem infördes inom 
vård- och omsorgsverksamheten och 
verksamheten avseende lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• Arbetsmiljöverket inspekterade vård- och 
omsorgsverksamheten och konstaterade 
bland annat hög arbetsbelastning och stress 
hos både chefer och övriga anställda. 

 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
 
Kostnaderna för försörjningsstödet låg över budget 
hela perioden utom augusti. Störst andel som 
beviljades försörjningsstöd är ensamstående män, 
men kraftigast ökning var ensamstående kvinnor 
med barn. Andelen ungdomar som står långt från 
arbetsmarknaden och behöver stöd från flera 
huvudmän är konstant. 
 
Inkomna ärenden till barn- och ungdomsenheten 
var många och antalet familjehemsplaceringar 
ökade. Till följd av en ändrad lagstiftning med krav 
på förhandsbedömning, strikta tidsgränser och att 
barnen ska ha en ”egen” socialsekreterare blir det 
nödvändigt att förstärka personalbemanningen 
framöver.  
 
Förslaget med att införa Lagen om 
valfrihetssystem, LOV, i särskilt boende 
processades fram under våren. 
 
Behovet av särskilt boende ökade. Icke verkställda 
beslut i augusti var tio till antalet.  
 
 
 

Beviljade hemtjänsttimmar minskade successivt 
under perioden, medan hemsjukvårdstimmarna låg 
kvar på oförändrad nivå. 
 
Kommunen fullföljde avtalet med Migrationsverket 
om mottagande av 35 flyktingar.  
 
LSS fortsatte sitt arbete med att samhällsintegrera 
verksamheten och anpassa sitt arbetssätt till delvis 
nya målgrupper. 
 
Det tillfälliga korttidsboendet i Borrby utökades 
från sex platser den 1 januari till nio platser den 1 
juli. 
 
Arbetet med jämställdhetsintegrering började finna 
sina former.  
 
MÅLUPPFÖLJNING 
 
Prognos 
Fullmäktigemål 

 

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

Mäts hel-
årsvis 

 
Personer med nedsatta funktioner 
skall ha möjlighet att leva och bo så 
normalt och självständigt som möjligt 
och det skall vara tryggt att åldras i 
Simrishamn. (Vård- och 
omsorgsverksamheten). 

 

 
Personer med nedsatta funktioner 
skall ha möjlighet att leva och bo så 
normalt och självständigt som 
möjligt. (LSS) 

 

 
Åtgärder vid avvikelse 
Inom vissa enheter inom vård och omsorg var 
måluppfyllelsen något lägre vad gäller maten. 
Socialnämnden behandlade frågan och gav 
förvaltningen i uppdrag att föreslå förbättringar.  
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EKONOMI 
 
Ekonomi (tkr) 2012 2013 

Drift   
Utfall jan-aug 255 290 267 470 
Budget, helår  395 681 405 754 
Bokslut/Prognos, helår 390 834 405 454 
Budgetavvikelse, helår 4 847 300 
   
Investeringar   
Utfall jan-aug  793 1 504 
Budget, helår 5 000 5 700 
Bokslut/Prognos, helår 2 232 5 700 
Budgetavvikelse, helår 2 768 0 
 
Socialnämnden prognostiseras få ett överskott på 
0,3 mnkr vid årets slut. I prognosen tas inte hänsyn 
till eventuella förändringar i semesterlöneskuld och 
årsarbetstid.   
 
LSS-verksamheten prognostiseras få ett överskott 
på 4,3 mnkr. Det beror i huvudsak på att 
verksamheten endast hade en extern placering 
under året samt att gruppbostäderna var fullbelagda 
och stordriftsfördelar kunde uppnås. 
 
Vård- och omsorgsverksamheten prognostiseras få 
ett underskott på 1,6 mnkr. Inom ordinärt boende 
har antalet hemtjänsttimmar minskat. En extra 
korttidsavdelning kommer vara i drift hela året med 
extra personal på nätterna. 
 
Individ- och familjeomsorgen prognostiseras få ett 
underskott på 2,7 mnkr. Underskottet beror på att 
försörjningsstödet och placeringar för främst vuxna 
var dyrare än budgeterat. 
 
Administrationen prognostiseras få ett överskott på  
0,3 mnkr vilket beror på att arbetet med 
förebyggande verksamhet inte har hunnit ta form. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRAMTID 
 
En ökad åldrande befolkning kommer att medföra 
ett ökat tryck på vård- och omsorgsverksamheten. 
Den medicintekniska utvecklingen medför allt mer 
vård i hemmet. Det kommer att krävas bland annat 
kommunövergripande samhällsplaneringsinsatser 
för att klara detta. Personalförsörjningen är en 
annan kritisk faktor som inger oro och där åtgärder 
behövs.  
 
 

 
Centrala hemtjänsten på väg med elcyklar. Foto: Eva 
Engdahl 
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FINANSIERINGEN 
 
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 drygt 18 mnkr. Exkluderas poster som 
inte ska beaktas vid balanskravsavstämningen visar 
prognosen en positiv budgetavvikelse på 15,8 mnkr.

 
 

  Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
Driftredovisning (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2012 2013 2013 2013   
Pensioner  -33 649 -35 929 -52 300 -54 600 -2 300 
Interna pensionsavgifter m.m. 19 700 21 726 32 400 32 500 100 
Återbetalning avtalsförsäkring 16 180 15 781 0 15 781 15 781 
Interna kapitalkostnader 36 518 32 424 49 316 49 000 -316 
Skatteintäkter och statsbidrag 596 960 605 979 911 600 907 900 -3 700 
Räntor m.m. -195 -284 -3 200 -700 2 500 
Avskrivningar -22 866 -23 376 -36 200 -35 200 1 000 
Kommunstyrelsens förfogande -800 0 -4 736 -2 236 2 500 
Övrigt 2 926 2 233 3 600 3 800 200 

Summa inom balanskravet 614 774 618 554 900 480 916 245 15 765 

Pensionsmedelsförvaltningen 2 608 1 627 0 2 500 2 500 

Summa inkl. realisationsvinster 617 382 620 181 900 480 918 745 18 265 
 
 
Efter sommaren har information kommit om att 
AFA Försäkring under innevarande år återbetalar 
kommunernas premier för avtalsgruppförsäkring 
och avgiftsbefrielseförsäkring avseende åren 2005 
och 2006. För Simrishamns del innebär detta en 
obudgeterad engångsintäkt på 15,8 mnkr. Under år 
2012 erhöll kommunen en återbetalning på  
16,2 mnkr som avsåg 2007 och 2008 års premier. 
 
Räntor beräknas för helåret ge ett överskott på  
2,5 mnkr, varav drygt hälften beror på lägre 
kostnader till följd av försenade investeringar och 
lägre räntenivåer än förväntat. På intäktssidan finns 
överskott främst till följd av högre borgensavgift 
från de kommunala bolagen. Den lägre 
investeringsnivån är också en viktig förklaring till 
det förväntade överskottet avseende avskrivningar. 
 

Prognosen för skatteintäkter och statsbidrag visar 
ett underskott på 3,7 mnkr under 2013. 
Kostnadsutjämningen blir 2,5 mnkr sämre än 
budgeterat. Skatteintäkterna, inklusive 
inkomstutjämningen, beräknas bli 1,7 mnkr lägre än 
budgeterat. Samtidigt bör det dock gällande 
sistnämnda underskott noteras att invånarantalet 
överskattades i budgeten motsvarande intäkter på 
cirka 6 mnkr. LSS-utjämningen ger ett visst 
överskott medan fastighetsavgiften beräknas visa 
ett mindre underskott. 
 
I nuläget finns det 4,7 mnkr kvar av budgetreserven 
benämnd kommunstyrelsens förfogande. I 
prognosen har antagits att 2,5 mnkr av reserven inte 
nyttjas under året. Detta antagande innebär att 
prognosen för finansieringen sammantaget följer 
budget. Undantaget är det överskott som följer av 
tidigare nämnd premieåterbetalning. 
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NETTOKOSTNAD TOTALT 

Nettokostnad Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
per nämnd/förvaltning jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
(mnkr) 2012 2013 2013 2013   
KF, Revison och Valnämnd 1,1 0,9 1,9 1,9 0,0 
Överförmyndare 1,5 1,7 1,7 2,0 -0,3 
Kommunstyrelsen 44,4 44,1 70,1 70,1 0,0 
Myndighetsnämnd 0,3 0,3 0,6 0,6 0,0 
Samhällsbyggnadsnämnd 29,5 25,0 39,7 37,9 1,8 
Samhällsbyggnadsnämnd, planfrågor 1,8 2,3 3,4 3,6 -0,2 
Kultur- och fritidsnämnd 21,4 22,2 34,1 34,1 0,0 
Barn- och utbildningsnämnd 230,5 230,4 345,8 349,3 -3,5 
Socialnämnd 255,3 267,5 405,7 405,4 0,3 

Summa nämndernas nettokostnader 585,8 594,4 903,0 904,9 -1,9 

 

 

 

 

 

 

 

 
Haväng. Foto: Bengt Bengtsson. 
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NETTOINVESTERINGAR TOTALT 

Nettoinvestering Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
per nämnd (mnkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2012 2013 2013 2013   
Kommunstyrelsen 0,8 0,3 2,9 2,9 0,0 
Samhällsbyggnadsnämnden 14,1 10,8 44,9 26,9 18,0 
Kultur- och fritidsnämnden 0,9 0,1 2,3 2,3 0,0 
Barn- och utbildningsnämnden 0,1 0,2 1,3 1,3 0,0 
Socialnämnden 0,8 1,5 5,7 5,7 0,0 

Summa skattefinansierad verksamhet 16,7 12,9 57,1 39,1 18,0 

Sbn Vatten och avlopp 3,0 4,6 22,4 12,4 10,0 
Sbn Landsbygdens vatten 2,6 1,4 0,0 3,2 -3,2 

Summa nettoinvesteringar 22,3 18,9 79,5 54,7 24,8 

Anläggningsavgifter VA1 -2,0 -6,3 0,0 -8,1 8,1 

Summa inklusive anläggningsavgifter 20,3 12,6 79,5 46,6 32,9 
1 Avgifter som delfinansierar VA-investeringar. Redovisas ej över investeringsredovisningen men ingår i beräkningen av  
investeringarnas finansiering. 
           

 
Nettoinvesteringar inklusive anläggningsavgifter. 
 
 
NETTOINVESTERINGAR I DETALJ PER NÄMND 

Kommunstyrelsen Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2012 2013 2013 2013   
IT 376 0 480 480 0 
E-tjänster 54 0 560 560 0 
Inventarier KLK 75 214 300 300 0 
Inventarier Turistbyrån 0 0 30 30 0 
Tomrör bredbandsutbyggnad 0 0 225 225 0 
Inredning möbler Tegelmagasin 68 32 75 75 0 
Beslutsstödssystem 0 0 1 200 1 200 0 
Telefonisystem 172 0 0 0 0 
Ärendehanteringssystem 58 0 0 0 0 

Summa 803 246 2 870 2 870 0 
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Samhällsbyggnadsnämnden Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2012 2013 2013 2013   
Fastighet 1 735 6 637 7 908 7 908 0 
varav energibesparingsåtgärder 244 1 927 2 004 2 004 0 

varav brandskydd 813 3 015 3 000 3 000 0 

varav teknisk utrustning fritidsanläggningar 0 771 1 000 1 000 0 

varav inneklimat ventilation 468 602 1 604 1 604 0 

varav övrigt 210 322 300 300 0 

Skollokaler 941 34 15 900 900 15 000 
varav byskolor/Österlengymnasiet ombyggnat. 941 34 15 900 900 15 000 

MBK/Bygglov 90 54 150 150 0 
varav inventarier bygglov 0 0 50 50 0 

varav kart- och mätutrustning 90 54 100 100 0 

Hamn 2 273 809 6 549 6 549 0 
varav flytbryggor Småbåtshamnen 1 637 760 2 763 2 763 0 

varav övrigt 636 49 3 786 3 786 0 

Offentliga rummet 9 063 3 289 14 339 11 389 2 950 
varav Väg 9/rondell Fabriksgatan 21 238 2 004 2 004 0 

varav Stenbergs strädde projektering 0 778 0 773 -773 

varav Borrby torg m.m. 3 607 215 500 350 150 

varav diverse gator/grönytor 367 210 800 737 63 

varav S:t Nikolai, kyrkoplatsen 146 -1 592 -1 800 -1 900 100 

varav maskiner/utrustning gata/grönt 94 450 345 345 0 

varav reinvestering gator 740 1 897 3 000 2 575 425 

varav rondell Hamng./Stenbocksg. 46 364 318 318 0 

varav förnyelse lekplatser 522 217 400 400 0 

varav övrigt 3 520 512 8 772 5 787 2 985 

Övrigt 33 0 50 50 0 
varav planverksamheten 33 0 50 50 0 

Summa 14 135 10 823 44 896 26 946 17 950 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnden Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2012 2013 2013 2013   
Vatten och avlopp 2 885 4 592 22 407 12 357 10 050 
varav kapacitetsförbättring avloppsledningsnät 801 2 941 3 857 3 857 0 

varav avloppsreningsverk och pumpstationer 1 107 438 1 000 1 000 0 

varav vattenverk 271 305 5 550 2 050 3 500 

varav vattenledningsnätet 706 908 12 000 5 450 6 550 

Landsbygdens vattenförsörjning1 1 237 603 0 1 685 -1 685 
Vatten- och avloppsserviser1 1 388 803 0 1 508 -1 508 
Övrigt 40 0 0 0 0 

Summa 5 550 5 998 22 407 15 550 6 857 
1Finansieras av anläggningsavgifter. 
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Kultur- och fritidsnämnden Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2012 2013 2013 2013   
Inventarier 156 48 332 332 0 
Benka-Di Inventarier 43 0 0 0 0 
Utrustning RFID Biblioteket 396 0 0 0 0 
Ombyggnad sagorum m.m. inventarier 0 40 150 150 0 
Gyllebobadet ny omkl.bygg 9 3 216 216 0 
Vandringsleder 0 0 125 125 0 
Tätortsnäraslingor 34 0 66 66 0 
Bassänglift 0 0 125 125 0 
Armaturbyte Bäckhalladalen 0 0 200 200 0 
Bowlinghallen 29 27 1 000 1 000 0 
Utbyte stolar Valfisken 130 0 0 0 0 
Konstinköp, årligt 94 28 75 75 0 

Summa 891 146 2 289 2 289 0 

 
 

Barn- och utbildningsnämnden Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2012 2013 2013 2013   
Inventarier tillagningskök 86 19 500 500 0 
IT-pedagogiska inventarier 0 0 308 308 0 
Övrigt 0 192 500 500 0 

Summa 86 211 1 308 1 308 0 

 
 

Socialnämnden Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2012 2013 2013 2013   
Vård- och omsorgsprogram 0 684 1 500 1 500 0 
Ombyggnad Polishus 0 0 150 150 0 
Trygghetslarm 63 68 200 200 0 
Inventarier 0 78 350 350 0 
Tuvan 0 42 125 125 0 
Inventarier Äppelgården 0 31 100 100 0 
Modernisera IT-miljö 0 25 900 900 0 
Trygghetsskapande IT-produkter 0 0 345 345 0 
Hjälpmedel 730 576 1 800 1 800 0 
Inventarier Polishus 0 0 180 180 0 
Inventarier Bergengrenska 0 0 50 50 0 

Summa 793 1 504 5 700 5 700 0 
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RESULTATRÄKNING 

Resultaträkning (mnkr) 
Bokslut                 
jan-aug                 

2012 

Bokslut                   
jan-aug                 

2013 

Budget                   
jan-dec                 

2013 

Prognos                   
jan-dec                 

2013 

Verksamhetens nettokostnader -559,8 -573,9 -874,6 -876,5 
Jämförelsestörande post, AFA1 16,2 15,8 0,0 15,8 
Avskrivningar -22,9 -23,4 -36,2 -35,2 
Verksamhetens nettokostnader -566,5 -581,5 -910,8 -895,9 
Skatteintäkter 452,7 460,9 692,5 690,3 
Generella statsbidrag och utjämning 144,3 145,1 219,1 217,6 
Finansiella intäkter 4,9 4,6 2,9 6,6 
Finansiella kostnader -3,8 -3,3 -6,2 -4,8 
Resultat efter finansnetto 31,6 25,8 -2,5 13,8 
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 2 31,6 25,8 -2,5 13,8 
1 Avser återbetalning av premier för Avtalsgruppsförsäkring och Avgiftsbefrielseförsäkring (AFA). 

 2 Budgeterat underskott avses täckas genom fastställt uttag från pensionsmedelsförvaltningen. 
  

 
BALANSKRAVSRESULTAT 
 
Prognosen för balanskravsresultatet uppgår till 16,3 mnkr. Justering har då gjorts avseende netto av värde-
förändring och uttag pensionsmedelsförvaltning 4 mnkr samt överskottet avseende vatten- och 
avloppsverksamheten 1,5 mnkr. 
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BALANSRÄKNING 

Balansräkning (mnkr) Bokslut                 
2012-12-31 

Bokslut                   
2013-08-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar 728,4 724,0 
Materiella anläggningstillgångar 651,2 646,8 
varav mark, byggnader och tekniska anläggningar 614,0 609,9 

varav maskiner och inventarier 37,2 36,9 

Finansiella anläggningstillgångar 77,2 77,2 
Omsättningstillgångar 356,0 346,6 
Förråd och lager 0,8 0,8 
Exploateringsfastigheter 19,9 18,7 
Kortfristiga fordringar 121,4 101,3 
Kortfristiga placeringar 110,9 112,6 
Kassa och bank 103,0 113,2 

Summa tillgångar 1 084,4 1 070,6 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital 604,5 630,3 
varav periodens resultat 10,6 25,8 

Avsättningar 16,4 18,0 
Avsättning för pensioner 16,4 18,0 
Skulder 463,5 422,3 
Långfristiga skulder 259,3 264,2 
Kortfristiga skulder 204,2 158,1 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 084,4 1 070,6 

   
Ansvarsförbindelser (mnkr)1 Bokslut                 

2012-12-31 
Bokslut                   

2013-08-31 
Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt 438,5 474,8 
1 Övriga ansvarsförbindelser redovisas enligt samma princip som tidigare i årsredovisningen. 
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FINANSIERINGSANALYS 

Finansieringsanalys (mnkr) Bokslut                 
2012-12-31 

Bokslut                   
2013-08-31 

Den löpande verksamheten     
Periodens resultat 10,6 25,8 
Justering för av- och nedskrivningar 34,8 23,4 
Justering för avsättningar 0,5 1,6 
Justering för förändring av eget kapital 0,0 0,0 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -3,9 -1,7 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 42,0 49,1 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -21,5 21,2 
Ökning kortfristiga placeringar -24,5 -11,5 
Minskning kortfristiga placeringar 29,8 11,5 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 8,0 -46,1 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,8 24,2 
Investeringsverksamheten     
Investering materiella anläggningstillgångar -45,3 -18,9 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 
Investering finansiella anläggningstillgångar -1,3 0,0 
Försäljning finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -46,6 -18,9 
Finansieringsverksamheten     
Ökning av långfristiga skulder 30,0 0,0 
Minskning av långfristiga skulder -30,0 0,0 
Ökning/minskning anläggningsavgifter -1,3 4,9 
Ökning/minskning långfristiga fordringar 0,0 0,0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,3 4,9 
Periodens kassaflöde -14,1 10,2 
Likvida medel vid årets början 117,1 103,0 
Likvida medel vid periodens slut 103,0 113,2 
 
 
LÅNESKULD 
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