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Delårsrapport januari – augusti 
 

Utveckling och händelser 

 

Den svenska ekonomin har under det senaste året 

utvecklats ryckigt. Under slutet av 2013 var ut-

vecklingen stark medan den hittills under 2014 har 

varit svagare än förväntat. Sveriges Kommuner och 

Landsting skrev i mitten av augusti ned BNP-

tillväxten för 2014 från 3,0 till 2,1 procent. Nästa år 

beräknas ökningstakten uppgå till 3,3 procent. Sam-

tidigt kan konstateras att en svagare ekonomisk ut-

veckling under innevarande år i nuläget inte be-

döms påverka kommunernas ekonomi. Det kom-

munala skatteunderlaget utvecklas i takt med tidi-

gare bedömningar. Ett viktigt skäl för detta är att 

sysselsättningen förväntas öka under 2014. 

 

Invånarantalet uppgick preliminärt till 18 929 invå-

nare per den sista augusti, en minskning med  

22 personer sedan årsskiftet (jan-aug 2013: -67 in-

vånare). Flyttnettot var fortsatt positivt, +51 perso-

ner (jan-aug 2013: +48 personer). Samtidigt med-

förde kommunens åldersstruktur ett negativt födel-

senetto.  

 

Nyföretagandet var fortsatt högt. Under första halv-

året registrerades 83 nya företag (jan–jun 2013: 109 

nya företag). Antalet konkurser var samtidigt lågt. 

Vid halvårsskiftet fanns det totalt 3 050 registrerade 

företag i Simrishamns kommun. Simrishamn är en 

av åtta nominerade kommuner i tävlingen Årets 

nyföretagarkommun. 

 

Det regionala samarbetet inom Sydöstra Skånes 

Samarbetskommitté dominerades bland annat av 

implementeringen av den antagna, gemensamma, 

infrastrukturstrategin. 

 

Under första halvåret befann sig den öppna arbets-

lösheten i Simrishamns kommun på en lägre nivå 

än både genomsnittet för Sverige och Skåne. Även 

för personer som var sysselsatta i olika arbetsmark-

nadspolitiska program och åtgärder var nivån lägre i 

Simrishamns kommun än genomsnittet för Sverige 

och Skåne. 

 

Simrishamns kommun tog ett stort steg mot ett för-

verkligande av regeringens och Region Skånes 

bredbandsmål för år 2020 när kommunfullmäktige 

fattade beslut om samverkansavtal med tillhörande 

anslutningsavtal med en fiberleverantör. Leverantö-

ren erbjöd sig att ansluta merparten av kommunens 

verksamheter med svartfiber för att på så sätt snabbt 

bygga ut både det ortssammanbindande nätet och 

områdesnät i kommunens tätorter. Det innebär i 

praktiken att alla tätorter i Simrishamns kommun 

kommer att kunna erbjudas fiberanslutning redan år 

2014/15. 

Verksamhetsöversikt 
 

Barn- och utbildningsnämnden fortsatte att vidta 

åtgärder för att anpassa verksamheten till det sjun-

kande elevantalet. Elevintaget på Österlengymna-

siet följde plan och den nya gymnasieskolan Nova 

Academy startade i augusti med 53 antagna elever 

mot planerade 48. I Hammenhög övergick försko-

leklass, grundskola årskurs 1–5 samt fritidshem till 

Hammenhögs Friskoleförening vid höstterminens 

start. Förskoleklass, fritidshem och grundskola i 

Skillinge avvecklades efter vårterminens slut. Ett 

stort antal flyktingfamiljer med barn placerades 

under våren i kommunen av Migrationsverket. 

 

Inom vård- och omsorgsverksamheten fortsatte be-

hov av särskilt boende att öka. Antal hemtjänsttim-

mar understeg 2011 och 2012 års nivå, antal perso-

ner som fick insatser ökade kraftigt, men var och en 

hade ett minskat behov av antal timmar. Inflödet av 

anmälningar inom barn- och ungdomsenheten var 

stort och likaså behovet av insatser. 

 

Därtill kan följande noteras: 

 Översiktsplanen ska upp för beslut i kom-

munstyrelsen under hösten. Den var ute på 

utställning/samråd för att medborgarna 

skulle få möjlighet att påverka hur man 

bäst ska bevara och utveckla kommunen. 

 Under våren startade införandeprojektet 

Rätten till heltid och en genomförandeplan 

är under framtagande som mer i detalj styr 

de olika faserna i införandet. 

 Politikerportal och de första självservice-

tjänsterna för medborgarna tillgängliggjor-

des via internet. 

 I början av sommaren lanserades kommu-

nens nya intranät. 

 Ny, uppföljande attitydmätning kring in- 

och utflyttning genomfördes av Lunds 

universitet, statistiska institutionen vid 

ekonomicentrum. 

 Det brobyggande kortspelet More Than 

One Story var som första svenska idé fina-

list till FN:s Intercultural Innovation 

Award och var en av vinnarna. 

 Antal beslut avseende nybyggnad av fri-

tidshus och enbostadshus ökade kraftigt 

jämfört med samma period förra året.  

 Arbetet med att bygga ut landsbygdens 

vatten och avlopp i egen regi fortsatte, nu i 

Attusa, Tåghusa och Rönnebröd. 

 Byte av råvattenledning mellan Rörum och 

Baskemölla slutfördes i maj månad. 
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 Kommunstyrelsen tog i augusti ett inrikt-

ningsbeslut om att införa konceptet En väg 

in, ett begrepp som allt fler kommuner till-

lämpar när det gäller medborgarservicen.  

 Socialnämnden genomförde kontinuerliga 

planeringsmöten med Aleris gällande star-

ten av det särskilda boendet Joneberg 

Plaza med 54 lägenheter.  

 

I budgeten för år 2014 har en ny styrmodell införts. 

Följande vision är fastställd:  

 

”Kontrasterna i en levande kommun gör 

alla dagar bättre” 

 

Visionen bryts via strategiska utvecklingsområden 

och fokusområden ner i nämndsmål som utgör 

fullmäktiges styrning av nämndernas verksamhet. 

 

Ekonomisk översikt 
 
Kommunens ekonomiska resultat 
Bokslutet för perioden januari-augusti visar ett po-

sitivt resultat om ca 22 mnkr. För helåret bedöms 

årets resultat uppgå till knappt 3 mnkr. Detta ska 

jämföras med ett budgeterat resultat på -6,1 mnkr. 

Att det är acceptabelt att budgetera med ett under-

skott beror på att kommunen delfinansierar ökande 

pensionsutbetalningar genom i förväg fastställda 

uttag från pensionsplaceringen. Uttaget år 2014 

uppgår till 6,5 mnkr och inkluderas i balanskravs-

avstämningen. 

 

Kommunens ekonomiska styrning är således kon-

centrerad till balanskravsresultatet. Prognosen för 

2014 innebär ett negativt resultat på 1,0 mnkr, vil-

ket kan jämföras med budgeterade +0,4 mnkr. Ba-

lanskravsavstämningen framgår av nedanstående 

tabell. 

 
Balanskravsavstämning  Bokslut Prognos 

(mnkr)  jan-dec jan-dec 

  2013 2014 

Årets/Prognostiserat resultat 22,8 2,6 

Fastighetsförsäljningar, reavinster 0,0 -5,3 

Pensionsmedelsförv, reavinster -4,9 -1,8 

Justering för vatten- och avlopps-

verksamhetens resultat 

-3,3 -3,0 

Från pensionskapitalet 6,5 6,5 

Balanskravresultat 21,1 -1,0 

Medel till res utjämningsreserv 1 -2,5 0,0 

Medel till soc investeringsfond 1 -4,0 0,0 

Balanskravsresultat, efter 
förändring 

14,6 -1,0 

1 År 2014 bedöms inte vara ett svagt konjunkturår och 

uttag från resultatutjämningsreserven är därför inte möj-

lig. Prognostiserat resultat ger ej utrymmen för avsätt-

ning till nämnda reserv eller till den sociala investerings-

fonden. 

Nämnderna beräknas sammantaget överskrida bud-

geten med 4,3 mnkr. Störst underskott, 7,5 mnkr, 

prognostiserar barn- och utbildningsnämnden. Un-

derskottet är till största del hänförligt till grundsko-

lan. Förtätning och anpassning av de organisato-

riska strukturerna i skolområde Syd och Nord fort-

går. Dessa åtgärder får emellertid inte tillräckligt 

genomslag under året. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är ett 

överskott på sammanlagt 1,5 mnkr. Prognostiserat 

resultat beror på att vatten- och avloppsverksamhet-

en beräknas visa överskott på ca 3,0 mnkr. Då 

denna verksamhet är affärsdrivande exkluderas 

detta överskott vid balanskravsavstämningen. Soci-

alnämnden prognostiserar ett överskott på 2,0 mnkr. 

Övriga nämnders prognostiserade avvikelser mot 

budget är begränsade. 

 

Investeringar 
Investeringsbudgeten uppgår till 124,2 mnkr, varav 

cirka 37 mnkr avser ombudgetering från 2013 gäl-

lande försenade projekt. Under perioden januari-

augusti uppgår investeringsnivån till 37,8 mnkr. 

Prognosen för helåret uppgår till 102,3 mnkr. Inve-

steringar som i nuläget bedöms bli försenade i för-

hållande till budgeterat avser vatten- och avlopps-

verksamheten. I första hand gäller det investeringar 

i ledningsnätet. 

 

När det gäller investeringarna inom den skattefi-

nansierade verksamheten är nämndernas bedöm-

ning att budgeten kommer att följas. Då endast 22,0 

mnkr av budgeterade nästan 74,0 mnkr använts un-

der årets första åtta månader innebär prognosen en 

snabb investeringstakt under resten av året. 

 

Pensionsmedelsförvaltning 
Den sista augusti 2014 uppgår marknadsvärdet på 

kommunens pensionsplacering till drygt 157 mnkr 

jämfört med knappt 144 mnkr vid utgången av år 

2013. Ökningen hittills under året är 9,3 procent. 

Det bokförda värdet uppgår till 109 mnkr, det vill 

säga oförändrat i förhållande till vid senaste årsskif-

tet. 

 

Fördelningen följer i allt väsentligt normalfördel-

ningen enligt placeringspolicyn. Andelen aktier 

uppgår till 61 procent, resterande del finns i ränte-

bärande tillgångar. I budgeten ingår ett uttag på 6,5 

mnkr från placeringen som delfinansiering av årets 

pensionsutbetalningar. 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. 
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Mål: Balanskravsresultatet ska för år 2014 vara 

positivt.  

 

Uppföljning: Den nuvarande prognosen visar ett 

negativt balanskravsresultat på 1,0 mnkr. Under-

skottet är dock begränsat i förhållande till kommu-

nens omsättning på cirka 1,1 mdkr/år. Om försik-

tighet får råda under resterande del av året, bör det 

finnas förutsättningar att ett underskott ska kunna 

undvikas. 

 

Mål: Investeringar ska finansieras inom en lånes-

kuld som inte får överstiga 210 mnkr. 

 

Uppföljning: Den samlade investeringsbudgeten 

uppgår till cirka 124 mnkr. Finansieringen skulle 

ske genom avskrivningar (37 mnkr), upplåning (55 

mnkr; det vill säga från 155 till 210 mnkr) samt 

minskad likviditet. Enligt prognosen bedöms inve-

steringsnivån, efter avdrag för anläggningsavgifter, 

uppgå till cirka 102 mnkr. Därmed beräknas lånes-

kulden understiga budgeterade 210 mnkr vid årets 

slut. Om investeringsbudgeten genomförts som pla-

nerat är bedömningen att finansieringen hade in-

rymts inom det fastställda lånetaket.  

 

Uppföljningen av fastställda verksamhetsmål med 

inriktning på god ekonomisk hushållning framgår 

av nedanstående tabell. 

 

Mål för god ekonomisk hushållning Prognos 

Simrishamn har varje år ett positivt flytt-

netto, 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: Samhällsbyggnads-

nämnden) 

 

Eleverna i kommunens grundskola åk 8 kan 

rekommendera sin skola till andra elever (år 

2013 = 2,93 i medelvärde). 

< 2,5 = målet ej uppfyllt 

2,5 - 3,0 = målet delvis uppfyllt 

> 3,0 = målet uppfyllt 

(Uppföljningsansvar: Barn- och utbild-

ningsnämnden) 

 

Av invånarna som är äldre än 80 år ska inte 

andelen som erhåller omsorg i särskilt bo-

ende eller hemtjänst i ordinärt boende öka 

jämfört med år 2012.  

(Uppföljningsansvar: Socialnämnden) 

                             

 

Uppföljningen visar att ett av de fem målen inte 

bedöms kunna uppfyllas under året. Det mål som 

avses gäller underhållet av kommunens anlägg-

ningar. Ett problem vid uppföljningen av detta mål 

är att det fortfarande saknas aktuella underhållspla-

ner. 

 

Som tidigare nämnts har fullmäktige fastställt 

nämndsmål för styrning av verksamheten. Av de 

mål som är möjliga att följa upp under pågående 

budgetår är bedömningen att 93 procent blir upp-

fyllda alternativt delvis uppfyllda. 

 

Sammanfattande bedömning 
Bedömningen är att det råder osäkerhet om kom-

munen kan uppnå ett av sina två finansiella mål 

under 2014, det vill säga resultatmålet. I förhållande 

till budgeterad nivå är avvikelsen relativt begrän-

sad; underskott på 1,0 mnkr enligt prognosen jäm-

fört med ett budgeterat överskott på 0,4 mnkr. 

 

När det gäller verksamhetsmålen, det vill säga de 

med särskild koppling till god ekonomisk hushåll-

ning respektive nämndsmålen, får bedömd målupp-

fyllelse anses vara god. 

 

Sammantaget visar delårsrapporten att utvecklingen 

under 2014 bedöms ha en god överensstämmelse 

med det som fullmäktige beslutade i samband med 

budgeten.  

 

Det är samtidigt viktigt att framhålla att kommunen 

framöver behöver öka det budgeterade överskottet 

för att ligga i nivå med god ekonomisk hushållning. 

De samhällsekonomiskt kärva åren som varit har 

kunnat motivera att målet i princip varit att undvika 

underskott. Att det ekonomiska utfallet de senaste 

åren, till och med år 2013, trots detta visat god-

kända utfall beror till övervägande del på tillfälliga 

intäkter, främst i form av återbetalningar av premier 

avseende arbetsmarknadsförsäkringar.  

 

Efter hand som den samhällsekonomiska utveckl-

ingen blir starkare, är det viktigt att kommunen 

återgår till den tidigare ambitionen att budgetera 

med minst 1 procents överskott. Förutom att vara 

en förutsättning för att framöver kunna följa kravet 

på god ekonomisk hushållning, innebär detta även 

en anpassning till att kommunernas kostnader 

framöver kommer att öka till följd av den demo-

grafiska utvecklingen. Ett budgeterat överskott ökar 

vidare möjligheterna för att hantera tillfälliga kost-

nadsökningar som kan uppkomma vissa år. Exem-

pel på detta kan vara snöröjning eller kostnadskrä-

vande placeringar inom den sociala sektorn. Av-

slutningsvis behövs ett överskott för att kommunen 

även framöver ska nå en rimlig självfinansiering av 

investeringsverksamheten. 

Mäts helårsvis. 
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Fem år i sammandrag 
 
Kommunen fem år i sammandrag Bokslut    

jan-dec    
2010 

Bokslut    
jan-dec    

2011 

Bokslut    
jan-dec    

2012 

Bokslut    
jan-dec    

2013 

Bokslut    
jan-aug    

2014 

Soliditet (%) 57 56 56 58 59 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%) 96 100 99 98 96 

Eget kapital (mnkr) 588,6 593,9 604,5 627,3 649,7 

Eget kapital per invånare (tkr) 30,5 31,0 31,8 33,1 34,3 

Tillgångar (mnkr) 1 034,1 1 066,5 1 084,4 1 090,9 1 108,9 

Tillgångar per invånare (tkr) 53,6 55,7 57,1 57,6 58,6 

Anläggningslån (mnkr) 145,2 165,0 165,0 155,0 155,0 

Anläggningslån per invånare (tkr) 7,5 8,6 8,7 8,2 8,2 

Pensionsskuld (mnkr) 396,8 444,4 445,9 475,8 452,2 

Avsatt till pensioner (mnkr) 5,2 15,9 16,4 18,2 18,2 

Årets resultat (Förändring eget kapital) (mnkr) 32,7 5,3 10,6 22,8 22,4 

Nettoinvesteringar (mnkr) 44,4 44,8 46,3 39,1 38,4 

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

Antal invånare per balansdagen (st) 19 297 19 147 18 997 18 951 Prel. 18 929 

 

 

 

 

 

 
Foto: Bengt Bengtsson 

 



Förvaltningsberättelse 

5 

 

Koncernen 

 

Nedan lämnas kortfattad information om de företag 

och kommunalförbund om vilka kommunen har 

väsentligt inflytande. 

 

Simrishamns Bostäder AB  
(ägarandel 100 procent) 
 

Verksamhetsuppföljning 
Produktionen av projekt Joneberg i samverkan mel-

lan Simrishamns kommun, Joneberg Holding samt 

delägarna Näckström Fastigheter AB och Sim-

rishamns Bostäder AB fortgick. Per den 1 januari 

2014 genomfördes steg 1 avseende differentierade 

hyror i syfte att anpassa hyrorna utifrån bostädernas 

bruksvärde. Bolaget ingick avtal om försäljning av 

gruppbostaden Skogsgård, Sankt Olofs gård 1:75. 
 

Ekonomi 
Periodens resultat uppgår till 4,0 mnkr. Prognosen 

för 2014 visar ett resultat om cirka 3,0 mnkr, vilket 

är i nivå med tidigare års utfall och något högre än 

budget. 

 

Simrishamns Industrifastigheter AB 
(ägarandel 100 procent) 
 

Verksamhetsuppföljning 
Under året har fastigheten Garvaren:8, Lyckeby 

förvärvats för 6 mnkr. Sifab arbetade aktivt till-

sammans med kommunen för att förbättra belägg-

ningen av lokaler på Marint centrum. Projektering 

för Naturskolan blev klar och bygget påbörjas i ok-

tober. 
 

Ekonomi 
Resultatet för perioden uppgår till 0,4 mnkr. Pro-

gnosen för 2014 pekar på ett marginellt positivt 

resultat tack vare ökade intäkter och lägre finansi-

ella kostnader.  

 

Österlens Kommunala Renhållnings AB 
(ägarandel 50 procent) 
 

Verksamhetsuppföljning 
Under året började Ökrab planera inför kommande 

entreprenad för hushållsavfall som startar den 1 

april 2017. En kundundersökning genomfördes där 

resultatet i stort visade att kunderna var nöjda. 

 
Ekonomi 
Resultatet per den 31 augusti uppgår till 0,3 mnkr 

och Ökrab prognostiserar ett nollresultat för år 

2014. De boende i kommunerna har fortsatt minskat 

sitt hushållsavfall, vilket påverkar Ökrabs ekonomi 

positivt. 

 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstför-
bund (ägarandel 24,10 procent) 
 

Verksamhetsuppföljning 
Larmkategorierna brand i byggnad, trafikolycka 

samt sjukvårdslarm minskade under perioden maj-

augusti jämfört med motsvarande period föregående 

år. Svårigheter fanns att rekrytera och behålla be-

fintlig deltidspersonal delvis på grund av en oac-

ceptabel nivå av onödiga automatlarm, där persona-

len tvingades lämna sin ordinarie arbetsplats i onö-

dan. 
 

Ekonomi 
Periodens resultat uppgår till 0,5 mnkr och progno-

sen för år 2014 är 0,4 mnkr. Av budgeterade inve-

steringar på 2,4 mnkr har 0,5 mnkr förbrukats.  
 

Ystad Österlenregionens Miljöförbund 
(ägarandel 33,7 procent) 
 

Verksamhetsuppföljning 
Fokus låg på miljöförbundets uppdrag som är till-

syn och prövning samt att verksamhetsplanen för 

2014 uppfylls. Arbetet fortgick med att anpassa 

verksamhetens taxa. Under året var flera inom per-

sonalen på utbildning för att uppdatera sig inom 

olika arbetsområden. I maj hölls en avloppsmässa i 

Tomelilla för andra året i rad, vilken var mycket 

välbesökt. 

 

Ekonomi 
Resultatet för perioden uppgår till drygt 0,2 mnkr 

där prognosen för 2014 är 0,1 mnkr. 

 

 

 

 
Bild från miljöförbundets delårsrapport. 
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Personalekonomisk redovisning 
 
Antal anställda 
 

Simrishamns kommun hade per den 31 augusti 

2014 totalt 1 334 anställda som var månadsavlö-

nade, vilket motsvarade 1 147 årsarbetare. Av dessa 

var 1 280 tillsvidareanställda och 54 visstidsan-

ställda. 80,2 procent av medarbetarna var kvinnor 

och 19,8 procent utgjordes av män.   

Antalet timavlönade redovisas ej på grund av de 

stora skillnaderna i antal under sommarmånaderna 

jämfört med övriga året. Siffrorna redovisas därför i 

samband med årsbokslutet.  

 

 
Antal anställda  Tillsvidareanställda Visstidsanställda 

per förvaltning Män  Män Kvinnor Kvinnor Totalt Män  Män Kvinnor Kvinnor Totalt 

per den 31 augusti 2013 2014 2013 2014 2014 2013 2014 2013 2014 2014 

Kommunledningskontor 14 16 26 27 43 5 3 7 3 6 

Samhällsbyggnadsförvaltning 46 49 19 19 68 7 1 2 1 2 

Kultur- och fritidsförvaltning 9 11 21 20 31 9 2 10 4 6 

Barn- och utbildningsförvaltning 88 83 384 360 443 11 4 32 26 30 

Socialförvaltning 87 89 664 606 695 12 6 57 4 10 

Totalt 244 248 1 114 1 032 1 280 44 16 108 38 54 

 
Sjukfrånvaro 
 

Den totala sjukfrånvaron uppgick under året till 

4,03 procent, vilket innebar en marginell minskning 

under året. Långtidssjukskrivningarna (från och 

med dag 60) stod för 41,84 procent av den totala 

sjukfrånvaron och ökade därmed under året. Arbetet 

med att förbättra de anställdas hälsa är ett långsik-

tigt åtagande, där fokus behöver flyttas från rehabi-

literande till främjande insatser, för att förebygga 

att ohälsa uppkommer. Resultatet av genomförd 

personalenkät är ett viktigt redskap i det fortsatta 

förebyggande hälsoarbetet. 

 

Sjukfrånvaro <29 år <29 år 30-49 år 30-49 år >50 år >50 år Totalt Totalt 

samtliga anställda, totalt 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

per den siste augusti                 

Totala antalet sjukdagar i % av 

ordinarie arbetstid 
2,03 2,86 3,66 3,88 5,36 4,47 4,24 4,03 

>60 dagar i % av total sjukfrån-

varo 
0,43 14,91 28,04 39,82 46,53 47,87 37,19 41,84 

 
Sjukfrånvaro <29 år <29 år 30-49 år 30-49 år >50 år >50 år Totalt Totalt 

samtliga anställda, kvinnor 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

per den siste augusti                 

Totala antalet sjukdagar i % av 

ordinarie arbetstid 

1,98 3,36 3,99 4,05 5,91 4,97 4,65 4,43 

>60 dagar i % av total sjukfrån-

varo 

0,34 18,86 30,83 41,74 48,74 50,16 39,96 44,51 

 
Sjukfrånvaro <29 år <29 år 30-49 år 30-49 år >50 år >50 år Totalt Totalt 

samtliga anställda, män 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

per den siste augusti                 

Totala antalet sjukdagar i % av 

ordinarie arbetstid 

2,16 1,84 2,32 3,23 3,07 2,31 2,62 2,58 

>60 dagar i % av total sjukfrån-

varo 

0,68 0,00 8,77 30,78 28,97 26,76 18,12 25,12 
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Kommunfullmäktige 
 

Periodens händelser 
 

 Inga särskilda händelser inträffade under 

perioden. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Kommunfullmäktiges ledamöter väckte under peri-

oden 16 motioner och ställde sex frågor.  

 

Kommunfullmäktige hade under perioden sju ordi-

narie sammanträden. 

  

Allmänhetens frågestund anordnades om bokslut 

2013, dock utan att frågor ställdes. 16 nya medbor-

garförslag kom in under perioden. 

  

Kommunfullmäktiges ledamöter bjöds in till tema-

dag om bokslut 2013. 

 

Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) 2013 2014 

Drift   

Utfall jan-aug 415 543 

Budget, helår  844 950 

Utfall/prognos, helår 773 950 

Budgetavvikelse, helår 71 0 

 

Framtid 

 
Kommunfullmäktige kommer att sammanträda vid 

tre ordinarie sammanträden under hösten 2014. 

 

 
Foto: Bengt Bengtsson 

Revisionen 
 

Periodens händelser 
 

 Revisionen hade ett erfarenhetsutbyte med 

revisorskollegorna i Båstad kommun, då 

kommunerna bedöms ha liknande förut-

sättningar och strukturer.  

 

Verksamhetsuppföljning 
 

Revisorernas arbete styrs i huvudsak av den revis-

ionsplan som antagits. I förhållande till planen och 

vad som skulle ha genomförts per den 31 augusti 

genomfördes beslutade granskningsinsatser.  

 

Av revisionens fem beslutade djupgranskningar 

pågick fyra stycken: beredning av ärenden, kvalitet 

inom förskolan, beredning och beslut kring Nova 

Academy och resursfördelning inom äldreomsorgen 

och LSS. Vidare pågick den löpande granskningen 

av nämnderna med uppföljning av barn- och utbild-

ningsnämndens ekonomi och kommunstyrelsens 

hantering av projekt och styrning av kommunal 

verksamhet i annan driftsform. 

 

Revisorerna fortsatte med utvecklingsarbetet vad 

avser att ge bevakningsgrupperna ett ökat ansvar, 

vilket inbegriper en tydlig risk- och väsentlighets-

bedömning per nämnd.  

 

I enlighet med revisionens arbetsmetodik förs en 

dialog med respektive nämnd innan en djupgransk-

ning offentliggörs. 

 

Måluppföljning  
 

Nämndsmål Prognos 

Kommunrevisionen ska, med anvisad 

budget, arbeta i enlighet med vad som 

förskrivs i Kommunallagen. 

 

 

Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) 2013 2014 

Drift   

Utfall jan-aug 504 425 

Budget, helår  1 020 1 040 

Utfall/prognos, helår 1 013 1 040 

Budgetavvikelse, helår 7 0 

 

Framtid 

 

Revisorerna kommer att delta på Sveriges Kommu-

ner och Landsting revisionsdialog avseende 2014. 
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Valnämnden 
 

Periodens händelser 
 

 Val till Europaparlamentet genomfördes i 

maj månad.  

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Inför valet till Europaparlamentet fungerade arbetet 

med röstmottagande och rapportering bra. Inom 

förvaltningen fanns det många nya tjänstemän och 

mycket tid lades på arbete med valet. Inför hösten 

riksdags-, landstings- och kommunalval utbildades 

samtliga röstmottagare liksom inför valet till Euro-

paparlamentet. 

 

Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) 2013 2014 

Drift   

Utfall jan-aug 9 -58 

Budget, helår  20 360 

Utfall/prognos, helår 21 492 

Budgetavvikelse, helår -1 -132 

 
Nettokostnaden prognostiseras uppgå till en negativ 

budgetavvikelse på drygt 0,1 mnkr.  
 

Framtid 

 
Under hösten 2014 avslutas de nationella valen och 

det nya komunfullmäktige tillträder den 15 oktober 

gällande den nya mandatperioden. Under kom-

mande år kommer valnämnden att arbeta endast i 

begränsad omfattning. Nästa val är de nationella 

valen år 2018. 

 

 
Foto: Bengt Bengtsson 

Överförmyndaren 

Periodens händelser 
 

 Nya rutiner infördes som medförde ökad 

rättssäkerhet. 

 

Verksamhetsuppföljning 
 

En intern kontrollplan upprättades, beslutades och 

följdes.  

 

Genom samverkan med andra kommuner utveckla-

des verksamheten. Det stora utvecklingsarbetet var 

att skapa ett, i stort sett, gemensamt verksamhetssy-

stem som innehåller strukturer, manualer, standard-

brev och riktlinjer, avsett att skapa rättssäkerhet, 

underlätta och spara tid för överförmyn-

dare/handläggare i kommunerna.  

 

Antal ärenden ökade under perioden med drygt fyra 

procent jämfört med samma period föregående år. 

 

Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) 2013 2014 

Drift   

Utfall jan-aug 1 651 1 806 

Budget, helår  1 715 2 005 

Utfall/prognos, helår 2 090 2 245 

Budgetavvikelse, helår -375 -240 

 

Överförmyndaren förväntas få ett underskott på 

drygt 0,2 mnkr. 

 

Antal ärenden och dess svårighetsgrad ökar. Detta 

medför att fler gode män arvoderas och att genom-

snittsarvodena ökar, vilket sammantaget medför 

ökade kostnader för verksamheten. Fler unga i be-

hov av godmanskap tillkommer, vilket ökar kom-

munens kostnader då kommunen i dessa ärenden 

står för arvodet. 

 

Framtid 

 

Föräldrabalken ändras den 1 januari 2015 så att 

överförmyndaren får utredningsansvar för godman-

skap och förvaltarskap. Detta utredningsansvar har 

tidigare varit Tingsrättens ansvar. Detta medför 

administrativt merarbete. Omfattningen av detta 

merarbete är i dagsläget svårt att överblicka, men 

bedöms preliminärt rymmas inom nuvarande be-

manning. Vidare får överförmyndaren ett lagstadgat 

ansvar för utbildning och lämplighetsprövning av 

gode män samt rätt för överförmyndaren att in-

hämta läkarintyg. Antalet ärenden kommer sanno-

likt fortsätta att öka. 
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Kommunstyrelsen 

 

Periodens händelser 
 

 Implementering av beslutsstödssystem på-

börjades. 

 I början av sommaren lanserades ett helt 

nytt intranät. 

 Kommunstyrelsen tog i augusti ett inrikt-

ningsbeslut om att införa konceptet En väg 

in, ett begrepp som allt fler kommuner till-

lämpar när det gäller medborgarservicen.  

 Införandeprojektet Rätten till heltid starta-

des. 

 Kommunens webbplats utökades med spe-

ciella inflyttningssidor för presumtiva in-

vånare. 

 Politikerportal och de första självservice-

tjänsterna för medborgarna tillgängliggjor-

des via internet. 

 Antal användare av självservice i personal-

systemet utökades. 

 I februari genomfördes en mässa för unga 

företagare på Marint centrum. 

 

Verksamhetsuppföljning 
 

Införandeprojektet Rätten till heltid inleddes genom 

att anställa en personalsamordnare, med uppdrag att 

utarbeta projektplan, se över systembehov, föra 

dialog med fack och arbetsgivarföreträdare i syfte 

att se över möjligheter och utmaningar. En genom-

förandeplan är under framtagande som mer i detalj 

styr de olika faserna i införandet. 

 

Politikerportal och grundplattform för e-tjänster till 

medborgarna tillgängliggjordes. 

 

Personalsystem och IT-system kopplades samman i 

syfte att säkerställa att data och behörigheter är kor-

rekta.  

 

Ett beslutsstödsystem upphandlades år 2013 där 

implementering av de olika modulerna sker i fyra 

etapper. Etapp ett påbörjades i januari och omfat-

tade ekonomi- och personalmodulen som förväntas 

vara införd i slutet av året. De övriga etapperna om-

fattar införande av modulerna budget och prognos, 

verksamhetsplan och olika verksamhetssystem. 

 

Turistbyrån bedrev verksamhet i Kivik även denna 

sommar, i samarbete med Kivik Tourism och Ki-

viks byalag.  

 

Under perioden fortgick arbetet med att utveckla 

verksamheterna inom Marint centrum, KIMO Bal-

tic Sea, Sydkustens fiskeområde och Skånes hav 

och vatten. 

Seminarier, utbildningar och frukostmöten genom-

fördes efter företagens önskemål och behov. Under 

våren beslutade Simrishamns kommun att stödja en 

extra tillväxtsatsning inom näringslivet med start i 

maj månad och med fortsättning året ut. Nyföreta-

gandet fortsatte att befinna sig på en hög nivå. Un-

der första halvåret registrerades 83 nya företag. An-

tal konkurser var samtidigt lågt.  

 

Resultatet av servicemätningen i Sveriges Kommu-

ner och Landstings årliga undersökning Kommu-

nernas Kvalitet i Korthet, KKiK, blev ett underlag 

för arbete runt om i kommunverksamheterna för att 

förbättra tillgängligheten för medborgare och andra 

som vill komma i kontakt med kommunen.  

 

Ny uppföljande attitydmätning kring in- och ut-

flyttning genomfördes av Lunds universitet, statist-

iska institutionen vid ekonomicentrum. 

 
Måluppföljning 
 

Nämndsmål Prognos 

Kommunen ska prioritera detaljplaner 

som medger flera lägenheter i samma 

detaljplan.  

 

Företag upplever företagsklimatet som 

bra. Nivån ska inte understiga föregående 

års nivå.  

 

Det är attraktivt för nya företag att eta-

blera sig i kommunen. Nivån ska inte 

understiga föregående års nivå. 

 

Alla företag ska få en god service. Nivån 

ska inte understiga föregående års nivå.  

 

Utveckla reseanledningar på destination-

en för att öka antalet gästnätter och arbeta 

för en året runt destination.  

 

Kommunens översiktsplan utarbetas i 

linje med fokusområdet.  

 

Verksamheter och projekt med marin 

anknytning samverkar. Antalet projekt 

med marin anknytning ska öka.  

 

Flickor och pojkar, kvinnor och män ska 

uppleva att de får ett gott bemötande.  

 

Öka möjlighet för distansarbete.  

 

Tillgänglighet, service och effektivitet ska 

öka genom införande av e-tjänster. Infö-

rande av 20 e-tjänster ska göras under år 

2014. E-tjänster möjliggör att information 

inte bara ges på begäran.  

 

Vid utgången av år 2014 ska kommunsty-

relsen ha utarbetat en strategi för att öka 

befolkningen.  

 

 

 

Mäts helårsvis. 

Mäts helårsvis. 

Mäts helårsvis. 

Mäts helårsvis. 
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Nämndsmål fortsättning Prognos 

 

Kommunen ska arbeta för att påverka 

tidplanen avseende Simrishamnsbanan så 

att detta prioriteras och tidigareläggs.  

 

Ökade marknadsföringsinsatser genom 

kommunens hemsida med inriktning på 

Simrishamns kommun som inflyttnings-

kommun.  

 

God arbetsmiljö – Medarbetarna ska vara 

nöjda med den totala arbetssituationen. 

Minst 70 procent av medarbetarna ska 

rekommendera den egna arbetsplatsen.  

 

Simrishamns kommun ska vara en jäm-

ställd arbetsplats.  

 

Rätt kompetens finns för att nå verksam-

hetens mål och tillgodose dess behov på 

kort och lång sikt.  

 

Handlingsprogram ska tas fram under år 

2014 för att förtydliga fokusområdet.  

 

Medborgarnas möjlighet att delta i kom-

munens utveckling ska vara god och ska 

inte understiga 2012 års nivå. 

 

Tydliga roller och ansvar för politiker och 

tjänstemän.  

 

Samtliga medarbetare ska känna till Sim-

rishamns kommuns visions- och målstyr-

ningsmodell.  

 

Avtalstroheten ska öka. År 2014 är inrikt-

ningen på inköp av kontorsmaterial.  

 

Modellen för den ekonomiska och verk-

samhetsmässiga styrningen ska utvecklas 

för en tydlig koppling till kommunens 

vision och målstyrning.  

 

Ekonomienheten ska leda, utveckla och 

utbilda i ekonomiadministrativa och re-

dovisningsmässiga frågor.  

 

Gott ledarskap - Ledarskapet ska utveck-

las, tydliggöras och stärkas. En ledarpo-

licy ska utarbetas.  

 

Gemensam E-strategi för hela kommunen 

ska upprättas år 2014. 
 

 

 

Med anledning av val till riksdag, landsting och 

kommuner under hösten 2014 kommer det under 

våren 2015 ske stora utbildningsinsatser med fokus 

på att tydliggöra förtroendevaldas och tjänstemäns 

respektive roller. 

 

Förslag på nytt ledarutvecklingsprogram tillsam-

mans med övriga kommuner i Sydöstra Skånes 

Samarbetskommitté har varit under framtagande 

och presenterats för ledningen under våren. 

 

Simrishamns kommun har arbetat med verksam-

hetsutveckling med stöd av IT. Denna gemen-

samma strategi kommer att föreslås politiken i ja-

nuari 2015. 

Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) 2013 2014 

Drift   

Utfall jan-aug 44 078 45 838 

Budget, helår  70 184 72 383 

Utfall/prognos, helår 67 127 72 383 

Budgetavvikelse, helår 3 057 0 

   

Investeringar   

Utfall jan-aug 246 5 562 

Budget, helår  2 870 7 650 

Utfall/prognos, helår 1 304 7 650 

Budgetavvikelse, helår 1 566 0 

 
Kommunstyrelsens prognos visar att verksamheter-

na sammantaget beräknas få ett utfall i nivå med 

budget. Flera verksamheter redovisar överskott 

bland annat på grund av vakanta tjänster vilket in-

nebär att uppkomna underskott kan finansieras 

inom befintlig ram.  

 

Framtid 
 
En ny enhet inom kommunledningskontoret skapas 

under hösten med ansvar för näringslivs- och desti-

nationsutveckling inklusive de marina verksamhet-

erna. 

 

Med start under oktober månad kommer digital 

nämndshantering att börja införas. Förhoppningen 

är att detta kommer att innebära en högre kvalitet på 

beslutsunderlag som presenteras för den politiska 

organisationen. 

 

 
Foto: Bengt Bengtsson 

Mäts helårsvis. 
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Myndighetsnämnden  

 

Periodens händelser 
 

 Ändringar skedde i plan- och bygglagen, 

vilket innebar att från och med den 2 juli 

2014 blev vissa tidigare bygglovspliktiga 

ärenden anmälningspliktiga. 

 

Verksamhetsuppföljning 
 

Antal beslut i bygglovsärenden och totala mängden 

ärenden ökade jämfört med samma period förra 

året. 

 

Antal beslut avseende nybyggnad av fritidshus och 

enbostadshus ökade kraftigt jämfört med samma 

period förra året, men antal ansökningar om för-

handsbesked för detsamma minskade. 

 

Antal beviljade bygglov minskade under perioden 

med 15 procent jämfört med samma period föregå-

ende år. 

 

Kundnöjdhet mättes och uppgick till 79 procent. 

 

 
Foto: Bengt Bengtsson 
 
Måluppföljning 
 

Nämnden har inga antagna mål i kommunfullmäk-

tige. 

 
Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) 2013 2014 

Drift   

Utfall jan-aug 333 390 

Budget, helår  590 605 

Utfall/prognos, helår 561 605 

Budgetavvikelse, helår 29 0 

 
Nämnden prognostiseras att hålla sin budget. 

 
 
 

Framtid 
 

Ändringar i plan- och bygglagen innebär att taxorna 

måste ses över. 

 

Informations- och rådgivningsmaterial måste tas 

fram för att tydliggöra kommunens ställningsta-

gande avseende den nya översiktsplanen.  

 

E-arkiv kommer inom den närmaste framtiden att 

behöva implementeras, vilket kommer att innebära 

att bygglovsarkivet förmodligen måste digitaliseras. 

Det behövs ett nytt ärendehanteringssystem eller 

uppdatering av befintligt ärendehanteringssystem, 

som bättre kan hantera bygglovsprövningen genom 

sökbarhet, påminnelser och statistik. 

 

 

 
Foto: Bengt Bengtsson 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Periodens händelser 
 

 Skötselplaner för naturområde Åbackarna, 

Kråsebo, Agdelundsområdet samt Borrby 

backar upprättades.  

 En ny, kustnära parkering anlades under 

våren vid Borrby strand. 

 Anläggning av landsbygdens vatten och 

avlopp i egen regi påbörjades i orterna 

Attusa, Tåghusa och Rönnebröd. 

 Byte av råvattenledning mellan Rörum och 

Baskemölla slutfördes i maj månad. 

 Under våren installerades en hyrbrygga i 

småbåtshamnen i Simrishamn. 

 Utställning av handlingar avseende ny 

översiktsplan för kommunen genomfördes 

under maj-juli. 

 Samhällsbyggnadschefen fick avsluta sin 

tjänst i augusti månad. 

 

Verksamhetsuppföljning 
 

Arbetet med att bygga ut fibernätet i kommunen 

inleddes och förvaltningen hade del i arbetet med 

grävtillstånd samt efterbesiktning. 

 

Arbetet med en delregional vattenförsörjningsplan i 

samverkan med grannkommunerna blev färdigt 

under våren. Arbetet med den kommunala vatten-

försörjningsplanen pågick och förväntas bli klart 

under hösten. 

 

Sanering av gamla avloppsledningar i centrala Sim-

rishamn, Östergatan, fortsatte. Projekteringen av 

den nya överföringsledningen mellan Brösarp och 

Kivik fortgick. Under perioden pågick sanering av 

avloppsledningar i Vitaby. 

 

Arbetet med legalisering av vattentäkter pågick och 

innebar att förvaltningen provpumpade en borra i 

Rörum och arbetade med att skapa vattenskydds-

område för de vattentäkter som saknar detta. 

 

I Stengårdens avloppsreningsverk installerades en 

ny polymerberedare, för användning i reningspro-

cessen. En försiktig belastning av slamvassbäddar-

na gjordes under våren där resultatet var positivt. 

 

Ändringar i plan- och bygglagen innebar bland an-

nat att vissa åtgärder avseende en- och tvåbostads-

hus inte längre medför bygglovsplikt. 

 

Kundnöjdheten inom verksamheterna bygglov och 

mätning-beräkning-kartering mättes och uppgick 

till 79 respektive 87 procent. 

 

Sex detaljplaner och en fastighetsplan antogs under 

perioden januari-augusti. 

 

Efter kommunstyrelsens beslut i augusti 2013, att 

starta gymnasieutbildning på Valfisken och att 

flytta Kulturpedagogiska enheten till Godsmagasi-

net, drevs projekten framåt under året avseende 

anpassning av lokalerna. Valfisken slutbesiktigades 

i början av juli och Godsmagasinet beräknas vara 

klart i december. Efter kommunstyrelsens beslut att 

flytta förskolan in till skolan i Sankt Olof och Kivik 

fortsatte projekteringen. Lokalerna ska vara klara 

för inflyttning vintern 2014. 

 

Energibesparingsåtgärder i syfte att minska kom-

munens oljeberoende fortsatte under året. Ny ut-

rustning för fjärrövervakning och styrning av 

värme- och ventilationssystem installerades i sko-

lorna i Hammenhög och Gärsnäs samt i Annelunds 

förskola. Arbetet med att åstadkomma bättre inom-

husklimat genom förbättrad ventilation pågick.  

Projekt avseende konstgräsplanen vid Korsavads 

idrottsplats startade mot slutet av perioden. Under-

håll av kommunens fastigheter var under våren 

mycket intensivt.  

 

I Skillinge gästhamn pågick installation av betal-

stationen Tally Key för att underlätta betalning av 

både el- och hamnavgift. Ytterligare en del av 

Södra hamnen i Brantevik förbereddes, för att ar-

renderas till Hamnlaget. 

 

Reinvestering i gatubelysning och gator fortskred 

under perioden. Reparation med anledning av vin-

terskador, som förorsakades av isen, utfördes och 

krävde stora resurser. 

 

Projekteringsarbetet gällande genomförande av de-

taljplanen för Skillinge och Tobisvik fortsatte. Pro-

jektering avseende Jonebergsområdets utemiljö 

genomfördes under våren och fortsatte under andra 

halvåret. 

 

Ombyggnationer pågick avseende investeringspro-

jekten Sjöfartsstråket, Hammenhögs torg och Buss-

gatan i Simrishamn. 

 

Omläggning och förändring av grönytor inleddes 

för att minska skötselinsatsen. Planerade belägg-

ningsarbeten i form av asfaltering och stensättning 

påbörjades enligt beläggningsplan. Arbetet med att 

uppdatera befintligt kartmaterial avseende gröny-

teskötsel fortsatte under perioden. 

 

Saneringen av fastigheterna i kvarteret Joneberg 

färdigställdes. 
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Måluppföljning 

 

Nämndsmål Prognos 

Exploatering i områden dit inflyttning av 

permanentboende förväntas ske, ska prio-

riteras. 

 

Anpassade mötesplatser för hela kommu-

nens ålderstruktur och som bedöms som 

säkra och trygga mötesplatser. 

 

Hamnarna ska i högre grad upplevas som 

attraktiva mötesplatser och besöksmål av 

så väl permanentboende som turister. 

 

Industriell hamnverksamhet och Sim-

rishamns betydelse som en av Sveriges 

viktigaste landningsplats för fisk ska ut-

vecklas och säkerställas. 

 

Förskolors och skolors lokaler och ute-

miljöer ska motsvara brukarnas förvänt-

ningar och önskemål. 

 

Tillgängligheten i det offentliga rummet 

ska motsvara brukarnas förväntningar och 

önskemål. 

 

Offentliga miljöer i byarna och i Sim-

rishamn ska upplevas som attraktiva och 

spännande. 

 

Öppna medborgarmöten som behandlar 

frågor om det offentliga rummet ska hål-

las. 

 

Ökad närvaro på internet, sociala medier. 

 

 

 
Frågan om närvaro på internet och sociala medier 

kommer att diskuteras framöver. 

 

Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) 2013 2014 

Drift   

Utfall jan-aug 27 316 22 932 

Budget, helår  43 061 44 802 

Utfall/prognos, helår 38 051 43 267 

Budgetavvikelse, helår 5 010 1 535 

varav VA-verksamhet 1 500 3 000 

   

Investeringar   

Utfall jan-aug 16 821 30 042 

Budget, helår  67 303 114 331 

Utfall/prognos, helår 30 648 90 947 

Budgetavvikelse, helår 36 655 23 384 

 

Nämnden prognostiseras nå ett överskott på 1,5 

mnkr. 

 

VA-verksamheten förväntas få ett överskott på 3,0 

mnkr, vilket främst beror på vakanta tjänster, lägre 

kostnader för löpande slamhantering, högre periodi-

serade anläggningsavgifter och lägre kostnader av-

seende regress från försäkringsbolag för källaröver-

svämningar.  

 

Skattefinansierad verksamhet bedöms få ett under-

skott på 1,5 mnkr. Planverksamheten bedöms få ett 

underskott på 0,5 mnkr, som i huvudsak beror på att 

arbetet med översiktsplanen kräver stora personella 

arbetsinsatser. Hamnverksamheten prognostiseras 

få ett underskott på 1,0 mnkr hänförligt till lägre 

varuavgifter och lägre intäkter avseende elförbruk-

ning och hamnavgifter. Staben förväntas redovisa 

ett överskott på 0,8 mnkr på grund av lägre verk-

samhetskostnader. Exploateringsverksamheten be-

döms redovisa ett underskott på 0,8 mnkr, då inga 

fastighetsförsäljningar antas bli slutredovisade un-

der året. 

 

Den totala budgetavvikelsen avseende investeringar 

förväntas uppgå till 23,4 mnkr. VA-investeringar 

exklusive landsbygdens vattenförsörjning/VA-

serviser har försenats och prognostiseras visa ett 

överskott om 20,7 mnkr, vilket i huvudsak avser 

vattenledningsnätet. Investeringar i landsbygdens 

vattenförsörjning/VA-serviser har en prognostise-

rad negativ avvikelse på 2,8 mnkr. Dessa investe-

ringar finansieras i sin helhet av anläggningsavgif-

ter. De skattefinansierade investeringarna förväntas 

få en negativ budgetavvikelse på 0,1 mnkr. 

 

Framtid 

 

Det finns ett behov av att i en samlad insats namnge 

alla lokalvägar i kommunen. En informativ och 

användarvänlig karta över kommunen förväntas bli 

publicerad på kommunens hemsida under året. Im-

plementering av e-förvaltning påbörjades centralt, 

vilket innebär att inom en snar framtid måste bygg-

lovsarkivet digitaliseras och programvaror köpas in 

för att kunna ta del av fördelarna med digital hante-

ring fullt ut. 

 

Med anledning av rådande vattenbrist och bristfäl-

lig vattenkvalitet samt effekter av klimatföränd-

ringar måste kommunen utveckla ett mer robust 

system och i samverkan med grannkommunerna 

säkerställa leverans av ett vatten av tillräcklig vo-

lym och av god kvalitet. Inledningsvis ska en vat-

ten- och avloppsförsörjningsplan inklusive tidplan 

och kostnader utarbetas.  
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Kultur- och fritidsnämnden

Periodens händelser 
 

 Det brobyggande kortspelet More Than 

One Story var som första svenska idé en 

av vinnarna av FN:s Intercultural Innovat-

ion Award. Priset delades ut till kommu-

nens projektsamordnare Seth Selleck vid 

en ceremoni på Bali, Indonesien, i närvaro 

av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. 

 Kommunfullmäktige beslutade om finan-

siering för anläggande av en konstgräsplan 

på Korsavads idrottsplats. Anläggandet 

påbörjades och konstgräsplanen beräknas 

vara klar i början av oktober. 

 Handikappramp placerades vid Gyllebo-

sjön. 

 Till 2014 års föreningsledarstipendiater ut-

sågs Patrik Hammargren och Toni Lars-

son, FC Cimrishamn Innebandy. Till 2014 

års kulturpristagare utsågs Lena Alebo. 

Peder Fredricson, Österlens Ridklubb ut-

sågs till 2014 års idrottspristagare. Idrotts-

priset delades ut för första gången. 

 

Verksamhetsuppföljning 
 

Österlens museum tillsammans med Tanums kom-

mun ingick ett europeiskt samarbete kring bronsål-

dern med arbetsnamnet Copper route, med Dan-

mark, Tyskland, Österrike och Italien.  

 

Österlens museum slutförde arbetet med att skriva 

insamlingsriktlinjer avseende vad muséet ska samla 

på i framtiden.  

 

Under perioden registrerades 6 047 besök på 

Bénka-dí. Verksamheten utökade antal aktiviteter 

för att stimulera till deltagande och integration 

bland besökare. I dessa aktiviteter deltog fler ung-

domar som inte pratar svenska eller inte har ett ge-

mensamt språk.  

 

Biblioteket slutförde under våren arbetet med ned-

läggningen av biblioteksfilialerna. All barn- och 

ungdomslitteratur i filialerna överlämnades till sko-

lorna i kommunen. Biblioteket skänkte även media 

omfattande 1 000 volymer vardera till tre bokcaféer 

belägna i Borrby, Skillinge och Kivik.  

 

Förvaltningens samtliga kulturarrangemang samla-

des i ett kulturkalendarium. Kulturkalendern kom-

mer framöver att publiceras tre gånger om året i 

Österlenmagasinet i samband med kommunens in-

formationssidor. 

 

Under perioden utbetaldes sammanlagt 1,4 mnkr i 

bidrag till 67 specifika mottagare, varav drygt 0,5 

mnkr var kultur- och arrangörsbidrag. 

 

 

 
Prisceremoni på Bali. Foto: Leonard Adam 
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Måluppföljning 
 

Nämndsmål Prognos 

Bidra till en upplevelserik och kreativ 

samhällsmiljö, där näringsliv och ideella 

krafter engageras i det gemensamma ar-

betet. 

 

Skapa förutsättningar för en fortsatt ut-

veckling av informationen och kunskaps-

uppbyggnaden kring vårt lokala kulturella 

arv. 

 

Invånare och besökare ska uppleva att det 

finns ett kvalitativt och attraktivt utbud av 

mötesplatser för upplevelser, uttryck och 

skapande, särskilt fokus ska läggas på 

barn och unga. 

 

Öka barn och ungas möjlighet till kun-

skapsinhämtning, tillgång till kulturell 

verksamhet och varierat utbud av idrott 

och fysiska aktiviteter. 

 

Arbeta för att minska andelen unga i utan-

förskap. 

 

Arbeta för utveckling av mötesplatser för 

spontana idrotts- och kulturyttringar i 

dialog med invånarna. 

 

Öka samverkan inom kommunen samt 

mellan kommun, föreningsliv och nä-

ringsliv för att garantera barn och unga 

god hälsa, bra utbildning, trygghet och 

goda levnadsvillkor. 

 

Invånarna ska ha möjlighet att påverka 

kultur- och fritidsutbudet i frågor som rör 

deras vardag. 

 

Öka den digitala delaktigheten bland 

äldre. 

 

Metoder ska utvecklas för ökad återkopp-

ling till och från de som använder nämn-

dens verksamheter. 

 

Utreda hur en fokusering på vårt kultur-

arv, inklusive hällristningar, i förläng-

ningen kan bli en tillväxtfaktor för kom-

munen. 

 

Arbeta för att alltid erbjuda likvärdig 

service till både kvinnor/flickor och 

män/pojkar. 

 

Utveckla samarbete för att skapa en god 

planerings- och byggnadskultur som är 

förankrad i invånarnas medvetande.  

 

Utreda magasinering och vård av sam-

lingarna som förvaltas av Österlens mu-

seum samt upprätta en handlingsplan för 

magasinering och vård av föremålen. 

 

 

 
 
 
 

Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) 2013 2014 

Drift   

Utfall jan-aug 22 236 22 197 

Budget, helår  34 107 34 444 

Utfall/prognos, helår 33 653 34 444 

Budgetavvikelse, helår 454 0 

   

Investeringar   

Utfall jan-aug 146 455 

Budget, helår  2 289 1 370 

Utfall/prognos, helår 1 669 1 370 

Budgetavvikelse, helår 620 0 

 

Nämnden prognostiserar ett utfall i nivå med bud-

get. 

 

Framtid 

 
Den stora framgången för och utveckling av pro-

jektet More Than One Story erbjuder nya möjlig-

heter för internationellt samarbete som kan inklu-

dera spännande och meningsfulla uppdrag för ung-

domar samt hög kvalitet på personalfortbildning. 

Projektet kan eventuellt leda till nya finanserings-

möjligheter för utvidgning av ungdomsverksamhet i 

kommunen. 

 

Under inledning av 2015 kommer förvaltningens 

gemensamma administration att flytta till Österlen-

gymnasiet. 

Biblioteket kommer att påbörja ett långsiktigt för-

ändringsarbete för att anpassa verksamheten till 

användarnas behov av livslångt lärande, skapande 

och möten. 

 

 
Foto: Erika Svahn 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

Periodens händelser 

 

 Den nya gymnasieskolan Nova Academy 

startade i augusti månad med 53 antagna 

elever mot planerade 48. Utbildningsplat-

serna är fördelade på tre inriktningar: Digi-

tal Design och Sports inom det samhälls-

vetenskapliga programmet och Performing 

Arts inom det estetiska programmet. 

 I Hammenhög övergick förskoleklass, 

grundskola årskurs 1-5 samt fritidshem till 

Hammenhögs Friskoleförening, vilken 

också startade en fristående förskola under 

året.   

 Förskoleklass, fritidshem och grundskola i 

Skillinge avvecklades.  

 I maj månad tecknades avtalen avseende 

naturskolan, ett samarbetsprojekt med Ki-

viks Musteri och Simrishamns Industrifas-

tigheter AB.  

 Ombyggnation startades i syfte att förtäta 

förskole- och skolverksamheterna i Sankt 

Olof och Kivik som beräknas vara slutfört 

senast vid årsskiftet 2014/15. 

 Ett stort antal flyktingfamiljer med barn 

placerades under våren i kommunen av 

Migrationsverket.  

 Ett nytt asylboende med plats för 350 flyk-

tingar öppnades på sjukhuset under som-

maren vilket ställer stora krav på organi-

sationen.  

 Allt fler tillagningskök har etablerats under 

mottot att maten ska tillagas där den äts. 

 Eleverna har från och med augusti månad 

möjlighet att som alternativ välja vegeta-

risk skollunch.  
 

Verksamhetsuppföljning 

 

Rektorer, förskolechefer och övriga chefer leder 

sina verksamheter under devisen Hjärnan vill ha 

KUL - kunskap, utmaning och lagarbete. Detta syf-

tar till att med lärdom från pedagogisk forskning 

göra skola och undervisning intresseväckande och 

stimulerande för eleverna och därmed öka målupp-

fyllelsen. 

 

Förskoleklass, fritidshem och årskurs 1-3 på Skil-

linge skola överfördes inför höstterminen till skolan 

i Borrby. Detta medförde att tillräckligt stora elev-

grupper skapades, kvalitetskraven i verksamheten 

kan upprätthållas och förbättras samt skapa större 

möjligheter till en mer likvärdig utbildning och en 

jämnare fördelning av resurser per elev.  

 

Anpassning av bemanning och gemensamma kost-

nader till det minskade elevunderlaget på Öster-

lengymnasiet färdigställdes under våren och de 

högskoleförberedande programmen avslutades där.  

 

Ett marint projekt för alla sexåringar i den kommu-

nala förskolan genomfördes tillsammans med Ma-

rint centrum under en veckas tid i juni månad. 

 

Informationsflöden både utåt och inåt fortsatte att 

förbättras genom användandet av sociala medier, 

både i öppna och slutna grupper, såväl på förvalt-

ningsnivå som på enhetsnivå. 

 

Den statliga satsningen Matematiklyftet avslutades 

för grundskolans del i juni. Under hösten påbörja-

des motsvarande satsning för matematiklärarna på 

gymnasieskolan. Finansiering sker med specialdes-

tinerade statliga medel. 

 

Ett antal medarbetare deltog i de statliga satsning-

arna Lärarlyftet, Rektorslyftet och Förskolelyftet 

som delvis finansieras med specialdestinerade stat-

liga medel. Några chefer deltog i den statliga rek-

torsutbildningen. 

 

Förra våren infördes reformen Karriärtjänster i syfte 

att utveckla den didaktiska kompetensen och stärka 

det kollegiala lärandet. Inom förvaltningen har se-

dan dess 16 tillsvidareanställda förstelärare rekryte-

rats, vilket finansieras med specialdestinerade stat-

liga medel. 

 

Unikt samarbete skapades med läromedelsleveran-

tören Gleerups kring utveckling av digitala lärome-

del under senare delen av våren. Samarbetet innebär 

att lärare och elever gratis får tillgång till Gleerups 

webbaserade material. I gengäld ska lärarna och 

eleverna testa materialet och komma med syn-

punkter. En del lärare kommer tillsammans med 

sina elever att vara piloter, och ersätter därmed sina 

traditionella läromedel med Gleerups webbaserade 

läroböcker. 
 

 

Dansande barn. Foto: Anna-Carin Uggla 
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Måluppföljning 

 
Nämndsmål 

Prognos 

Inom gymnasieskolan utbildas elever i 

samverkan med det lokala näringslivets 

olika grenar. 

 

Kommunens skolor har kunskapskrav och 

resultat som är över det nationella ge-

nomsnittet. 

 

God och inspirerande lärmiljö.  

 

Tidig upptäckt av barn och elever i behov 

av särskilt stöd prioriteras. 

 

Kommunens förskolor och skolor är at-

traktiva. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen är en 

attraktiv arbetsgivare med engagerade, 

kompetenta och inspirerande pedagoger 

och personal på alla nivåer. 
 

Samtliga verksamheter inom barn- och 

utbildningsförvaltningen har en levande 

samhällsdialog som kännetecknas av 

goda flöden i moderna medier. 

 

 

 
Undersökningar i form av enkäter och intervjuer är 

ännu inte genomförda. Nationell statistik över sko-

lornas resultat redovisas av Skolverket under hös-

ten. Elevhälsans statistik visar att det upptäcks färre 

elever numera som är i behov av särskilt stöd i de 

senare årskurserna. Statistik avseende aktiviteter 

och delaktighet i de olika informations- och dialog-

kanaler sammanställs under hösten. Den årliga atti-

tydundersökningen genomförs först under höstter-

minen. Angående de fyra förbättringsområdena 

inom kränkande behandling i skolan, kommer Ernst 

& Young att följa upp sin granskning under hösten 

med redovisning i januari 2015. 

 

Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) 2013 2014 

Drift   

Utfall jan-aug 230 363 227 993 

Budget, helår  345 855 336 473 

Utfall/prognos, helår 348 829 344 000 

Budgetavvikelse, helår - 2 974 -7 527 

   

Investeringar   

Utfall jan-aug 211 1 251 

Budget, helår  1 308 1 729 

Utfall/prognos, helår 1 179 1 729 

Budgetavvikelse, helår 129 0 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserar 

som helhet ett underskott om 7,5 mnkr.  

 

  

Grundskolan beräknas generera ett underskott på 

5,6 mnkr mot budget fördelat över samtliga skol-

områden. De negativa avvikelserna avseende skol-

områdena Syd och Nord är huvudsakligen en kon-

sekvens av att verksamheterna främst bedrivits i 

små, ineffektiva och dyra skolenheter. Avvikelserna 

i övrigt beror till stor del på ett högt antal elever 

med särskilda behov samt ett kraftigt ökat motta-

gande av nyanlända barn och ungdomar, vilket 

medfört ökade krav på specialundervisning och 

andra stödåtgärder.  

 

Österlengymnasiet prognostiserar ett underskott på 

1,3 mnkr som helt och hållet kan härledas till vå-

rens verksamhet. Anpassning till ett lägre elevantal 

samt att de mest kostnadsdrivande yrkesprogram-

men inte tar in nya elever, medför att andra halv-

årets intäkter och kostnader beräknas vara i balans.  

 

Antalet elever i interkommunal gymnasieverksam-

het har under perioden överstigit budgeterad volym 

samtidigt som den genomsnittliga programkostna-

den ökat, vilket ger ett prognostiserat underskott på 

1,0 mnkr.   

 

Nedläggningen av resursskolan i Gladsax från och 

med hösterminen medför ett beräknat överskott på 

0,4 mnkr. 

 

Framtid 
 

Det kraftigt ökade antalet nyanlända barn och unga 

ställer stora krav på organisationen avseende en god 

beredskap och väl anpassad pedagogisk planering 

för varje individ. Ökade krav på individuella kun-

skapskartläggningar och på studiehandledning på 

modersmålet är personalkrävande och kostnadsdri-

vande. 

 
Yrkesprogrammen vid Österlengymnasiet kommer 

framöver att stärkas och tydligare och mer omfat-

tande kopplas till Simrishamns näringsliv. Detta i 

syfte att utveckla programmen ytterligare och däri-

genom göra dem än mer attraktiva. 

 
Utvecklingen av den nya teoretiska gymnasiesko-

lan, Nova Academy, fortsätter och inför hösttermi-

nen 2015 planeras ett naturvetenskapligt program 

att starta tillsammans med en utökning av utbild-

ningsplatserna på de befintliga inriktningarna.  

 
Byggande av naturskolan startar under hösten 2014 

och beräknas vara klart i april månad 2015.  

 

Utökat behov av nattomsorg medför att möjlighet-

erna att starta ett så kallat nattis håller på att ses 

över. 

 

Mäts helårsvis. 

Mäts helårsvis. 

Mäts helårsvis. 

Mäts helårsvis. 

Mäts helårsvis. 

Mäts helårsvis. 
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Socialnämnden 

 

Periodens händelser 
 

 Förvaltningen genomförde kontinuerliga 

planeringsmöten med Aleris gällande star-

ten av det särskilda boendet Joneberg 

Plaza med 54 lägenheter.  

 Avvecklingen av Rosenborg som särskilt 

boende påbörjades.  

 Projekt gällande att förebygga fallskador 

startades.  

 Ett stort antal asylsökande flyktingar an-

lände under perioden. Även mottagandet 

av flyktingar enligt avtal utökades. 

 

 
Boendet för ensamkommande. Foto: Mikael Sjöstedt 

 
Verksamhetsuppföljning 
 
Behov av särskilt boende ökade där icke verkställda 

beslut i augusti uppgick till 23 stycken.  

 

Behov av korttidsplatser var större än antalet befint-

liga platser. 

  

Antal hemtjänsttimmar understeg 2011 och 2012 

års nivå. Detta kan vara en följd av den långsiktiga 

satsningen på förebyggande arbete. 

 

Antal hemsjukvårdstimmar befann sig på samma 

nivå som för åren 2012 och 2013. Antal personer 

som fick insatser ökade kraftigt, men var och en 

fick mindre antal timmar.  

 

Antal samordnade vårdplaneringar fortsatte att öka. 

 

Regelverket för Lagen om Valfrihet i särskilt bo-

ende färdigställdes och implementerades.  

 

Arbetsmiljöverket presenterade resultatet av sin 

tillsyn, Med hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fo-

kus. 

 

En lokal värdegrund för vård och omsorg antogs av 

nämnden och ska implementeras i verksamheten i 

form av värdighetsgarantier. 

  

En verksamhet med förbättringsledare påbörjades 

inom vård och omsorg, där två distriktssköterskor 

stödjer det förebyggande arbetet kring fall, under-

näring, trycksår och munhälsa.  

 

I de förebyggande hembesöken inkluderades tum-

EKG för att hitta personer med hjärtflimmer i syfte 

att förebygga stroke. 

  

Störst andel som beviljades försörjningsstöd var 

unga vuxna 18-29 år, ensamstående män över 30 år 

och ensamstående mödrar över 30 år. Anledningen 

var i huvudsak de förändrade reglerna gällande 

sjukbidrag, arbetslöshetskassa och andra ersättning-

ar. Andelen unga vuxna sjönk dock något. En för-

stärkning av personalresursen gjordes för att kunna 

arbeta med den yngre gruppen.  

 

Inflödet av anmälningar inom barn- och ungdom-

senheten var stort och likaså behovet av insatser. 

Det ökade inflödet av ärenden är i nivå med flerta-

let kommuner. Nämnden vidtog åtgärder för att 

möta behovet genom att öka socialsekreterarresur-

sen och satsa på egen öppenvård. Ytterligare insat-

ser kommer att behövas. 

  

Avtalet gällande mottagande av ensamkommande 

barn och ungdomar ändrades vid årsskiftet. Verk-

samheten anpassades därefter.  

 

Handläggare från individ- och familjeomsorgen 

genomgick Socialstyrelsens nationella utbildning 

gällande våld i nära relationer.  

 

Nämnden gick med i en kommungemensam social-

jour som administreras av Vellinge kommun.  

 

Gemensam handläggning av serveringstillstånd 

med Sjöbo, Tomelilla och Ystad utvärderades och 

visade ett bra resultat vad gäller service, rättsäker-

het och stabilitet.  

 

LSS fortsatte sitt långsiktiga arbete med att sam-

hällsintegrera verksamheten. 

 

Arbetet med att lägga ut personlig assistans enligt 

Lagen om Valfrihet påbörjades, där flertalet valde 

annan utförare.  

 

Resursfördelningssystem infördes inom socialpsy-

kiatrins boendestöd. 

 

Statligt bidrag lämnades för ytterligare ett person-

ligt ombud i samverkan med Sjöbo och Tomelilla.  
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Arbetet med jämställdhetsintegrering påbörjades 

liksom införandet av kvalitetsledningssystem. 

 

Tillgänglighet till omsorgshandläggare ökade gene-

rellt bland annat genom att en telefon var öppen för 

inkommande samtal under hela dagen.  

 
Måluppföljning 
 

Nämndsmål Prognos 

Äldre män och kvinnor ska ges möjlighet 

till mötesplatser i kommunen. 

 

Behov av omfattande insatser utanför 

hemmet för flickor och pojkar ska minska 

genom att erbjuda insatser öppenvård i 

egen regi. 

 

Flickor och pojkar, kvinnor och män ska 

uppleva ett gott bemötande. 

 

Flickor och pojkar, kvinnor och män ska 

ha möjlighet till It-teknik som stöd för 

kommunikation, delaktighet, självstän-

dighet och trygghet. 

 

Flickor och pojkar, kvinnor och män med 

funktionshinder och med insatser enligt 

LSS ska uppleva sig inkluderade i sam-

hället. 

 

Behov av omfattande insatser för kvinnor 

och män med missbruksproblematik ska 

minska genom att erbjuda öppenvård. 

 

Andelen hushåll med långvarigt behov av 

försörjningsstöd ska minska. 

 

Socialförvaltningen ska verka för att er-

bjuda platser för introduktion på arbets-

marknaden inom kommunens verksam-

heter för kvinnor och män i åldern 18-29 

år som haft försörjningsstöd sex månader 

eller längre. 

 

Behov av biståndsbedömd vård och om-

sorg ska minska genom att erbjuda före-

byggande åtgärder i samverkan med 

andra. 

 

Behov av hälso- och sjukvård ska minska 

genom att erbjuda förebyggande åtgärder. 

 

Kvinnor och män med insatser inom VoO 

ska uppleva att insatserna har god konti-

nuitet vad gäller personal. 

 

Kvinnor och män ska uppleva att insat-

serna har god kvalitet. 

 

Kvinnor och män ska uppleva maten som 

god. 

 

Flickor och pojkar, kvinnor och män ska 

uppleva att de kan påverka vid genomfö-

randet av sin insats. 

 

Socialnämnden ska förstärka och utveckla 

dialog vid större inriktningsbeslut genom 

exempelvis dialogcafé och evenemang. 

 

Nämnden genomförde verksamhetsuppföljningar på 

övergripande nivå på både egendrift och entrepre-

nader. System för hantering av avvikelser i förbätt-

ringsarbetet är väl utvecklat. 
 

Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) 2013 2014 

Drift   

Utfall jan-aug 267 470 264 561 

Budget, helår  405 754 411 672 

Utfall/prognos, helår 407 679 409 672 

Budgetavvikelse, helår - 1 925 2 000 

   

Investeringar   

Utfall jan-aug 1 504 1 126 

Budget, helår  5 700 4 197 

Utfall/prognos, helår 4 302 4 197 

Budgetavvikelse, helår 1 398 0 

 

Socialnämnden prognostiserar ett överskott på 2,0 

mnkr vid årets slut.  

 

Vård och omsorg prognostiserar ett överskott på 4,4 

mnkr. Detta förklaras främst av att antal hemtjänst-

timmar inom ordinärt boende är lägre än förväntat 

där demografi samt satsningen på förebyggande 

insatser har varit påverkande faktorer.  

 

LSS-verksamheten prognostiserar ett överskott på 

2,6 mnkr. Detta beror i huvudsak på ett lågt behov 

av externa placeringar samt att gruppbostäder har 

varit fullbelagda och stordriftsfördelar har kunnat 

uppnås. Förändringarna inom personlig assistans 

har också gått snabbare än förväntat.  

 

Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett un-

derskott på 5,0 mnkr. Underskottet beror på ökat 

försörjningsstöd samt att köp av extern vård för 

både vuxna och barn har medfört högre kostnader. 

 

Framtid 
 

Demografin kommer att medföra ett ökat tryck på 

vård och omsorg.  

 

En fortsatt medicinteknisk utveckling medför allt 

mer vård i hemmet. Det krävs bland annat kom-

munövergripande samhällsplaneringsinsatser för att 

klara detta. Personalförsörjningen är en annan kri-

tisk faktor. Ökade krav på socialtjänstens kvalitet 

medför utökade förväntningar på personalkompe-

tensen. 

 

 

Mäts helårsvis. 

Mäts helårsvis. 

Mäts helårsvis. 

Mäts helårsvis. 

Mäts helårsvis. 
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Finansieringen 

 
Under finansieringen redovisas kommunens intäk-

ter i form av skatteintäkter, stats- och utjämningsbi-

drag. Även kostnader och intäkter avseende räntor, 

avskrivningar och pensioner ingår. För helåret be-

räknas utfallet visa ett överskott mot budget på 13 

mnkr. Exkluderas poster som inte ska beaktas vid 

balanskravsavstämningen visar prognosen en posi-

tiv budgetavvikelse på 5,9 mnkr. 
 

 

Driftredovisning (tkr) Bokslut                   
jan-aug                 

2013 

Bokslut                   
jan-aug                 

2014 

Budget                   
jan-dec                 

2014 

Prognos                   
jan-dec                 

2014 

Budget-
avvikelse 

Skatteintäkter 460 893 462 468 691 800 694 100 2 300 

Stats- och utjämningsbidrag 117 658 120 316 180 600 180 400 -200 

Fastighetsavgift 27 426 27 991 41 800 42 000 200 

Pensioner -35 928 -35 708 -55 200 -55 200 0 

Interna pensionsavgifter m.m. 21 727 19 743 29 700 29 700 0 

Avskrivningar -23 376 -24 427 -37 107 -36 807 300 

Räntor m.m. -284 -616 -3 081 -861 2 220 

Interna kapitalkostnader 32 424 31 871 49 257 48 557 -700 

Kommunstyrelsens förfogande 0 0 -3 465 -465 3 000 

Minskade fastighetskostnader 0 0 1 120 0 -1 120 

Återbetalning AFA 15 781 0 0 0 0 

Övrigt 2 233 2 035 3 200 3 100 -100 

Summa inom balanskravet 618 554 603 673 898 624 904 524 5 900 

Pensionsmedelsförvaltningen 1 627 46 0 1 797 1 797 

Fastighetsförsäljning reavinst 0 5 303 0 5 303 5 303 

Summa inklusive realisationsvinster 620 181 609 022 898 624 911 624 13 000 
 

 

Prognosen för skatteintäkter och statsbidrag visar 

ett överskott på 2,3 mnkr. Budgeten bygger på Sve-

riges Kommuner och Landstings prognos från april 

2013. Den aktuella prognosen från Sveriges Kom-

muner och Landsting, augusti 2014, visar således 

en starkare utveckling än vad som förväntades vid 

budgettillfället. 

 

Räntor beräknas för helåret ge ett överskott på 2,2 

mnkr, varav 1,6 mnkr beror på lägre kostnader till 

följd av försenade investeringar och lägre upplå-

ningsräntor än förväntat. På intäktssidan finns över-

skott till följd av högre borgensavgift från de kom-

munala bolagen samt större banktillgodohavanden 

som innebär högre ränteintäkter.  

 

I nuläget finns knappt 3,5 mnkr kvar av kommun-

styrelsens förfogande, anslaget uppgick ursprungli-

gen till 6 mkr. I prognosen har antagits att ytterli-

gare 0,5 mnkr av reserven används under resterande 

del av året.  

 

I budgeten ingick att fastighetskostnaderna genom 

försäljningar skulle minskas med 1,5 mnkr under 

året. Bedömningen är att minskningen under året 

endast blir 0,4 mnkr, vilket medför ett underskott på 

1,1 mnkr. 

  

När det gäller pensionsmedelsförvaltningen avser 

den prognostiserade intäkten en förväntad realisat-

ionsvinst då det beslutade uttaget på 6,5 mnkr verk-

ställs senare under året. Realisationsvinst vid fas-

tighetsförsäljning, 5,3 mnkr, är i huvudsak hänför-

lig till försäljningen av före detta turistbyrån. Även 

före detta kommunalhuset i Gärsnäs har sålts med 

en mindre realisationsvinst. 

 

Jämförs periodbokslutet med föregående år är in-

täktsnivån cirka 15 mnkr lägre, nettointäkterna 

inom balanskravet uppgår till knappt 604 mkr jäm-

fört med nästan 619 mnkr år 2013. Skillnaden beror 

på att kommunen under år 2013 erhöll en återbetal-

ning från AFA avseende avtalsenliga premier för 

tidigare år. Ingen återbetalning förväntas erhållas 

under innevarande år. 
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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) 2013 2014 2014 2014   

Kommunfullmäktige, Revisionen och Valnämnden 0,9 0,9 2,3 2,4 -0,1 

Överförmyndaren 1,7 1,8 2,0 2,2 -0,2 

Kommunstyrelsen 44,1 45,8 72,4 72,4 0,0 

Myndighetsnämnden 0,3 0,4 0,6 0,6 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 25,0 20,2 41,7 39,7 2,0 

Samhällsbyggnadsnämnden, planfrågor 2,3 2,7 3,1 3,6 -0,5 

Kultur- och fritidsnämnden 22,2 22,2 34,4 34,4 0,0 

Barn- och utbildningsnämnden 230,4 228,0 336,5 344,0 -7,5 

Socialnämnden 267,5 264,6 411,7 409,7 2,0 

Summa nämndernas nettokostnader 594,4 586,6 904,7 909,0 -4,3 

 

 

 
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 

  2013 2014 2014 2014   

Kommunstyrelsen 0,3 5,6 7,7 7,7 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 10,8 13,6 58,8 58,9 -0,1 

Kultur- och fritidsnämnden 0,1 0,5 1,4 1,4 0,0 

Barn- och utbildningsnämnden 0,2 1,2 1,7 1,7 0,0 

Socialnämnden 1,5 1,1 4,2 4,2 0,0 

Summa skattefinansierad verksamhet 12,9 22,0 73,8 73,9 -0,1 

Samhällsbyggnadsnämnden, Vatten och avlopp 4,6 15,6 49,3 28,6 20,7 

Samhällsbyggnadsnämnden, Landsbygdens vatten 1,4 0,8 6,2 3,4 2,8 

Summa nettoinvesteringar 18,9 38,4 129,3 105,9 23,4 

Anläggningsavgifter VA1 -6,3 -0,6 -5,1 -3,6 -1,5 

Summa inklusive anläggningsavgifter 12,6 37,8 124,2 102,3 21,9 

1 Avgifter som delfinansierar VA-investeringar. Dessa redovisas ej över investeringsredovisningen men ingår i beräkningen 

av investeringarnas finansiering. 
 

 
Verkliga nettoinvesteringar inklusive anläggningsavgifter avseende åren 2010 – 2013 samt prognostiserade nettoinveste-

ringar inklusive anläggningsavgifter för år 2014. 
 

Nettoinvesteringar i detalj per nämnd 

 

Kommunstyrelsen Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 

Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 

  2013 2014 2014 2014   

IT 0 96 430 430 0 

E-tjänster 0 105 440 440 0 

Fiberutbyggnad 0 0 800 800 0 

Inventarier, kommunledningskontoret 214 75 125 125 0 

Inventarier, turistbyrån 0 0 30 30 0 

Inredning,  möbler Tegelmagasin 32 0 0 0 0 

Beslutsstödssystem 0 1 061 1 600 1 600 0 

Nyemission, Sifab 0 4 000 4 000 4 000 0 

Inköp visitystadosterlen 0 225 225 225 0 

Summa 246 5 562 7 650 7 650 0 

      



Räkenskaper 

23 

 

Samhällsbyggnadsnämnden Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 

Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 

  2013 2014 2014 2014   

Fastighet 6 637 5 029 9 800 9 800 0 

varav energibesparingsåtgärder 1 927 1 297 900 1 195 -295 

varav brandskydd 3 015 261 1 000 1 000 0 

varav teknisk utrustning fritidsanläggningar 771 161 500 500 0 

varav inneklimat ventilation 602 433 800 800 0 

varav konstgräsplan 0 2 692 5 500 5 500 0 

varav övrigt 322 185 1 100 805 295 

Skollokaler 34 4 086 16 930 16 930 0 

varav byskolor/godsmagasinet/Valfisken 34 4 086 16 930 16 930 0 

MBK/Bygglov 54 35 150 100 50 

varav inventarier bygglov 0 0 50 30 20 

varav kart- och mätutrustning 54 35 100 70 30 

Hamn 809 1 609 10 842 10 992 -150 

varav flytbryggor Småbåtshamnen 760 792 2 942 2 942 0 

varav isverk 0 22 4 000 4 000 0 

varav hamnar reinv, statusbedömning 0 0 2 500 2 500 0 

varav övrigt 49 795 1 400 1 550 -150 

Offentliga rummet 3 289 2 864 21 003 21 003 0 

varav Skillinge, genomförande detaljplan 1 4 3 168 3 168 0 

varav Tobisvik, genomförande detaljplan 0 0 1 800 1 800 0 

varav Sjöfartsstråket 0 297 6 000 6 000 0 

varav diverse gator/grönytor 210 654 725 657 68 

varav gatu-/torghandel 0 0 600 600 0 

varav Hammenhög, byförnyelse 16 94 2 171 2 171 0 

varav reinvestering gator 1 897 688 2 000 2 000 0 

varav gatubelysning 125 383 700 700 0 

varav GC-väg Tumatorpsvägen 0 0 500 500 0 

varav övrigt 1 040 744 3 339 3 407 -68 

Övrigt 0 0 50 50 0 

varav planverksamheten 0 0 50 50 0 

Summa 10 823 13 623 58 775 58 875 -100 

 

      

Samhällsbyggnadsnämnden Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 

Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 

  2013 2014 2014 2014   

Vatten och avlopp 4 592 15 584 49 345 28 644 20 701 

varav kapacitetsförbättring avloppsledningsnät 2 941 591 7 500 7 110 390 

varav avloppsreningsverk och pumpstationer 438 1 060 9 203 5 203 4 000 

varav vattenverk 305 344 3 814 916 2 898 

varav vattenledningsnätet 908 13 589 28 828 15 415 13 413 

Landsbygdens vattenförsörjning1 603 326 2 889 1 122 1 767 

Vatten- och avloppsserviser1 803 509 3 322 2 306 1 016 

Summa 5 998 16 419 55 556 32 072 23 484 

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 

  2013 2014 2014 2014   

Inventarier 48 129 364 326 38 

Ombyggnad sagorum 40 89 70 105 -35 

Utbyte bokhyllebelysning, huvudbiblioteket 0 0 400 400 0 

Gyllebobadet, ny omklädningsbyggnad 3 215 212 215 -3 

Bassänglift 0 0 125 125 0 

Friidrottsutrustning, Korsavads idrottsplats 0 0 100 100 0 

Bowlinghallen 27 0 0 0 0 

Konstinköp, årligt 28 22 99 99 0 

Summa 146 455 1 370 1 370 0 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 

Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 

  2013 2014 2014 2014   

Inventarier tillagningskök 19 434 650 650 0 

IT-pedagogiska inventarier 0 525 550 550 0 

Övrigt 192 292 529 529 0 

Summa 211 1 251 1 729 1 729 0 

 

 

Socialnämnden Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 

Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 

  2013 2014 2014 2014   

Vård- och omsorgsprogram 684 0 0 0 0 

Inventarier, Vård och omsorg 0 46 725 725 0 

Inventarier, handläggarenheten 0 107 110 110 0 

Inventarier, Individ- och familjeomsorg 0 0 85 85 0 

Trygghetslarm 68 0 200 200 0 

Inventarier, centralt 78 0 55 55 0 

Tuvan 42 0 0 0 0 

Inventarier, Äppelgården 31 0 0 0 0 

IT-utveckling 25 279 1 400 1 400 0 

Trygghetsskapande IT-produkter 0 0 345 345 0 

Hjälpmedel 576 694 1 200 1 200 0 

Inventarier, Polishus 0 0 77 77 0 

Summa 1 504 1 126 4 197 4 197 0 
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Resultaträkning 

Resultaträkning (mnkr) Kommunen                  
Utfall 

jan-aug                 
2013 

Kommunen                   
Utfall 

jan-aug                 
2014 

Kommunen                    
Budget 
jan-dec                 

2014 

Kommunen                   
Prognos 
jan-dec                 

2014 

Koncernen                    
Utfall 

jan-aug                 
2014 

Koncernen                    
Prognos 
jan-dec                 

2014 

Verksamhetens nettokostnader -573,9 -563,4 -880,0 -876,2 -527,3 -825,5 

Jämförelsestörande post, AFA1 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avskrivningar -23,4 -24,4 -37,1 -36,8 -38,9 -58,9 

Verksamhetens nettokostnader -581,5 -587,8 -917,1 -913,0 -566,2 -884,4 

Skatteintäkter 460,9 462,5 691,8 694,1 462,5 694,1 

Generella statsbidrag och utjämning 145,1 148,3 222,4 222,4 148,3 222,4 

Finansiella intäkter 4,6 2,5 3,0 3,7 0,7 3,7 

Finansiella kostnader -3,3 -3,1 -6,2 -4,6 -18,2 -29,9 

Resultat efter finansnetto 25,8 22,4 -6,1 2,6 27,1 5,9 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 2
 25,8 22,4 -6,1 2,6 27,1 5,9 

1 Avser återbetalning av premier för Avtalsgruppsförsäkring och Avgiftsbefrielseförsäkring (AFA). 
2 Budgeterat underskott avses täckas genom fastställt uttag från pensionsmedelsförvaltningen på 6,5 mnkr. 

 

Balanskravsresultat 
 
Prognosen för balanskravsresultatet uppgår till -1,0 mnkr. Justering har då gjorts avseende netto av värde-

förändring och uttag pensionsmedelsförvaltning 4,7 mnkr, realisationsvinter vid fastighetsförsäljning 5,3 samt 

överskottet avseende vatten- och avloppsverksamheten 3,0 mnkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Faktiskt balanskravresultat avseende åren 2010 – 2013 samt prognostiserat balanskravsresultat för år 2014. 
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Balansräkning 

 

Balansräkning (mnkr) Kommunen                 
2013-12-31 

Kommunen                   
2014-08-31 

Koncernen                 
2013-12-31 

Koncernen                   
2014-08-31 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar 734,8 748,1 1 481,1 1 508,6 

Materiella anläggningstillgångar 657,6 670,5 1 467,1 1 477,2 

varav mark, byggnader och tekniska anläggningar 617,2 628,4 1 417,7 1 429,3 

varav maskiner och inventarier 40,4 42,1 46,8 47,9 

varav pågående nyanläggningar 0,0 0,0 2,6 0 

Finansiella anläggningstillgångar 77,2 77,6 14,0 31,4 

Omsättningstillgångar 356,1 360,8 375,2 408,1 

Förråd och lager 1,0 1,0 1,9 1,9 

Exploateringsfastigheter 19,7 20,5 19,7 20,5 

Kortfristiga fordringar 114,3 85,2 127,1 108,4 

Kortfristiga placeringar 109,4 109,4 109,4 109,4 

Kassa och bank 111,7 144,7 117,1 167,9 

Summa tillgångar 1 090,9 1 108,9 1 856,3 1 916,7 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Utgående eget kapital 1 627,3 649,7 675,7 706,8 

varav ingående eget kapital 604,5 627,3 648,6 679,7 

varav periodens resultat 22,8 22,4 27,1 27,1 

Avsättningar 21,7 21,7 25,2 25,3 

Skulder 441,9 437,5 1 155,4 1 184,6 

Långfristiga skulder 257,2 256,3 935,7 937,1 

Kortfristiga skulder 184,7 181,2 219,7 247,5 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 090,9 1 108,9 1 856,3 1 916,7 
     
1 Utgående eget kapital (mnkr) Kommunen                 

2013-12-31 

Kommunen                   

2014-08-31 

Koncernen                 

2013-12-31 

Koncernen                   

2014-08-31 

Resultatutjämningsreserv 19,7 19,7 19,7 19,7 

Social investeringsfond 4,0 4,0 4,0 4,0 

Övrigt eget kapital 603,6 626,0 652,0 683,1 

Summa utgående eget kapital 627,3 649,7 675,7 706,8 

 
Ansvarsförbindelser (mnkr) 1 Kommunen                 

2013-12-31 
Kommunen                   
2014-08-31 

Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt 468,3 452,2 
1 Övriga ansvarsförbindelser redovisas enligt samma princip som tidigare år i årsredovisningen. 

 
Låneskuld 
 

 
Låneskuld per den 31 december avseende åren 2010 – 2013 samt per den 31 augusti år 2014. 
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