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Inledning 

Kommunstyrelsens ordförande 
De första åtta månaderna 2015 har varit mycket 
intensiva. Det har varit en period med såväl positiva 
som negativa händelser. Efter en tuff start på man-
datperioden kan vi med tillfredsställelse konstatera 
att kommunen nu är på rätt väg mot nya framtids-
mål!  

Vi har under året anställt en ny kommundirektör, 
nya förvaltningschefer på samtliga förvaltningar 
samt en ny personalchef.  

Vi har ett nytt lag som ska jobba sig samman och 
detta måste vi ge dem tid till.  

Befolkningen i Simrishamns kommun har ökat med 
cirka 200 personer sedan den 1 november 2014. 
Detta innebär att vi äntligen har vänt den negativa 
trend som pågått de senaste åren!  

Fler kommuninvånare innebär ökade skatteintäkter 
och därmed möjlighet att fortsätta utveckla kom-
munen i en positiv riktning!  

Exempel på beslut under de två första tertialen är: 

• Riktlinjer för social investeringsfond
• Kommunikationspolicy samt riktlinjer
• Mobil biblioteksverksamhet – Biblioteks-

buss och Bokcaféer
• Ökad investeringstakt
• Policy för fiskenäringen
• Reviderat ungdomspolitiskt handlingspro-

gram
• Arkivreglemente
• Socialnämnden har fått i uppdrag att im-

plementera ”Rätt till heltid”
• Barnkonsekvensanalys integration för

flyktingbarn
• Jämställdhetsplan med mångfaldsperspek-

tiv 2014-2016
• Nya lokaler för Nova Academy
• Rekrytering av infrastrukturstrateg
• Plan för central krisledning inom Ystad-

Österlenregionen

Framtid! 

Under hösten kommer det intensiva arbetet med att 
vidareutveckla kommunen fortsätta.  

För att nettobefolkningen även fortsättningsvis ska 
kunna uppvisa en positiv utvecklingstrend måste vi 
öka takten med att skapa fler byggklara tomter.  

Vårt kommunala fastighetsbolag Simrishamns Bo-
städer har enligt den senaste rapporten fyra lediga 
lägenheter och det räcker inte om vi vill öka be-
folkningen ännu mer. Därför är detta ett prioriterat 
område.  

En annan viktig fråga är vattentillgången i kommu-
nen. Även här ser det nu ut som kommunen efter 
många år äntligen får till en lösning både i norra 
och södra delen. I skrivande stund pågår förhand-
lingar med Ystads och Tomelillas kommuner om att 
tillgodose vår kommun med vatten i såväl södra 
som i norra delen av kommunen.  

I norra delen av kommunen står vi även för en ut-
maning när det gäller reningsverket i Kivik. Det 
jobbas intensivt med att hitta en lösning vilket in-
nebär att vi troligen får bygga ut reningsverket i 
Kivik vilket skulle ha påbörjats för en del år sedan. 

För att tillgodose såväl verksamhetsmässiga som 
arbetsmiljömässiga krav och behov kommer en 
översyn att göras av våra förskolor och skolor.  

Vi kommer under hösten aktivt arbeta för att kunna 
fatta beslut i viktiga frågor för kommunens utveckl-
ing som till exempel: 

• Handlingsprogram för hållbar inflyttning
• Översiktsplanen
• Riktlinjer för kosten
• Museimagasin
• Näringslivspolitiskt program
• En väg in

I slutet på september fick Simrishamns kommun ett 
besked från Migrationsverket om att det kommer 
cirka 440 nya flyktingar till kommunen. Samt att vi 
tar emot 80 ensamkommande flyktingbarn. Detta 
gör att både barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden står inför betydande utmaningar 
under hösten 2015 som inte har kunnat beaktas i 
denna delårsrapport. Jag vill i sammanhanget be-
tona att dessa människor flyr från krig och elände. 
ALLA länder och kommuner har ett ansvar att göra 
det bästa för att hjälpa dessa utsatta människor. Jag 
vill passa på att ge beröm till vår fantastiska perso-
nal och till de frivilliga organisationerna för deras 
viktiga insatser. Ett stort tack till er ALLA! 

Karl-Erik Olsson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 

Delårsrapport januari – augusti 
Allmänekonomiska förutsättningar 

Den svenska ekonomins utveckling avslutade 2014 
mycket starkt. Även de närmaste åren bedöms BNP 
utvecklas bra, en ökning med tre procent 2015 och 
ytterligare något högre under 2016. Förklaringarna 
består i första hand av starka inkomstökningar samt 
en växande befolkning med 1,0 till 1,5 procent per 
år de närmaste åren. En viss motverkande effekt är 
att hushållens konsumtion har utvecklats sämre än 
förväntat. Det kommunala skatteunderlaget beräk-
nas ha en hög ökningstakt de närmaste åren. Denna 
utveckling beror till stor del på statliga regeländ-
ringar som ökar de kommunala skatteintäkterna 
(neutraliseras genom minskade statsbidrag) och den 
markant ökade befolkningen på riksnivå. 

Befolkningsutveckling 

Kommunens invånarantal uppgick preliminärt till 
19 077 invånare per den sista augusti, en ökning 
med 172 personer sedan årsskiftet (jan-aug 2014:  
-22 invånare). Hittillsvarande utveckling under året

var mycket positiv då befolkningen tidigare succes-
sivt minskat under ett antal år. Flyttnettot är starkt
positivt, 258 personer (jan-aug 2014: +51 personer).

Näringsliv och arbetsmarknad 

Nyföretagandet var fortsatt mycket högt. Under 
första halvåret registrerades totalt 87 nya företag 
varav 38 procent startades av kvinnor. Antal nya 
aktiebolag var 22 stycken. Antal konkurser uppgick 
till sju stycken, vilket var fortsatt lågt. Vid halvårs-
skiftet fanns det cirka 3 080 registrerade företag i 
Simrishamns kommun. 

Per den siste augusti befann sig den öppna arbets-
lösheten i kommunen precis som föregående år på 
en lägre nivå än genomsnittet för både riket och 
Skåne. 

Verksamhetsöversikt 

Under årets första åtta månader noterades bland 
annat följande händelser rörande kommunens verk-
samheter: 

• En ny policy för bevarande och utveckling
av fiskerinäringen i Simrishamns kommun
antogs.

• Ambitionsdriven destinationsutveckling i
samverkan med Sydöstra Skånes Samar-
betskommitté påbörjades.

• Länsstyrelsen beslutade om att inga nya
abonnenter får anslutas till avloppsre-
ningsverket i Kivik.

• Valfisken och Marint centrum byggdes om
av kommunen respektive Simrishamns In-
dustrifastigheter AB för att Nova Academy
skulle få lokalutrymme.

• Medborgardialog hölls avseende allaktivi-
tetsyta i Jonebergsparken, Tors plan i Sim-
rislund och gångfartsområdet på Storgatan.

• Kommunfullmäktige beslutade att inrätta
en mobil biblioteksverksamhet med en
biblioteksbuss samt att ge ekonomiskt stöd
till ideella krafter för att utveckla bokcafé-
verksamheter.

• Kommunfullmäktige beslutade om ett re-
viderat ungdomspolitiskt handlingspro-
gram.

• Österlens museum och Simrishamns
kommun stod under våren värd för en kon-
ferens i den europeiska arbetsgruppen
Trade and traveling in Bronze Age Europe.

• Under våren färdigställdes den nya Natur-
skolan Österlen vid nationalparken Stens-
huvud.

• Delar av undervisningen avseende svenska
för invandrare flyttades i början på året
från Ystad till Österlengymnasiet.

• En provisorisk förskola för flyktingbarn
startades i januari på Österlengymnasiet.

• I mars lyckades Simrishamn, som första
kommun i landet, att få molntjänstavtalet
med Google Apps for Education godkänt
av Datainspektionen utifrån Personupp-
giftslagen.

• Joneberg Plaza, ett privat äldreboende
öppnade fem av sina sex enheter vilket in-
nebar att antal platser i särskilt boende i
kommunen utökades med 15 stycken.

• Ett nytt boende för ensamkommande barn
öppnades i Gärsnäs i början av året.

• Ett nytt LSS-boende för unga vuxna öpp-
nades på Rosenberg i Gärsnäs i augusti.

• Beslut togs om att testa nyckelfria lås i
hemtjänsten hos brukarna i centrala Sim-
rishamn samt att pröva tillsyn med kamera
nattetid.

2 



Förvaltningsberättelse 

Ekonomisk översikt 

Kommunens ekonomiska resultat 
Bokslutet för perioden januari-augusti visar ett 
positivt resultat om nästan 17 mnkr. För helåret 
bedöms årets resultat uppgå till närmare 4 mnkr. 
Detta resultat inkluderar realisationsvinster från 
fastighetsförsäljningar respektive pensionsplace-
ringen.  

Vatten- och avloppsverksamheten förväntas få ett 
överskott på 9,9 mnkr som till sin helhet kommer 
att exkluderas och bokföras som skuld i form av 
förutbetald intäkt i enlighet med gällande redovis-
ningsrekommendationer. Överskottet beror främst 
på ökade brukningsavgifter, lägre kapitalkostnader 
samt lägre underhållsåtgärder avseende verk och 
ledningsnätet. 

Kommunens ekonomiska styrning och uppföljning 
inriktas istället på balanskravsresultatet, det vill 
säga den skattefinansierade verksamheten exklusive 
realisationsvinster. Prognosen för 2015 visar ett 
positivt resultat på 2,8 mnkr, vilket kan jämföras 
med budgeterat överskott på 2,0 mnkr.  

Förbättringen beror på att finansieringen beräknas 
ge ett överskott på 1,9 mnkr. Noteras bör att denna 
positiva avvikelse inkluderar en ej budgeterad in-
täkt på 7,5 mnkr i form av återbetalning från AFA. 
Nämndernas skattefinansierade verksamheter be-
räknas sammantaget överskrida budgeten med 1,0 
mnkr. Störst underskott, 0,9 mkr, prognostiserar 
samhällsbyggnadsnämnden.  

Balanskravsavstämningen framgår nedan. 

Balanskravsavstämning Bokslut Prognos 
(mnkr)  jan-dec jan-dec 

2014 2015 
Årets/Prognostiserat resultat 7,4 3,7 
Fastighetsförsäljningar, reavinster -6,2 -3,4
Pensionsmedelsförv, reavinster -2,8 -5,0
Från pensionskapitalet 6,5 7,5
Balanskravresultat 4,9 2,8
Medel till res utjämningsreserv 1 0,0 0,0
Medel till soc investeringsfond 1 0,0 0,0
Balanskravsresultat, efter 
förändring 

4,9 2,8

1 Uttag från resultatutjämningsreserven är ej möjligt vid 
ett positivt resultat. Därtill är 2015 inte ett svagt konjunk-
turår. Då det prognostiserade resultatet understiger 
långsiktigt mål på minst 1 procent av skatteintäkter och 
statsbidrag saknas utrymme för avsättning till den soci-
ala investeringsfonden. 

Realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar, 3,4 
mnkr, avser Gladsax före detta skola, scoutgården i 
Gladsax samt före detta förskolan i Sankt Olof. 

Inom pensionsplaceringen har omallokering från 
aktier till räntebärande tillgångar inneburit reali-
serad vinst på 3,5 mnkr. När beslutat uttag på 7,5 
mnkr, se balanskravsavstämningen, sker i slutet av 
året förväntas ytterligare realisationsvinst. Uttaget 
från placeringen utgör delfinansiering av utbetal-
ningarna från ansvarsförbindelsen avseende pens-
ioner. 

Investeringar 
Investeringsbudgeten (inklusive anläggningsavgif-
ter) uppgår till 177 mnkr, varav 52 mnkr avser om-
budgetering från 2014 avseende försenade projekt.  

Hittills under året har investeringarna uppgått till 31 
mnkr. Prognostiserat utfall för helåret är 103 mnkr. 
Noteras kan att prognosen förutsätter en snabb in-
vesteringstakt under årets sista månader. 

Pensionsmedelsförvaltning 
Den sista augusti 2015 uppgick marknadsvärdet på 
kommunens pensionsplacering till nästan 168 mnkr 
jämfört med 159 mnkr vid utgången av år 2014. 
Ökningen hittills under året har varit 5,4 procent. 
Bokfört värde uppgår till 109 mnkr. 

Fördelningen följer i allt väsentligt normalfördel-
ningen enligt placeringspolicyn. Andelen aktier 
uppgår till 59 procent, resterande del finns i ränte-
bärande tillgångar. 

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 2015 vara 
positivt och senast år 2017 minst uppgå till 1 pro-
cent av skatter, generella statsbidrag och utjämning 
och fastighetsavgift.  

Uppföljning: Den nuvarande prognosen visar ett 
positivt balanskravsresultat på knappt 3 mnkr (0,3 
procent). Ett sådant resultat överträffar målet och är 
även något högre än budgeterat, dock beroende på 
återbetalningen från AFA. 

Mål: Investeringar inom den skattefinansierade 
verksamheten ska fullt ut självfinansieras. Investe-
ringar inom vatten- och avloppsverksamheten kan 
lånefinansieras under förutsättning att de ökade 
kostnader som följer av upplåningen finansieras 
genom erhållna avgifter inom denna verksamhet. 

Uppföljning: Aktuell investeringsbudget för den 
skattefinansierade verksamheten uppgår till 107 
mnkr. Budgeterad finansiering utgörs av upplåning 
med 25 mnkr samt självfinansiering i form av av-
skrivningar, ekonomiskt resultat samt minskad 
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likviditet. Att upplåning ingår, trots målet, beror på 
att fullmäktige efter budgetens fastställande beslutat 
om ett reinvesteringsprogram som innevarande år 
uppgår till 31 mnkr. Då prognosen visar investe-
ringar på 68 mnkr bedöms inte upplåning vara nöd-
vändig detta år. 

Vatten- och avloppsverksamhetens investerings-
budget uppgår till 70 mnkr; finansierade genom 
avskrivningar, cirka 10 mnkr, samt upplåning. I 
budgeten bedömdes driftskostnaderna kunna finan-
sieras genom avgiftsintäkter. Investeringsprognosen 
uppgår till 35 mnkr, det vill säga ett underliggande 
upplåningsbehov på cirka 25 mnkr. Prognostiserat 
överskott på 9,9 mnkr bidrar dock till finansiering-
en innevarande år. 

Utifrån ovanstående bedöms målet klaras under 
2015. Dock beror detta på att investeringsutfallet 
förväntas bli betydligt lägre än fastställd budget. 

I sammanhanget kan noteras att kommunens upplå-
ning under året ökats med 30 mnkr, till 185 mnkr. 
Ökningen har skett i syfte att i en tid av förmånliga 
villkor anpassa lånestrukturen till den planerade 
högre volymen. 

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. Arbetet med att ta fram långsiktiga under-
hållsplaner pågår, men beräknas inte bli färdigt 
under 2015. Under året har dock beslut tagits om ett 
reinvesteringsprogram på sammanlagt 119 mnkr för 
de närmaste åren, varav 31 mnkr i årets budget. 
Programmet förväntas innebära betydande förbätt-
ringar när det gäller standarden på kommunens 
anläggningar. 

Av de 60 nämndsmål som kommunfullmäktige 
fastställt för styrning av verksamheten förväntas 95 
procent bli uppfyllda alternativt delvis uppfyllda. 

Sammanfattande bedömning 
Bedömningen är att kommunen innevarande år 
kommer att klara de båda finansiella målen. Fyra av 
fem verksamhetsmål med inriktning på god ekono-
misk hushållning förväntas uppnås alternativt delvis 
uppnås. Utfallet gällande nämndsmålen bedöms 
också i allt väsentligt bli positivt. Sammantaget 
visar delårsrapporten att utvecklingen under 2015 
förväntas ha en god överensstämmelse med de mål 
fullmäktige beslutade om i budgeten. 

När det gäller kommunens ekonomi har det skett ett 
skifte jämfört med tidigare genom beslut om betyd-
ligt större investeringsbudgetar innevarande år och 
de närmast påföljande åren. Upplåningen som 
summerade till 155 mnkr vid ingången av 2015 
förväntas utifrån beslutad ekonomisk plan stiga till 
cirka 360 mnkr vid utgången av 2018.  

I nuläget är kommunens balansräkning inte särskilt 
stark. Exempelvis mätt i form av soliditet, inklude-
rande samtliga pensionsförpliktelser, har Sim-
rishamns kommun den sjunde svagaste ekonomiska 
ställningen (2014: 17 procent) av Skånes kommu-
ner. För att undvika att kommande års höga investe-
ringsnivåer ytterligare ska försvaga balansräkning-
en allt för mycket måste resultatnivån stärkas. Det 
bedöms vara nödvändigt att balanskravsresultat 
framöver visar årliga överskott på 10 till 15 mnkr 
för att kommunen fortsatt ska ha en god ekonomisk 
hushållning. 
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Fem år i sammandrag 
Kommunen fem år i sammandrag Bokslut   

jan-dec    
2011 

Bokslut   
jan-dec    

2012 

Bokslut   
jan-dec    

2013 

Bokslut   
jan-dec    

2014 

Bokslut   
jan-aug 

2015 

Soliditet (%) 56 56 58 56 57 
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%) 100 99 98 99 98 
Eget kapital (mnkr) 593,9 604,5 627,3 634,7 651,3 
Eget kapital per invånare (tkr) 31,0 31,8 33,1 33,6 34,1 
Tillgångar (mnkr) 1 066,5 1 084,4 1 090,9 1 133,3 1 138,8 
Tillgångar per invånare (tkr) 55,7 57,1 57,6 59,9 59,7 
Anläggningslån (mnkr) 165,0 165,0 155,0 155,0 185,0 
Anläggningslån per invånare (tkr) 8,6 8,7 8,2 8,2 9,7 
Pensionsskuld (mnkr) 444,4 445,9 475,8 454,4 439,7 
Avsatt till pensioner (mnkr) 15,9 16,4 18,2 18,3 19,1 
Årets resultat (Förändring eget kapital) (mnkr) 5,3 10,6 22,8 7,4 16,7 
Nettoinvesteringar (mnkr) 44,8 46,3 39,1 76,0 34,3 
Utdebitering kommunen (%) 20,51 20,51 20,51 20,51 20,51 
Antal invånare per balansdagen (st) 19 147 18 997 18 951 18 905 Prel. 19 077 
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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 procent) 
 
Verksamhetsuppföljning 
Vid halvårsskiftet färdigställdes projekt Joneberg 
med sina sammanlagt 123 bostäder, varav 27 st i 
Simrishamns Bostäder ABs regi i Joneberg Höjden. 
Under våren konverterades äldreboendet Rosenborg 
i Gärsnäs till 30 normala bostäder enligt avtal med 
socialförvaltningen. Uthyrningsläget var bra med 
färre än tio outhyrda bostäder. Bostadshyrorna höj-
des med 1,5 procent från årsskiftet. Bolagets miljö- 
och klimatarbete fokuserar på energiomställning 
genom anslutning till fjärrvärme och installation av 
värmepump eller frånluftsvärmepumpar.  
 
Ekonomi 
Periodens resultat uppgår till 4,1 mnkr. Det progno-
stiserade resultatet för år 2015 uppgår till 4,2 mnkr. 
 
Simrishamns Industrifastigheter AB 
(ägarandel 100 procent) 
 
Verksamhetsuppföljning 
I början av året såldes fastigheten Hammenhög 
31:34 till Simris Alg för drygt 4,8 mnkr. Natursko-
lan Österlen färdigställdes i april och uppläts till 
Kiviks Musteri i samverkan med barn- och utbild-
ningsförvaltningen. Uthyrningsläget beträffande 
lokaler på Södra Kajen var bra. Ombyggnation 
påbörjades av lokaler på plan tre för Nova 
Academy. 
 
Ekonomi 
Periodens resultat uppgår till 0,4 mnkr. Det progno-
stiserade resultatet för år 2015 uppgår till 0,5 mnkr. 
 
Österlens Kommunala Renhållnings AB 
(ägarandel 50 procent) 
 
Verksamhetsuppföljning 
En upphandling inleddes av renhållningstjänster 
avseende åren april 2017 till mars 2024, där tilldel-
ning ska ske i slutet av året. Inga investeringar 
gjordes under året. Under kommande år kommer 
bolaget att införa sortering av matavfall vid reste-
rande fastigheter på landsbygden som idag inte har 
någon sortering av matavfall. I samband med detta 
kommer bolaget att belastas med kostnader för 
inköp av nya kärl. 
 

Ekonomi 
Periodens resultat överstiger precis noll då kostna-
derna för behandling av hushållsavfall från kunder-
na ökat mer än budgeterat. Det prognostiserade 
resultatet för år 2015 uppgår dock till knappt 0,4 
mnkr då bolagets intäkter förväntas öka under årets 
sista tertial. 
 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstför-
bund (ägarandel 23,90 procent) 
 
Verksamhetsuppföljning 
Fyra nya släckbilar levererades under våren och 
överlämnades i samband med årets Öppna hus med 
förebyggande information och uppvisningar vid 
brandstationerna i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla 
och Ystad. Under perioden maj – augusti genom-
förde förbundet 400 räddningsinsatser, vilket var 
fem fler än samma period förgående år. 
 

 
 
Ekonomi 
Periodens resultat uppgår till 0,2 mnkr. Det progno-
stiserade resultatet för år 2015 uppgår till 0,1 mnkr. 
 
Ystad Österlenregionens Miljöförbund 
(ägarandel 33,7 procent) 
 
Verksamhetsuppföljning 
I mars anordnades en gårdsvandring tillsammans 
med bland annat Hushållningssällskapet och Läns-
styrelsen. Gårdsvandringen som var välbesökt an-
ordnades för att visa för lantbrukarna vad som ingår 
i en inspektion och hur de själv kan agera inför 
förbundets besök. Under året var det mycket fokus 
på de stämningar på över 100 mnkr som finns på 
vattenskyddsområdena i Simrishamns kommun, där 
kärande anser att Simrishamns kommun och för-
bundet solidariskt ska dela på kostnaden för inlös-
ning av mark. 
 
Ekonomi 
Periodens resultat uppgår till drygt 0,3 mnkr. För år 
2015 prognostiseras ett nollresultat främst beroende 
på lägre årsavgifter än förväntat. 
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Förvaltningsberättelse 

Personalekonomisk redovisning 
 
Antal anställda 
 
Simrishamns kommun hade per den 31 augusti 
2015 totalt 1 331 anställda som var månadsavlö-
nade, vilket motsvarade 1 161 årsarbetare. Av dessa 
var 1 253 tillsvidareanställda och 78 visstidsan-
ställda. 79,5 procent av medarbetarna var kvinnor 

och 20,5 procent utgjordes av män. Antalet tim-
avlönade redovisas ej på grund av de stora skillna-
derna 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 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2015 2014 2015 2015 
Kommunledningskontor 16 18 27 28 46 3 2 3 2 4 
Samhällsbyggnadsförvaltning 49 53 19 20 73 1 3 1 1 4 
Kultur- och fritidsförvaltning 11 13 20 17 30  2 1 4 4 5 
Barn- och utbildningsförvaltning 83 77 360 353 430 4 12 26 27 39 
Socialförvaltning 89 83 606 591 674 6 11 4 15 26 

Totalt 248 244 1 032 1 009 1 253 16 29 38 49 78 

 
Sjukfrånvaro 
 
Den totala sjukfrånvaron uppgick under året till 
4,30 procent, vilket innebar en ökning under året. 
Framför allt var det gruppen äldre än 50 år som stod 
för ökningen. Långtidssjukskrivningarna (från och 
med dag 60) stod för 41,16 procent av den totala 
sjukfrånvaron och minskade därmed under året. 
Arbetet med att förbättra de anställdas hälsa är ett 

långsiktigt åtagande, där fokus behöver flyttas från 
rehabiliterande till främjande insatser, för att före-
bygga att ohälsa uppkommer. Samtliga chefer ge-
nomförde en utbildning i detta. Resultatet av ge-
nomförd 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 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
per den siste augusti                 
Totala antalet sjukdagar i % av 
ordinarie arbetstid 2,86 2,80 3,88 3,40 4,47 5,49 4,03 4,30 

>59 dagar i % av total sjukfrån-
varo 14,91 6,46 39,82 41,23 47,87 45,94 41,84 41,16 

 
Sjukfrånvaro <29 år <29 år 30-49 år 30-49 år >50 år >50 år Totalt Totalt 
samtliga anställda, kvinnor 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
per den siste augusti                 
Totala antalet sjukdagar i % av 
ordinarie arbetstid 

3,36 2,80 4,05 3,79 4,97 5,63 4,43 4,57 

>59 dagar i % av total sjukfrån-
varo 

18,86 6,84 41,74 43,55 50,16 49,37 44,51 44,43 

 
Sjukfrånvaro <29 år <29 år 30-49 år 30-49 år >50 år >50 år Totalt Totalt 
samtliga anställda, män 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
per den siste augusti                 
Totala antalet sjukdagar i % av 
ordinarie arbetstid 

1,84 2,81 3,23 2,10 2,31 4,89 2,58 3,36 

>59 dagar i % av total sjukfrån-
varo 

0,00 5,57 30,78 27,28 26,76 29,52 25,12 25,54 
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Verksamhetsberättelser 

Kommunfullmäktige 
 
Periodens händelser 
 

• Inga särskilda händelser inträffade under 
perioden. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 
Kommunfullmäktiges ledamöter väckte under peri-
oden elva motioner, ställde tolv interpellationer och 
fem frågor.  
 
Kommunfullmäktige hade under perioden sju ordi-
narie sammanträden. 
  
Allmänhetens frågestund anordnades om bokslut 
2014. Tio nya medborgarförslag kom in under peri-
oden. 
  
Kommunfullmäktiges ledamöter bjöds in till tema-
dag om bokslut 2014. 
 
Ekonomi 
 
Ekonomi (tkr) 2014 2015 

Drift   
Utfall jan-aug 543 655 
Budget, helår  950 975 
Utfall/prognos, helår 997 975 
Budgetavvikelse, helår -47 0 
 
Framtid 
 
Kommunfullmäktige kommer att sammanträda vid 
tre ordinarie sammanträden under hösten 2015. 
 

 

Revisionen 
 
Periodens händelser 
 

• Revisionen hade ett erfarenhetsutbyte med 
revisorskollegorna i Båstads kommun.   

 
Verksamhetsuppföljning 
 
I förhållande till den antagna revisionsplanen och 
vad som skulle ha genomförts per den 31 augusti 
genomfördes beslutade granskningsinsatser.  
 
I budgetäskandet för 2016 redovisades revisionens 
bedömning, som lyfte fram följande fyra väsentliga 
risker: kommunala utvecklingsinsatser i form av 
olika projekt, huruvida kommunledningskontoret 
kan axla en styrande och ledande funktion i kom-
munen, kommunens möjligheter att återupprätta sig 
som en attraktiv arbetsgivare för ledande tjänste-
män och kommunens möjligheter att ge goda upp-
växtvillkor för barn och unga. 
 
Revisorerna fortsatte med utvecklingsarbetet vad 
avser att ge bevakningsgrupperna ett ökat ansvar, 
vilket inbegriper en tydlig risk- och väsentlighets-
bedömning per nämnd. Bevakningsgrupper avrap-
porterar kontinuerligt sitt arbete och gjorda iaktta-
gelser till revisionskollegiet. 
 
Måluppföljning  
 
Nämndsmål Prognos 
Kommunrevisionen ska, med anvisad 
budget, arbeta i enlighet med vad som 
förskrivs i Kommunallagen. 

 

 
Ekonomi 
 
Ekonomi (tkr) 2014 2015 

Drift   
Utfall jan-aug 425 576 
Budget, helår  1 040 1 065 
Utfall/prognos, helår 1 040 1 065 
Budgetavvikelse, helår 0 0 
 
Framtid 
 
Mot bakgrund av de långsiktiga riskerna avser re-
visionen att stärka sitt främjande uppdrag till gagn 
för kommunen. Hittills beslutade djupgranskningar 
avser uppföljning av kommunens styrning av områ-
det barns och ungas uppväxtvillkor, kommunens 
konstinnehav, kommunledningskontorets styrande 
och ledande funktion, hamnverksamheten samt 
samhällsbyggnadsnämndens riskbedömningar av 
projekt. 
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Verksamhetsberättelser 

Valnämnden 
 
Periodens händelser 
 

• Inga särskilda händelser inträffade under 
perioden. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 
Inga val genomfördes. 
 
Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) 2014 2015 

Drift   
Utfall jan-aug -58 30 
Budget, helår  360 20 
Utfall/prognos, helår 592 20 
Budgetavvikelse, helår -232 0 
 
Intäkter förväntas under slutet av 2015, varför ingen 
budgetavvikelse prognostiseras. 
 
Framtid 
 
Nästa val är de nationella valen år 2018. 
 

 

Överförmyndaren 

Periodens händelser 
 

• En lagändring trädde i kraft den 1 januari 
2015. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 
Lagändringen som trädde i kraft den 1 januari 2015 
medförde att utredningsansvar i godmansärenden 
flyttades från tingsrätten till överförmyndaren. 
Lagändringen ger numera överförmyndaren rätt att 
inhämta läkarintyg.  
 
Under året tillkom även ett lagstadgat ansvar för 
utbildning och kontroll av gode män. 
 
Antal ärenden ökade under perioden med drygt elva 
procent jämfört med samma period föregående år. 
 
En intern kontrollplan upprättades, beslutades och 
följdes. 
 
Ekonomi 
 
Ekonomi (tkr) 2014 2015 

Drift   
Utfall jan-aug 1 806 1 883 
Budget, helår  2 005 2 165 
Utfall/prognos, helår 2 275 2 400 
Budgetavvikelse, helår -270 -235 
 
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 
 
En ny organisation träder i kraft från och med 2016, 
som innebär att överförmyndaren har det övergri-
pande ansvaret samt fattar beslut som inte går att 
delegera. Det dagliga arbetet kommer att skötas av 
en heltidsanställd handläggare.
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Verksamhetsberättelser 

Kommunstyrelsen 
 
Periodens händelser 
 

• Förstudien av projektet En väg in genom-
fördes. 

• Förstudien av projektet Rätt till heltid av-
slutades och övergick till ett genomföran-
deprojekt. 

• En ny policy för bevarande och utveckling 
av fiskerinäringen i Simrishamns kommun 
antogs. 

• Ambitionsdriven destinationsutveckling i 
samverkan med Sydöstra Skånes Samar-
betskommitté påbörjades. 

• Ny kommundirektör tillträdde då företrä-
daren avslutade sin tjänst i början av året. 

 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
 
Marint centrum ledde arbetet med att utveckla stra-
tegin för bevarande och utveckling av fiskerinä-
ringen, vilket gjordes i samråd med den lokala fis-
kerinäringen och beredningsindustrin samt med 
berörda myndigheter.  

Fiberutbyggnaden fortsatte i kommunens tätort och 
i byarna. 
 
Arbetet med informationsfrågor i krisledningsorga-
nisationen utvecklades ytterligare. Detta genomför-
des genom ökat samarbete mellan de informations-
ansvariga i de fyra kommunerna samt genom arbete 
med kommande kampanj avseende den enskildes 
ansvar.  
 
Simrishamns kommun deltog för tredje året i Sveri-
ges Kommuner och Landstings årliga kvalitetsmät-

ning Kommunens Kvalitet i Korthet där merparten 
av landets kommuner deltog, 224 av 290. Resultatet 
presenterades och kommenterades på simrishamn.se 
en presentation omnämnd av Sveriges Kommuner 
och Landsting som en av landets bättre. Resultatet i 
den del av undersökningen som handlar om kom-
munens tillgänglighet och bemötande förbättrades 
jämfört med tidigare år på många punkter, bland 
annat för socialförvaltningens del. 
 
Det arbetades fram förslag till policy och riktlinjer 
för information och kommunikation.  
 
Turistbyråns Facebook-sida Österlen utsågs till 
turismsveriges tredje bästa Facebook-sida i januari. 
Gemensamma marknadsföringskampanjer genom-
fördes tillsammans med Tourism in Skåne på den 
tyska och danska marknaden. Turistbyrån bedrev 
med hjälp av ferieungdomar en mobil turistinform-
ation via cykel i Simrishamn. I samarbete med Ki-
vik Tourism och Kiviks byalag bedrevs turistin-
formation i Kivik under sommaren. Historisk bya-
vandring om Kivik fanns nedladdningsbar i webb-
appen OnSpotStory. 
 
Liksom tidigare år arrangerades Sillens dag till-
sammans med företagare i Simrishamn. Tillväxt 
Syds aktiviteter och insatser riktade till företag som 
vill växa fortsatte med seminarier, utbildningar, 
specialarrangemang och frukostmöten.  
 
Kommunens hemsida simrishamn.se utvecklades 
kontinuerligt och genom hög aktualitetsgrad ökade 
antal besökare på exempelvis startsidan. Den fort-
satta satsningen på bloggar var lyckosam med bland 
annat bloggar för upphandlingsfrågor och barnom-
budsmannens arbete där båda regelbundet genererat 
uppmärksamhet i riksmedia. Temasidan på sim-
rishamn.se om inflyttning utvecklades och utökades 
med bland annat input från mäklare, byalag och 
andra intressenter.  
 
Antal ärenden av juridisk karaktär och rättsliga 
tvister där kommunen var involverade ökade betyd-
ligt. Parallellt med att skapa en fungerande basor-
ganisation inom kanslienheten fortsatte arbetet med 
att vidmakthålla en effektiv och rättssäker bered-
ningsordning. Utöver laglighetsprövning och finan-
sieringsfrågor låg tyngdpunkten i ordningen på att 
genom presidieberedningen tidigarelägga den poli-
tiska beredningen av ärende.  
 
Nästa etapp av beslutsstödssystemet, strategisk 
styrning, påbörjades. Kommunstyrelsen arbetade 
med att revidera målformuleringar knutna till 
kommunens vision. 
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Verksamhetsberättelser 

Måluppföljning 
 
Nämndsmål Prognos 
 

Kommunen ska genom en god service 
verka för ett bra företagsklimat. 
 

Det ska vara attraktivt för nya företag att 
etablera sig i kommunen. 
 

Kommunen ska utveckla reseanledningar 
på destinationen för att öka antalet 
gästnätter och arbeta för en året runt 
destination. 
 

Verksamheter och projekt med marin 
anknytning samverkar. Antalet projekt 
med marin anknytning ökar. 
 

Flickor och pojkar, kvinnor och män ska 
uppleva att de får ett gott bemötande. 
 

Möjligheten för distansarbete ska öka. 
 

Tillgängligheten, service och effektivitet 
ska öka. 
 

Kommunen ska arbeta för att påverka 
tidplanen avseende Simrishamnsbanan så 
att detta prioriteras och tidigareläggs. 
 

Marknadsföringsinsatser genom kommu-
nens hemsida med inriktning på Sim-
rishamns kommun som inflyttningskom-
mun ska prioriteras. 
 

Medarbetarna ska vara nöjda med den 
totala arbetssituationen. 
 

Simrishamns kommun ska vara en jäm-
ställd arbetsplats. 
 

Rätt komptens ska finnas för att nå verk-
samhetens mål och tillgodose dess behov 
på kort och lång sikt. 
 

Medborgarnas möjlighet att delta i kom-
munens utveckling ska vara god. 
 

Ansvar och roller för politiker och tjäns-
temän ska vara tydliga. 
 

Samtliga medarbetare ska känna till Sim-
rishamn kommuns visions- och målstyr-
ningsmodell. 
 

Modellen för den ekonomiska och verk-
samhetsmässiga styrningen ska utvecklas 
för en tydlig koppling till kommunens 
vision och målstyrning. 

 

  
 
Målet avseende kommunens möjlighet att påverka 
Simrishamnsbanans utveckling förväntas inte bli 
uppfyllt. Under hösten kommer en infrastrukturstra-
teg/samhällsutvecklare att anställas. 
 
 
 
 
 

Ekonomi 
 
Ekonomi (tkr) 2014 2015 

Drift   
Utfall jan-aug 45 838 49 700 
Budget, helår  72 473 73 902 
Utfall/prognos, helår 73 425 73 902 
Budgetavvikelse, helår -952 0 
   
Investeringar   
Utfall jan-aug 5 562 646 
Budget, helår  7 650 2 436 
Utfall/prognos, helår 6 544 1 636 
Budgetavvikelse, helår 1 106 800 
 
Kommunstyrelsens prognos visar att verksamheter-
na sammantaget beräknas få ett utfall i nivå med 
budget.  
 
Investeringarna bedöms få en prognostiserad bud-
getavvikelse på 0,8 mnkr. Det beror främst på att 
överklagandet av samverkanspartner för bred-
bandsutbyggnaden fördröjde installationen av fi-
bernät i kommunen. 
 
Framtid 
 
Driften av ekonomisystemet som i nuläget hanteras 
av Tieto kommer från och med årsskiftet att utföras 
i samarbete med Ystads kommun. En ansökan om 
bidrag för fiberutbyggnad på landsbygden kommer 
att lämnas in under hösten. Utbildningsinsatser 
avseende information och kommunikation planeras 
inledas med en första etapp under hösten för kom-
munens chefer och förtroendevalda. Kommunen 
står inför ett stort arbete gällande övergången till e-
dokumentation och e-arkiv.  
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Verksamhetsberättelser 

Myndighetsnämnden  
 
Periodens händelser 
 

• Inga särskilda händelser inträffade under 
perioden. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 
Det totala antalet ärenden ökade kraftigt. Totalt 
antal beslut i bygglovsärenden var i stort sett oför-
ändrat. Antalet beviljade bygglov ökade ganska 
kraftigt. Antal beslut avseende fritidshus och enbo-
stadshus minskade jämfört med samma period före-
gående år. Kundnöjdhet mättes och uppgick till 91 
procent. 
 

 
 
Måluppföljning 
 
Nämndsmål Prognos 
 

Förtätning av byar ska eftersträvas för att 
minska spridd bebyggelse och på så vis 
bidra till minskad miljöbelastning. 
 

Genom bra och tydlig information om 
gällande tillgänglighetskrav ökas kun-
skapen om tillgänglighet bland medbor-
gare, näringsidkare och förvaltare av 
offentliga platser. 
 

Verka för bra och tydlig information samt 
god rådgivning och service i bygglovsfrå-
gor. 
 

Bedriva korrekt myndighetsutövning i 
enlighet med plan- och bygglagen. 
 

 

Ekonomi 
 
Ekonomi (tkr) 2014 2015 

Drift   
Utfall jan-aug 390 432 
Budget, helår  605 650 
Utfall/prognos, helår 552 730 
Budgetavvikelse, helår 53 -80 
 
Nämnden prognostiserar ett underskott på 0,1 mnkr, 
vilket beror på att antal ledamöter i nämnden ökade. 
 
Nämnden måste hålla minst nio sammanträden per 
år för att bygglovsansökningar ska kunna behandlas 
inom tio veckor i enlighet med plan- och byggla-
gen. 
 
Framtid 
 
Plan- och bygglovsverksamheterna slogs ihop till 
en enhet den 1 januari vilket på sikt förväntas ge en 
sammanhållen service. 
 
Det behövs informations- och rådgivningsmaterial 
för att tydliggöra kommunens ställningstagande 
avseende den nya översiktsplanen. 
 
Det finns behov av att implementera e-tjänster, 
vilket kommer att innebära att bygglovsarkivet 
förmodligen måste digitaliseras. Det behövs ett nytt 
ärendehanteringssystem eller uppdatering av befint-
ligt ärendehanteringssystem, som bättre kan hantera 
bygglovsprövningen genom sökbarhet, påminnelser 
och statistik. 
 
I samband med att ytterligare en byggnadsinspektör 
anställdes har arbetsprocessen avseende tillsynsä-
renden förbättrats och på sikt kommer detta att ge 
en snabbare ärendehantering, rådgivningsservice 
och ökad rättssäkerhet. 
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Verksamhetsberättelser 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Periodens händelser  
 

• Länsstyrelsen beslutade om att inga nya 
abonnenter får anslutas till avloppsre-
ningsverket i Kivik. 

• Översiktsplanen var åter på utställning. 
• Valfisken och Österlengymnasiet byggdes 

om för att Nova Academy respektive elev-
hälsan skulle få lokalutrymme. 

• Tre fastighetsförsäljningar genomfördes: 
före detta Gladsax skola, scoutgården i 
Gladsax och förskolan i Sankt Olof. 

• Medborgardialog hölls avseende allaktivi-
tetsyta i Jonebergsparken, Tors plan i Sim-
rislund och gångfartsområdet på Storgatan. 

• Personalomsättningen var hög under peri-
oden. 

• Ansvaret för detaljplaner överfördes från 
kommunstyrelsen till samhällsbyggnads-
nämnden per den 1 januari 2015. 

• Nämnden tillfördes stora investeringsme-
del i slutet av maj.  

 
 

 
 
 
Verksamhetsuppföljning 
 
Arbetet med att byta ut gamla vatten- och avlopps-
ledningar fortsatte med fokus på Hammenhög, 
Borrby och Kivik med omnejd. Projekteringen av 
den nya överföringsledningen mellan Brösarp och 
Kivik fortgick och vattendomen för täkten i Brösarp 
vann under sommaren laga kraft. 
 
Legalisering av vattentäkter fortsatte och innebar att 
förvaltningen arbetade med en borra i Rörum och 
med att skapa vattenskyddsområden. Utbyggnad av 
landsbygdens vatten och avlopp fortlöpte i egen 
regi i Attusa, Tåghusa och Rönnebröd. 
 
I samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet inled-

des ett projekt i syfte att utveckla Stengårdens av-
loppsreningsverk.  
 
Kontakt togs med Ystads kommun för köp av vat-
ten därifrån. 
 
Kundnöjdheten inom verksamheterna bygglov och 
mätning-beräkning-kartering mättes och uppgick 
till 91 respektive 90 procent. 
 
Kommunstyrelsen fattade under våren beslut om att 
ett integrerat bostadsförsörjningsprogram och arki-
tektur- och kulturmiljöprogram ska tas fram. 
 
Fyra detaljplaner antogs under perioden. 
 
Nova Academys lokalisering på Valfisken krävde 
att ytterligare lokaler som disponerades av kultur- 
och fritidsförvaltningen togs i anspråk. Delar av 
kultur- och fritidsverksamheten flyttade därför till 
Björkegrenska gården, sedan elevhälsan hade läm-
nat sina lokaler och istället flyttat till Österlengym-
nasiet. 
 
Arbetet med att minska energiförbrukningen och 
beroendet av fossila bränslen fortsatte genom att 
badet i Sankt Olof blev försett med ny gaspanna 
och elpanna. I skolorna i Gärsnäs och Borrby instal-
lerades borrhål för jordvärme. 
 
Utemiljön på förskolor och skolor var i fokus och 
ett förslag till ombyggnad av utemiljön på Backstu-
gan arbetades fram. 
 
På Kiviks skola och Korsavadskolan byttes fönster 
som ett led i att förbättra inomhusklimatet. På 
Korsavadskolan pågick även byte av ventilations-
don i klassrum. 
 
I Skillinge gästhamn installerades en sugtömnings-
anläggning för toalettavfall från fritidsbåtar. 
 
Ombyggnad av Hammenhögs torg påbörjades. 
 
Beläggning avseende reinvestering av gator fort-
löpte. Parkeringsplats anlades i anslutning till Jo-
nebergsområdet. 
 
Uppgradering av Skåneleden färdigställdes. 
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Verksamhetsberättelser 

Nämndsmål Prognos 
 

Exploatering i områden dit inflyttning av 
permanentboende förväntas ske, ska 
prioriteras. 
 

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 
utvecklas 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 
hållas. 
 

Ökad närvaro på internet, sociala medier. 
 

 

 
Ekonomi 
 
Ekonomi (tkr) 2014 2015 

Drift   
Utfall jan-aug 22 932 28 967 
Budget, helår  44 802 47 799 
Utfall/prognos, helår 42 846 48 653 
Budgetavvikelse, helår 1 956 -854 
   
Investeringar   
Utfall jan-aug 30 042 30 307 
Budget, helår  114 331 163 140 
Utfall/prognos, helår 63 736 98 201 
Budgetavvikelse, helår 50 595 64 939 
 
Nämnden prognostiserar ett underskott på 0,9 mnkr. 
 
Underskottet är hänförligt till den skattefinansi-
erade verksamheten och beror främst på hamnverk-
samhetens minskade intäkter avseende landad fisk, 
hamnavgifter och försäljning av el samt exploate-
ringsverksamheten då inga exploateringsfastigheter 
förväntas bli slutredovisade under året. 
 
Vatten- och avloppsverksamheten förväntas få ett 
överskott på 9,9 mnkr som till sin helhet kommer 
att exkluderas och bokföras som skuld i form av 
förutbetald intäkt i enlighet med gällande redovis-

ningsrekommendationer. Överskottet beror främst 
på ökade brukningsavgifter, lägre kapitalkostnader 
samt lägre underhållsåtgärder avseende vattenverk 
och ledningsnätet. 
 
Den totala budgetavvikelsen avseende investeringar 
förväntas uppgå till 64,9 mnkr och beror på förse-
ningar i investeringstakten. De skattefinansierade 
investeringarna står för 32,7 mnkr. Resterande pro-
gnostiserat överskott på 32,2 mnkr avser investe-
ringar inom vatten- och avloppsverksamheten. 
 
Framtid 
 
Det har blivit allt viktigare att vidareutveckla 
hamnverksamheten på grund av minskade intäkter. 
En ny hamnchef anställdes för att bland annat för-
söka finna nya inkomstkällor.  
 
Med anledning av rådande vattenbrist och bristfäl-
lig vattenkvalitet samt effekterna av klimatföränd-
ringarna måste kommunen utveckla ett mer robust 
system. I samverkan med grannkommunerna ska 
kommunen säkerställa leverans av ett vatten av 
tillräcklig volym och av god kvalitet. Inledningsvis 
ska en vatten- och avloppsförsörjningsplan inklu-
sive tidplan och kostnader utarbetas. Framtagning 
av underhållsplaner för kommunens hamnar, gator, 
parker och fastigheter inklusive tidplan och kostna-
der håller på att tas fram. Underhållsplanerna är en 
viktig förutsättning för att framöver kunna bibehålla 
investeringarnas värde på optimal nivå och undvika 
kapitalförstöring. 
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Verksamhetsberättelser 

Kultur- och fritidsnämnden
Periodens händelser 
 

• Kommunfullmäktige beslutade att inrätta 
en mobil biblioteksverksamhet med en 
biblioteksbuss samt att ge ekonomiskt stöd 
till ideella krafter för att utveckla bokcafé-
verksamheter. 

• Kommunfullmäktige beslutade om ett  
reviderat ungdomspolitiskt handlingspro-
gram. 

• Till 2015 års kulturpristagare utsågs 
Borrby Biografförening och Kulturför-
eningen Bernadotte på Kivik, Kiviks bio. 
Till 2015 års idrottspristagare utsågs mo-
tocrossföraren Filip Bengtsson. Mattias 
Westberg, Österlens Fotbollsförening, ut-
sågs till 2015 års föreningsledarstipendiat. 

• Österlens museum och Simrishamns 
kommun stod under våren värd för en kon-
ferens i den europeiska arbetsgruppen 
Trade and traveling in Bronze Age Europe. 
Representanter från fyra europeiska länder 
deltog. Konferensen kommer att utmynna i 
en gemensam ansökan kring destinations-
utveckling och bronsåldern till Creative 
Europé under 2015. 

• Ny förvaltningschef tillträdde efter att tidi-
gare förvaltningschef övergick till befatt-
ningen som kommundirektör. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 
Biblioteket genomförde aktiviteter som riktade sig 
till barn och vuxna i läsfrämjande och folkbildande 
syfte, hittills i år 78 aktivtiter varav 46 stycken 
riktade sig till barn och ungdomar. För att nå barn 
och ungdomar med lässtimulerande samtal och 
bokprat på deras fritid besökte barnbibliotekarien 
under våren regelbundet fritidshem och ungdoms-
verksamheten på Bénka-dí. 
 

 
 
Antal ungdomar på Bénka-dí i behov av extra stöd 
ökade under perioden. Personalen arbetade hårt för 

att behålla en trygg, kreativ och positiv miljö på 
grund av en ungdomskultur med ett beteende som 
inkluderade hot, kränkningar, våld, missbruk samt 
växande främlingsfientliga attityder. För att möta 
dessa utmaningar och stötta ungdomar med sär-
skilda behov sattes extra personalresurser in på 
kvällarna. Det medförde en lugnare inomhusmiljö. 
Dock var utomhusmiljön fortfarande otrygg vilket 
medförde att en del ungdomar slutade att komma 
till Bénka-dí.  
 
Bénka-dís verksamhet var betydelsefull för integ-
ration och uppskattades av kommunens unga flyk-
tingar. Olika aktiviteter och utflykter anordnades 
för att samla ungdomar som hade otillräckliga kun-
skaper i det svenska språket eller inte hade ett ge-
mensamt språk. I samarbete med socialförvaltning-
ens integrationsenhet startades en ny fritidsverk-
samhet för högstadie- och gymnasieflickor som 
äger rum en gång i veckan på Världens hus. Målet 
med samarbetet var att skapa integration och att nå 
flickor som hittills inte fått eller vågat komma till 
Bénka-dí.  
 
Österlens museum fortsatte arbetet med att under-
söka möjligheterna att skapa ett nytt öppet magasin 
som uppfyller de krav som ställs på magasinering 
av föremål. Magasinsutredningen gick in i ett mer 
intensivt skede i samband med att en ny och lämp-
lig lokal i form av det så kallade Lyckebyhuset på 
Skansen föreslogs och utreddes av samhällsbygg-
nadsförvaltningen.  
 
Genom gott samarbete med markägarna kring de 
båda hällristningsfälten vid Simrislund – Yxornas 
häll och Stenkilsristningen, kunde en vandringsled 
mellan dessa öppnas i juni. Under sommaren gick 
cirka 500 personer längs med leden. 
 
I enlighet med entreprenadavtalet med Fritid Öster-
len Holding AB sätter entreprenören årligen av 0,3 
mnkr till långsiktigt underhåll. Medlen, som admi-
nistreras av samhällsbyggnadsförvaltningen, an-
vändes under perioden bland annat för utökning 
med 20 platser med vatten och avlopp vid Tobis-
viks camping. Dessutom genomfördes upprustning 
av fyra omklädningsrum på campingen, handikapp-
anpassning av de yttre omklädningsrummen vid 
Tobisviksbadet samt ny toalett till serveringen vid 
Tobisviksbadet. 
 
I samarbete med övriga kommuner i sydöstra Skåne 
och studieförbundet SISU genomfördes fyra in-
formations- och utbildningstillfällen. Dessa avsåg 
regler för kontrolluppgifter och övriga skatteregler, 
hur ser och möter vi varje barn – det sociala ledar-
skapet, inspirationsdag kring barn- och ungdomsle-
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Verksamhetsberättelser 

darrollen samt hur vi undviker att hamna i ett eko-
nomiskt dilemma.  
 
Administrationen flyttade i månadsskiftet juni/juli 
till kontorslokaler i Björkegrenska gården för att 
bereda ytterligare plats åt gymnasieskolan Nova 
Academy på Valfisken.  
 
Arbetet fortsatte med Kulturguiden där förvaltning-
ens samtliga arrangemang finns samlade i kronolo-
gisk ordning. Under året producerades två kultur-
guider. Varje månad publiceras också alla aktuella 
händelser i Kulturguiden i Österlenmagasinet på 
kommunens informationssidor. Den går även att 
ladda ner från kommunens hemsida. 
 
En uppdragsplan rörande samtidskonst i Sim-
rishamns kommun presenterades för kultur- och 
fritidsnämnden i februari, där olika lokaler lämpliga 
för konstutställningar presenterades. 
 
I kommunens föreningsregister fanns per den 
31 augusti 408 stycken registrerade föreningar, 
vilket är en ökning med sju föreningar sedan års-
skiftet. 
 
Under perioden betalades sammanlagt 2,1 mnkr ut i 
bidrag till 105 specifika mottagare. 
 
Måluppföljning 
 

Nämndsmål Prognos 
  Utveckla befintliga och skapa nya arbets-
former för det fortsatta arbetet med KKN 
(kulturella och kreativa näringar). 
 

Öka utbudet av kvalitativa och attraktiva 
mötesplatser för upplevelser, uttryck och 
skapande, särskilt fokus ska läggas på 
barn och unga. 
 

Arbeta för destinationsutveckling med 
fokus på fiskerinäringens kulturarv. 
 

Öka barn och ungas möjlighet till kun-
skapsinhämtning, delaktighet, tillgång till 
kulturell verksamhet och varierat utbud 
av idrott och fysiska aktiviteter. 
 

Kultur- och fritidsnämnden ska vara en 
attraktiv arbetsgivare. 
 

Utveckla befintliga och skapa nya samar-
betsformer med det civila samhället. 
 

Utveckla former för mötesplatser i hela 
kommunen. 
 

Skapa möjlighet för invånarna att påverka 
kultur- och fritidsutbudet i frågor som rör 
deras vardag. 

 

 
 

Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) 2014 2015 

Drift   
Utfall jan-aug 22 197 25 183 
Budget, helår  34 444 39 194 
Utfall/prognos, helår 34 254 38 994 
Budgetavvikelse, helår 190 200 
   
Investeringar   
Utfall jan-aug 455 507 
Budget, helår  1 370 4 412 
Utfall/prognos, helår 758 792 
Budgetavvikelse, helår 612 3 620 
 
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett över-
skott på 0,2 mnkr. Det beror främst på flera vakanta 
tjänster inom förvaltningen.  
 
Den totala budgetavvikelsen avseende investeringar 
förväntas uppgå till 3,6 mnkr. Den största avvikel-
sen beror på att biblioteksbussen kommer att hand-
las upp under hösten men där leverans troligen inte 
kommer att ske förrän nästa år.  
 
Framtid 
 
Under 2016 kommer museets utvecklings- och 
verksamhetsfokus återigen att ligga framför allt på 
nytt museimagasin och hällristningarnas och kul-
turarvets betydelse för destinationsutveckling på 
Österlen.  
 
Under året bör det beslutas om inriktning av fram-
tida driftsformer för fritidsanläggningarna med 
anledning av att nuvarande driftentreprenader upp-
hör vid utgången av 2017. 

För Bénka-dí väntar antagligen stora utmaningar i 
framtiden för att uppnå målet att erbjuda en trygg, 
kreativ och positiv verksamhet inomhus samt en 
trygg miljö utomhus. Ökad psykisk ohälsa bland 
ungdomar kommer också att kräva mer tid för  
individer i behov av extra stöd.  
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Verksamhetsberättelser 

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Periodens händelser 
 

• Under våren 2015 färdigställdes den nya 
Naturskolan Österlen vid nationalparken 
Stenshuvud. En naturpedagog rekryterades 
under våren till Naturskolan. Verksamhet-
en, som riktar sig till alla barn och elever 
inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden, startade hösttermi-
nen 2015.  

• Delar av undervisningen avseende svenska 
för invandrare flyttades i början på året 
från Ystad till Österlengymnasiet. 

• En provisorisk förskola för flyktingbarn 
startades i januari på Österlengymnasiet. 

• I mars lyckades Simrishamn, som första 
kommun i landet, att få molntjänstavtalet 
med Google Apps for Education godkänt 
av Datainspektionen utifrån Personupp-
giftslagen. 

• Två nya tillagningskök startades i Sankt 
Olof och Kivik i slutet av januari.  

• Elevhälsans verksamhet flyttade till Öster-
lengymnasiet i enlighet med beslut. 

• Barn- och utbildningsförvaltningens nya 
förvaltningschef började sin tjänst i augusti 
då tidigare förvaltningschef slutade i juni.   

 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
 
Molntjänstavtalet med Google Apps for Education 
hade stor betydelse för det fortsatta arbetet och satte 
Simrishamns kommun på skolkartan, vilket med-
förde att ett femtiotal andra kommuner hörde av sig 
för hjälp att gå vidare med sina avtal. Förvaltning-
ens pedagogiska nätverk växte och har nu ett större 
utbyte kring dessa viktiga frågor. Under våren höll 
förvaltningen seminarier kring ämnet på konferen-
serna Skolriksdagen 2015 och Framtidens Lärande i 
Stockholm samt Kommits i Göteborg – där utmär-

kelsen Årets IT-projekt erhölls för det godkända 
Google-avtalet.  
 
Den kommunala grundskolan utvecklades mycket 
positivt under de senaste tre åren. Det bekräftades i 
Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämfö-
relse mellan landets grundskolor, där Simrishamn 
uppvisade en utomordentlig förbättring avseende 
kommunrankingen från 224:e plats 2012 till plats 
76 år 2014. Resultatet kommer av en långsiktighet i 
skolutvecklingsfrågor kring kollegialt lärande och 
ett formativt förhållningssätt. 
 
Under våren ingicks en överenskommelse med 
Högskolan i Kristianstad om att förlägga Försko-
lelyftet i naturorienterande och tekniska ämnen i 
Simrishamns kommun. Ett trettiotal förskolelärare i 
kommunen förväntas delta till hösten.  

 
Under våren beslutade förvaltningen att gå med 
som partnerkommun i den stora pedagogiska ut-
bildningsmässan SETT SYD som förläggs till 
Malmömässan under hösten. SETT står för Scandi-
navian Educational Technology Transformation och 
har arrangerats med stor framgång i Stockholm 
sedan några år tillbaka. 200 pedagoger från förvalt-
ningen förväntas delta i mässan i syfte att stärka 
den professionella utvecklingen och det kollegiala 
lärandet. Som samarbetspartner får förvaltningen 
möjlighet att påverka programmets innehåll och 
företrädas av egna föreläsare. 
 
Utvecklingen av den nya teoretiska gymnasieskolan 
Nova Academy fortsätter och inför höstterminen 
startades ett naturvetenskapligt program tillsam-
mans med en utökning av utbildningsplatserna på 
de befintliga inriktningarna. 
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Verksamhetsberättelser 

Måluppföljning 
 

Nämndsmål Prognos 
 

Elever som har avslutat sin yrkesutbild-
ning inom gymnasieskolan får anställning 
inom kommunens näringsliv. 
 

Alla barn och elever med särskilda behov 
får det stöd de behöver.  
 

100 procent av eleverna svarar stämmer 
precis eller stämmer ganska bra på påstå-
endet Jag tycker att min skoldag är me-
ningsfull. 
 

Att rekrytera skickliga pedagoger och 
medarbetare med rätt kompetens inom 
sina områden. 
 

Alla elever och föräldrar upplever ett 
reellt inflytande inom förskola och skola. 
 

Samtliga verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen har en levande 
samhällsdialog som kännetecknas av 
goda flöden i minst tre moderna frekventa 
medier. 
 

Tydliggör roller och ansvar mellan tjäns-
temän och politiker.   

 

 
Ekonomi 
 
Ekonomi (tkr) 2014 2015 

Drift   
Utfall jan-aug 227 993 229 343 
Budget, helår  336 673 346 733 
Utfall/prognos, helår 343 197 346 733 
Budgetavvikelse, helår -6 524 0 
   
Investeringar   
Utfall jan-aug 1 251 1 131 
Budget, helår  1 729 3 500 
Utfall/prognos, helår 2 564 3 500 
Budgetavvikelse, helår -835 0 
 
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en 
budget i balans. 
 
Kostenheten bedöms dock få ett underskott på 1,5 
mnkr. Underskottet beror främst på ett ökat antal 
tillagningskök som har resulterat i en högre beman-
ning per portion. Ökningen av andelen närproduce-
rat och möjligheten till ett vegetariskt alternativ i 
skolan har bidragit till ökade livsmedelskostnader 
samt minskade intäkter från socialförvaltningen på 
grund av en oväntad minskning av antal portioner.  

Det prognostiserade underskottet på kostenheten 
balanseras av ett retroaktivt momsbidrag av en-
gångskaraktär avseende åren 2012 – 2014.  
 
Framtid 
 
Det kraftigt ökade antalet nyanlända barn och ung-
domar ställer stora krav på organisationen avseende 
en god beredskap och väl anpassad pedagogisk 
planering för varje individ. Ökade krav på individu-
ella kunskapskartläggningar och på studiehandled-
ning på modersmål är personalkrävande och kost-
nadsdrivande. 
 
För att nå en ökad måluppfyllelse i skolan ska ut-
vecklandet av nya arbetssätt med hjälp av ny digital 
teknik med pedagogiskt innehåll fortsätta. Fortbild-
ning av skolledare och pedagoger utgör en viktig 
del i detta förändringsarbete. Det systematiska kva-
litetsarbetet är i detta sammanhang en viktig styr-
funktion. 
 
Yrkesprogrammen vid Österlengymnasiet kommer 
framöver att stärkas och i högre omfattning kopplas 
till Simrishamns näringsliv. Syftet är att utveckla 
programmen ytterligare och därigenom göra dem än 
mer attraktiva. 
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Verksamhetsberättelser 

Socialnämnden 
 
Periodens händelser 
 

• Joneberg Plaza öppnade fem av sina sex 
enheter vilket innebar att antal platser i 
särskilt boende i kommunen utökades med 
15 stycken. 

• Ett nytt boende för ensamkommande barn 
öppnades i Gärsnäs i början av året. 

• Ett nytt LSS-boende för unga vuxna öpp-
nades på Rosenberg i Gärsnäs i augusti.  

• Nämnden beslutade att Lillevångshemmet 
ska upphandlas när innevarande avtal med 
Aleris löper ut i september 2016.  

• Under våren genomfördes medborgardia-
log Mötesplats Simrishamn och rapporten 
avslutades i början av sommaren. 

• Nämnden beslutade att inrätta en hälso- 
och sjukvårdsavdelning genom att enheten 
hälso- och sjukvård bröts ut ur vård och 
omsorgsavdelningen. 

• Beslut togs om att testa nyckelfria lås i 
hemtjänsten hos brukarna i centrala Sim-
rishamn samt att pröva tillsyn med kamera 
nattetid. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 
Behov av särskilt boende ökade men på grund av 
det utökade antalet platser i kommunen var kön 
nästintill obefintlig. Antal personer med beslut om 
hemtjänst minskade första halvåret till skillnad från 
antal personer med beslut om särskilt boende som 
ökade i jämförelse med samma period föregående 
år. Hemsjukvårdstimmarna ökade medan antal 
vårdplaneringar var något färre i jämförelse med 
samma period föregående år. 
 
Den lokala värdegrunden som antogs i nämnden 
implementerades i verksamheten. 
 
Antal anmälningar som inkom till barn- och ung-
domsenheten var fortsatt mycket högt.  
 
Det ökade antalet flyktingar som bosatte sig i 
kommunen ledde till en organisationsförändring där 
förvaltningens kompetens i integrationsfrågor sam-
lades i en enhet.  
 
Antal ensamkommande barn som placerades i 
kommunen ökade successivt under året och antal 
mottagna barn översteg det överenskomna antalet 
med Migrationsverket på 35 platser. 
 

Fler personer sökte och fick LSS-insatser i form av 
korttidsvistelse och daglig verksamhet. Beslut om 
dessa insatser ökade kraftigt jämfört med tidigare. 
 
Revisorerna gav förvaltningen i uppdrag att göra en 
översyn och utvärdering av förvaltningens resurs-
fördelningssystem. 
 
 
 

 
 
 
 
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 
erbjuda platser för introduktion på ar-
betsmarknaden inom kommunens verk-
samheter för kvinnor och män i åldern 
18-29 år som haft försörjningsstöd sex 
månader eller längre. 
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Verksamhetsberättelser 

Nämndsmål fortsättning Prognos 
 

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 vård 
och omsorg ska uppleva att insatserna har 
god kontinuitet 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. 

 

 
Andelen barn och ungdomar som erbjöds öppen-
vård i egen regi var något lägre första halvåret 2015 
jämfört med första halvåret 2014. Behov finns av 
ytterligare kartläggning och metodutveckling inom 
enheten. Nämnden har för 2016 beslutat om mål för 
att erbjuda tidiga och samordnade insatser för mål-
gruppen. 
 
Antalet inrapporterade fall kan förväntas vara högre 
2015 än 2014. Alla enskilda fall kommer att ses 
över i syfte att få en individuell bedömning.  
 
Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) 2014 2015 

Drift   
Utfall jan-aug 264 560 276 963 
Budget, helår  411 672 422 459 
Utfall/prognos, helår 404 622 422 459 
Budgetavvikelse, helår 7 050 0 
   
Investeringar   
Utfall jan-aug 1 126 1 742 
Budget, helår  4 197 5 781 
Utfall/prognos, helår 2 416 3 000 
Budgetavvikelse, helår 1 781 2 781 
 
Socialnämnden prognostiserar en budget i balans. 
Sparåtgärder genomfördes i form av återhållsamhet, 
senareläggning beträffande tillsättning av vakanta 
tjänster samt upplösning av reserverade medel för 
framtida kostnader.  
 
Sparåtgärderna medförde en balans i alla verksam-

heter, det vill säga individ- och familjeomsorg, vård 
och omsorg samt LSS. 
  
Investeringarna förväntas bli 2,8 mnkr lägre än 
budgeterat vilket främst beror på förseningar i ut-
vecklingen av ett nytt verksamhetssystem.  
 
Framtid 
 
Effekterna av demografin med en alltmer åldrande 
befolkning kommer att ge ett ökat tryck på vård och 
omsorg. 
 
Förslag om ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal som 
innebär att alltmer sjukvård ska bedrivas i den en-
skildes hem kommer att innebära ökat behov av 
hemsjukvård och sjukvårdskunskaper hos hem-
tjänstpersonalen. 
 
Behovet av LSS-insatser för unga vuxna och ung-
domar, exempelvis gruppboende som är anpassat 
till målgruppen och boendestöd, kommer att fort-
sätta öka och ställa krav på utveckling av verksam-
heten. 
 
Det ökade trycket på korttidsvistelse och daglig 
verksamhet inom LSS medför ett behov av utök-
ning av personalstyrkan framöver. 
 
Behov av anpassat boende för personer med psy-
kisk ohälsa ökar. Anledningen är att dessa personer 
ofta har svårt att fungera i vanliga hyresrätter.  
 
Ökningen av ensamkommande barn medför att 
kommunen måste kunna erbjuda insatser både vad 
gäller boende och stöd i integrationen, vilket ställer 
krav på ökat samarbete med fastighetsägarna i 
kommunen. 
 
Personalförsörjningen inom vård och omsorg, 
hälso- och sjukvård samt inom individ- och famil-
jeomsorg är kritisk. Nya sätt att hantera detta kom-
mer att behöva utvecklas. 
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Verksamhetsberättelser 

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 beräknas utfallet visa ett överskott mot 

budget på cirka 10 mnkr. Exkluderas poster som 
inte ska beaktas vid balanskravsavstämningen visar 
prognosen en positiv budgetavvikelse på knappt 1,9 
mnkr. Hade kommunen inte fått en ej budgeterad 
återbetalning från AFA (avser år 2004) hade avvi-
kelsen istället visat ett underskott på 5,6 mnkr. 

 
 
Driftredovisning (tkr) Bokslut                   

jan-aug                 
2014 

Bokslut                   
jan-aug                 

2015 

Budget                   
jan-dec                 

2015 

Prognos                   
jan-dec                 

2015 

Budget-
avvikelse 

Skatteintäkter 462 468 480 916 726 400 721 700 -4 700 
Stats- och utjämningsbidrag 120 316 111 165 171 100 166 800 -4 300 
Fastighetsavgift 27 991 28 698 43 700 43 000 -700 
Återbetalning AFA 0 7 479 0 7 479 7 479 
Pensioner -35 708 -35 931 -57 800 -55 000 2 800 
Interna pensionsavgifter m.m. 19 743 19 419 30 300 28 700 -1 600 
Avskrivningar -24 427 -25 712 -38 949 -38 749 200 
Räntor m.m. -616 -587 -1 999 -899 1 100 
Interna kapitalkostnader 31 871 35 910 55 789 55 089 -700 
Kommunfullmäktiges förfogande 0 0 -1 750 -150 1 600 
Kommunstyrelsens förfogande 0 0 -660 -260 400 
Biblioteksfilial (reserv) 0 0 -700 0 700 
Minskade fastighetskostnader 0 0 860 260 -600 
Övrigt 2 035 2 166 3 200 3 400 200 
Summa inom balanskravet 603 673 623 523 929 491 931 370 1 879 
Pensionsmedelsförvaltningen 46 3 495 0 5 000 5 000 
Fastighetsförsäljning reavinst 5 303 3 375 0 3 375 3 375 
Summa inklusive realisationsvinster 609 022 630 393 929 491 939 745 10 254 

 
 
Prognosen för skatteintäkter visar ett underskott på 
4,7 mnkr. Cirka hälften av underskottet beror på att 
antalet invånare blev cirka 50 färre än vad som 
antogs i budgeten. Stats- och utjämningsbidragen 
bedöms bli 4,3 mnkr lägre än budgeterat. Avvikel-
sen förklaras främst av lägre regleringspost på 2,4 
mnkr, och sämre utfall i kostnadsutjämningen på 
1,8 mnkr. 
 
Pensionskostnaderna beräknas understiga budget 
med 2,8 mnkr. En viktig förklaring är en lägre löne-
summa än beräknat. Denna effekt medför dock 
samtidigt lägre intäkter på 1,6 mnkr gällande inter-
na pensionsavgifter från nämnderna. Räntenettot 
beräknas för helåret ge ett överskott på 1,1 mnkr 
beroende på lägre räntenivåer och försenade inve-
steringar.   
 
I nuläget uppgår resterande summa avseende full-
mäktiges förfogande, kommunstyrelsens förfogande 
samt biblioteksfilial (reserv) till totalt cirka 3,1 
mnkr. I prognosen ingår att endast 0,4 mnkr av 
beloppet används under resten av året. 
 

När det gäller pensionsmedelsförvaltningen gjordes 
en omallokering på 7 mnkr från aktier till räntebä-
rande tillgångar. Denna åtgärd medförde en realisat-
ionsvinst på 3,5 mnkr. I prognosen ingår att ytterli-
gare realisationsvinst uppkommer när det budgete-
rade uttaget på 7,5 mnkr sker senare i höst.  
 
Realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar upp-
går totalt till nästan 3,4 mnkr. Försäljningarna avser 
före detta Gladsax skola, scoutgården i Gladsax 
samt före detta förskolan i Sankt Olof. 
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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) 2014 2015 2015 2015   
Kommunfullmäktige, Revisionen och Valnämnden 0,9 1,3 2,0 2,0 0,0 
Överförmyndaren 1,8 1,9 2,2 2,4 -0,2 
Kommunstyrelsen 45,8 49,7 73,9 73,9 0,0 
Myndighetsnämnden 0,4 0,4 0,7 0,8 -0,1 
Samhällsbyggnadsnämnden 22,9 28,9 47,8 48,7 -0,9 
Kultur- och fritidsnämnden 22,2 25,2 39,2 39,0 0,2 
Barn- och utbildningsnämnden 228,0 229,3 346,7 346,7 0,0 
Socialnämnden 264,6 277,0 422,5 422,5 0,0 

Summa nämndernas nettokostnader 586,6 613,7 935,0 936,0 -1,0 
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Nettoinvesteringar totalt 
 
Nettoinvestering Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
per nämnd (mnkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2014 2015 2015 2015   
Kommunstyrelsen 5,6 0,7 2,4 1,6 0,8 
Samhällsbyggnadsnämnden 13,6 9,9 60,4 41,9 18,5 
Samhällsbyggnadsnämnden, reinvesteringsprojekt - 2,0 31,0 16,8 14,2 
Kultur- och fritidsnämnden 0,5 0,5 4,4 0,8 3,6 
Barn- och utbildningsnämnden 1,2 1,1 3,5 3,5 0,0 
Socialnämnden 1,1 1,7 5,8 3,0 2,8 

Summa skattefinansierad verksamhet 22,0 15,9 107,5 67,6 39,9 

Samhällsbyggnadsnämnden, Vatten och avlopp 16,4 18,4 71,8 39,6 32,2 

Summa nettoinvesteringar 38,4 34,3 179,3 107,2 72,1 

Anläggningsavgifter, Vatten och avlopp1 -0,6 -3,1 -1,9 -4,2 2,3 

Summa inklusive anläggningsavgifter 37,8 31,2 177,4 103,0 74,4 
1 Avgifter som delfinansierar VA-investeringar. Dessa redovisas ej över investeringsredovisningen men ingår i beräkningen 
av investeringarnas finansiering. 
 

 
Verkliga nettoinvesteringar inklusive anläggningsavgifter avseende åren 2011 – 2014 samt prognostiserade nettoinveste-
ringar inklusive anläggningsavgifter för år 2015. 
 
 
Nettoinvesteringar i detalj per nämnd 
 
Kommunstyrelsen Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2014 2015 2015 2015   
IT 96 84 486 486 0 
E-tjänster 105 50 540 540 0 
Fiberutbyggnad 0 0 800 0 800 
Inventarier, kommunledningskontoret 75 182 210 210 0 
Beslutsstödssystem 1 061 330 400 400 0 
Nyemission, Sifab 4 000 0 0 0 0 
Inköp visitystadosterlen 225 0 0 0 0 

Summa 5 562 646 2 436 1 636 800 
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      Samhällsbyggnadsnämnden Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2014 2015 2015 2015   
Fastighet 5 029 4 107 13 600 13 675 -75 
varav energibesparingsåtgärder 1 297 572 600 600 0 
varav konstgräsplan i Skillinge 0 0  2650 2 650 0 
varav badanläggningar 0 712 2 000 2 000 0 
varav teknisk utrustning fritidsanläggningar 161 278 1 000 1 000 0 
varav skolor/förskolor utemiljö 0 439 3 500 3 500 0 
varav övrigt 3 571 2 106 3 850 3 925 -75 
Skollokaler 4 086 2 071 4 072 3 160 912 
varav byskolor/godsmagasinet/Valfisken 4 086 2 071 4 072 3 160 912 
Plan- och bygglov 0 0 125 75 50  
varav inventarier bygglov 0 0 75 25 50 
varav inventarier planverksamhet 0 0 50 50 0 
Hamn 1 609 718 12 199 950 11 249 
varav flytbryggor Småbåtshamnen 792 0 2 500 0 2 500 
varav isverk 22 0 4 478 0 4 478 
varav hamnar reinv, statusbedömning 0 4 3 221 150 3 071 
varav övrigt 795 714 2 000 800 1 200 
Offentliga rummet 2 864 2 963 41 083 23 864 17 219 
varav Sjöfartsstråket 297 18 11 678 9 000 2 678 
varav diverse gator/grönytor 654 966 800 400 400 
varav reinvestering gator 688 - - - - 
varav Hammenhög byförnyelse 94 300 5 830 5 830 0 
varav Östergatan, reinvestering 0 77 1 500 2 000 -500 
varav övrigt 1 131 1 602 21 275 6 634 14 641 
MBK 35 0 125 125 0 
varav kart- och mätutrustning 35 0 125 125 0 
Undvika kapitalförstöring - 2 003 31 000 16 750 14 250 
varav hållbar energi - 1 214 5 000 4 750 250 
varav belysningar - 0 5 000 3 000 2 000 
varav reinvestering parkmiljöer - 3 6 000 4 000 2 000 
varav gator - 786 15 000 5 000 10 000 
Skillnad mellan godkända projekt och ram - 0 -10 850 0 -10 850 
Summa 13 623 11 862 91 354 58 599 32 755 
 
 

     Samhällsbyggnadsnämnden Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2014 2015 2015 2015   
Vatten och avlopp 15 584 16 749 84 243 36 409 47 834 
varav kapacitetsförbättring avloppsledningsnät 591 2 169 18 150 4 960 13 190 
varav avloppsreningsverk och pumpstationer 1 060 12 948 31 495 22 171 9 324 
varav vattenverk 344 1 112 11 598 7 338 4 260 
varav vattenledningsnätet 13 589 520 23 000 1 940 21 060 
Landsbygdens vattenförsörjning1 326 724 6 000 1 200 4 800 
Vatten- och avloppsserviser1 509 972 1 993 1 993 0 
Skillnad mellan godkända projekt och ram - 0 -20 450 0 -20 450 
Summa 16 419 18 445 71 786 39 602 32 184 
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 
  2014 2015 2015 2015   
Inventarier 129 243 342 342 0 
Reinvesteringar sporthall 0 97 150 150 0 
Ombyggnad sagorum 89 0 0 0 0 
Utbyte bokhyllebelysning, huvudbiblioteket 0 0 500 0 500 
Bokbuss 0 0 2 300 0 2 300 
Byte klädskåp, simhall 0 96 100 100 0 
Gyllebobadet, ny omklädningsbyggnad 215 0 0 0 0 
Friidrottsutrustning, Korsavads idrottsplats 0 71 100 100 0 
Spontanidrott/aktivitetsyta 0 0 680 0 680 
Konstinköp, årligt 22 0 100 100 0 
Arkivhyllsystem, museet 0 0 140 0 140 

Summa 455 507 4 412 792 3 620 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2014 2015 2015 2015   
Inventarier, tillagningskök 434 133 500 500 0 
Inventarier, Nova Academy 0 274 1 500 1 500 0 
IT-pedagogiska inventarier 525 129 750 750 0 
Övrigt 292 595 750 750 0 

Summa 1 251 1 131 3 500 3 500 0 

 
 
Socialnämnden Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2014 2015 2015 2015   
Inventarier 153 398 998 684 314 
Trygghetslarm 0 179 436 436 0 
IT-utveckling 279 384 2 563 603 1 960 
Trygghetsskapande IT-produkter 0 0 345 145 200 
Hjälpmedel 694 650 1 307 1 000 307 
Inventarier, Polishus 0 131 132 132 0 

Summa 1 126 1 742 5 781 3 000 2 781 
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Resultaträkning 
Resultaträkning (mnkr) Kommunen                   

Utfall 
jan-aug                 

2014 

Kommunen                   
Utfall 

jan-aug                 
2015 

Kommunen                    
Budget 
jan-dec                 

2015 

Kommunen                   
Prognos 
jan-dec                 

2015 

Koncernen                    
Utfall 

jan-aug                 
2015 

Koncernen                    
Prognos 
jan-dec                 

2015 

Verksamhetens nettokostnader -563,4 -581,4 -905,6 -888,0 -545,4 -835,4 
Avskrivningar -24,4 -25,7 -38,9 -38,7 -41,1 -62,3 
Verksamhetens nettokostnader -587,8 -607,1 -944,5 -926,7 -586,5 -897,7 
Skatteintäkter 462,5 480,9 726,4 721,7 480,9 721,7 
Generella statsbidrag och utjämning 148,3 140,1 214,8 209,8 140,1 209,8 
Finansiella intäkter 2,5 5,5 3,4 2,8 3,7 2,8 
Finansiella kostnader -3,1 -2,7 -5,6 -3,9 -16,8 -28,0 
Resultat efter finansnetto 22,4 16,7 -5,5 3,7 21,4 8,6 
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat  22,4 16,7 -5,5 3,7 21,4 8,6 

 
Balanskravsresultat 
 
Prognosen för balanskravsresultatet uppgår till 2,8 mnkr. Justering har då gjorts avseende netto av värde-
förändring och uttag pensionsmedelsförvaltning 2,5 mnkr samt realisationsvinter vid fastighetsförsäljning 3,4 
mnkr.  
 

 
 
 

 

Faktiskt balanskravresultat avseende åren 2011 – 2014 samt prognostiserat balanskravsresultat för år 2015. 
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Balansräkning 
 
Balansräkning (mnkr) Kommunen                 

2014-12-31 
Kommunen                   
2015-08-31 

Koncernen                 
2014-12-31 

Koncernen                   
2015-08-31 

TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar 772,1 779,0 1 546,3 1 563,8 
Materiella anläggningstillgångar 691,3 698,1 1 534,8 1 552,4 
varav mark, byggnader och tekniska anläggningar 648,4 651,7 1 453,8 1 496,0 
varav maskiner och inventarier 42,9 46,4 48,5 56,4 
varav pågående nyanläggningar 0,0 0,0 32,5 0,0 
Finansiella anläggningstillgångar 80,8 80,9 11,5 11,4 
Omsättningstillgångar 361,2 359,8 400,8 391,5 
Förråd och lager 1,2 1,2 2,1 2,0 
Exploateringsfastigheter 19,0 19,1 19,0 19,1 
Kortfristiga fordringar 101,8 93,4 117,8 112,1 
Kortfristiga placeringar 105,7 109,2 105,7 109,2 
Kassa och bank 133,5 136,9 156,2 149,1 

Summa tillgångar 1 133,3 1 138,8 1 947,1 1 955,3 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
Utgående eget kapital 1 634,7 651,3 685,3 706,3 
varav ingående eget kapital 627,3 634,6 671,9 684,9 
varav periodens resultat 7,4 16,7 13,4 21,4 
Avsättningar 23,1 25,2 26,7 28,7 
Skulder 475,5 462,3 1 235,1 1 220,3 
Långfristiga skulder 260,0 291,5 967,6 1 009,9 
Kortfristiga skulder 215,5 170,8 267,5 210,4 
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 133,3 1 138,8 1 947,1 1 955,3 
     
1 Utgående eget kapital (mnkr) Kommunen                 

2014-12-31 
Kommunen                   
2015-08-31 

Koncernen                 
2014-12-31 

Koncernen                   
2015-08-31 

Resultatutjämningsreserv 19,7 19,7 19,7 19,7 
Social investeringsfond 4,0 4,0 4,0 4,0 
Övrigt eget kapital 611,0 627,6 661,6 682,6 
Summa utgående eget kapital 634,7 651,3 685,3 706,3 
 
Ansvarsförbindelser (mnkr) 1 Kommunen                 

2014-12-31 
Kommunen                   
2015-08-31 

Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt 446,5 439,7 
1 Övriga ansvarsförbindelser redovisas enligt samma princip som tidigare år i årsredovisningen. 
 
Låneskuld 

 
Låneskuld per den 31 december avseende åren 2011 – 2014 samt per den 31 augusti år 2015. 
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	SIMRISHAMNS KOMMUN
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	Vi har ett nytt lag som ska jobba sig samman och detta måste vi ge dem tid till.
	Befolkningen i Simrishamns kommun har ökat med cirka 200 personer sedan den 1 november 2014. Detta innebär att vi äntligen har vänt den negativa trend som pågått de senaste åren!
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	I norra delen av kommunen står vi även för en utmaning när det gäller reningsverket i Kivik. Det jobbas intensivt med att hitta en lösning vilket innebär att vi troligen får bygga ut reningsverket i Kivik vilket skulle ha påbörjats för en del år sedan.
	För att tillgodose såväl verksamhetsmässiga som arbetsmiljömässiga krav och behov kommer en översyn att göras av våra förskolor och skolor.
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	• En väg in
	I slutet på september fick Simrishamns kommun ett besked från Migrationsverket om att det kommer cirka 440 nya flyktingar till kommunen. Samt att vi tar emot 80 ensamkommande flyktingbarn. Detta gör att både barn- och utbildningsnämnden och socialnämn...
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