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Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören  
har ordet 
 
2016 har börjat lika bra som 2015 slutade. Vi ökar 
befolkningen och ekonomin är stabil. Alla förvalt-
ningar och medarbetare gör ett mycket bra jobb för 
att kommunen ska ha en stabil ekonomi och bra 
verksamheter där man sätter kommuninvånaren i 
centrum. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen och socialför-
valtningen stod inför ett stort tryck när 2016 bör-
jade. Vi minns ju alla de flyktingar som kom hösten 
2015. Det var många som då undrade hur Sim-
rishamns kommun skulle klara av att ge en bra 
undervisning för våra barn och ungdomar. Hur 
socialförvaltningen skulle klara av trycket att ta 
hand om alla de som kom till Simrishamns kom-
mun. Vi vill påstå att det har man klarat av på ett 
mycket bra sätt.  
 
Kommunstyrelsen bestämde under våren att göra 
extra satsningar på arbetsmarknadsfrågor, dels på 
att få våra flyktingar in i jobb via praktik genom 
vårt arbetsmarknadsintegrationsprojekt, dels att få 
ner ungdomsarbetslösheten genom ett projekt som 
kallas ”Ung sluss” vilket är en förkortning för 
”Samverkanslounge för unga i sydöstra Skåne”!  
 
Vi har också ökat insatserna för att utveckla vår 
infrastruktur genom att ha regelbundna möten med 
Trafikverket och Region Skåne. Detta har gjort att 
Trafikverket och Region Skåne nu satsar en halv 
miljard på Österlenbanan och Ystadbanan.  
 
Simrishamns kommun gör många insatser för vår 
miljös skull. Bland annat ett naturvårdsprogram, 
samordnad varudistribution och ett tankställe för 
biogas. Miljöpriset för 2015 tilldelades Skånefrö i 
Tommarp. 
 
Vi skrev under en avsiktsförklaring tillsammans 
med Lunds universitet för att utveckla samarbete 
inom bland annat marin forskning. Detta är något 
mycket unikt, att ett universitet gör ett speciellt 
avtal med en kommun.  
 
Den 18 juni invigdes Sydostleden, vilket gör att vi 
nu har bundit ihop Växjö med Simrishamn och vi 
fortsätter nästa steg med att binda ihop Simrishamn 
med Ystad. På det sättet binds Sydostleden ihop 
med Kattegattleden, vilket gör att man kan cykla 
från Växjö via Simrishamn till Göteborg. Det blir 
cirka 100 mil cykelväg som blir mycket bra för 
miljön och den egna hälsan.   
 

Vi jobbar vidare med vår fiskepolicy och har nu 
börjat ett samarbete med Karlskrona, Karlshamns 
och Sölvesborgs kommuner samt med Länsstyrel-
serna i Skåne och Blekinge för att arbeta med på-
verkansarbete i fiskefrågor.  
 
Vi blev årets Kulturskolekommun i Skåne i Lärar-
förbundets ranking. Vi var också en av de kommu-
ner som tilldelades utmärkelsen Guldtrappan. Ett 
pris instiftat av Stiftelsen DiU, Datorn i Utbildning-
en, och Sveriges Kommuner och Landsting.  
 
Vidare fick en medarbetare på socialförvaltningen 
ett stipendium av stiftelsen svensk demenscentrum 
för sitt arbete med ”Nollvision för en demensvård 
utan tvång och begränsningar”. 
 
Hammenhögs torg och första etappen av sjöfarts-
stråket i Simrishamn invigdes under vå-
ren/sommaren. Även stranden fick nytt namn och 
döptes: till Tullhusstranden. 
 
Fiberutbyggnaden i kommunen fortsätter. Fram till 
och med halvårsskiftet 2016 har nästan alla som 
beställt fiberuppkoppling i fas ett i utbyggnaden fått 
sin uppkoppling. Även Telia har nu visat ett stort 
intresse av att bygga ut fiber i vår kommun. Det 
innebär att vi har tre aktörer som just nu bygger ut 
fiber i kommunen. Utöver IP-Only och Telia håller 
även Österlenkraft på att bygga ut sitt nät. 
 
Beslut togs även om att bygga ut gratis wifi på of-
fentliga platser och en ny IT-policy antogs under 
våren. 
 
Kultur- och fritidsnämnden utsåg världstrombonis-
ten Nils Landgren och skådespelerskan Beatrice 
Järås till årets kulturpristagare. 
 
För att kunna fortsätta bygga ut vatten och avlopp i 
den takt som vi vill, antog kommunfullmäktige 
vatten- och avloppsplanen under våren.   
 
I samarbete med Ystads kommun har vi tagit fram 
en broschyr om strandsäkerhet. Tillsammans med 
Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner genomför-
des första delen av en trygghetskampanj i form av 
broschyren ”Livsviktig handbok: tänk efter före – 
agera rätt vid kris” som skickades till alla hushåll. 
Denna följs under hösten upp av en skolkampanj 
för alla fjärdeklassare i sydöstra Skåne. 
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Framtid 
 
Under hösten kommer arbetet med att vidareut-
veckla kommunen att fortsätta.  
 
För att nettobefolkningen även fortsättningsvis ska 
kunna uppvisa en positiv utvecklingstrend, måste vi 
öka takten med att se till att vi får fler byggklara 
tomter. Kommunstyrelsen har också under hösten 
avsatt 100 000 kr för att plocka fram 3D-planer för 
att få fram bättre marknadsföring av våra planer för 
byggnation. 
 
Ett nytt bostadsförsörjningsprogram är nu ute för 
samråd.   
 
Efter att både politiker och tjänstemän gått utbild-
ningen ”Förenkla, helt enkelt” jobbar nu kommun-
ledningskontoret med att ta fram en näringslivspo-
licy som under hösten kommer upp i kommunfull-
mäktige för antagande. 
 
Något som vi provade under 2015 var att de förtro-
endevalda skulle få sina handlingar digitalt. Det 
fick vi tyvärr av olika anledningar avbryta. Under 
hösten kommer en ny politikerportal att införas. 
Portalen kommer först att testas av kommunstyrel-
sens arbetsutskott och kommunstyrelsen innan vi 
går vidare till övriga nämnder och kommunfullmäk-
tige. 
 

 
 
Det kommer att jobbas fram en ny mångfalds- och 
jämställdhetsplan för antagande under 2017. 
 
Jobbet fortsätter med att lösa vattenförsörjningen 
när det gäller först och främst den norra delen av 
kommunen. Först ska en vatten- och avloppsför-
sörjningsplan tas fram, inklusive tidsplan och kost-
nader. 
 
Den efterlängtade bokbussen dröjer ett tag till, men 
vi räknar med att den ska komma under 2018.  
 
Man har i dagsläget långa köer när det gäller barn-
omsorgen inom barn- och utbildningsnämnden, 
under våren 2017 kommer moduler att sättas upp på 
Simrislundsskolans område för att minska köerna.   
 
För att få ner den tid som vårdpersonalen lägger på 
administrativa uppgifter kommer IT- utvecklingen 
på socialförvaltningen att fortsätta. 
 
Till sist så vill vi passa på och tacka våra duktiga 
medarbetare för det arbete och den service ni ger 
våra kommuninvånare, besökare, företagare med 
flera. 
 

 
 

 
 

Ett stort TACK! 
 
 

                                                   
                                                                             
           Karl-Erik Olsson (S)                                       Diana Olsson 
           Kommunstyrelsens ordförande             Kommundirektör 
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Delårsrapport januari – augusti 
 
Allmänekonomiska förutsättningar 
 
Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt 
under 2015. Under första halvåret i år har utveckl-
ingen varit mer dämpad. Förutsättningarna för 
svensk ekonomi ser trots det fortsatt gynnsamma ut. 
Den svenska ekonomin beräknas fortsätta att ut-
vecklas betydligt starkare än ekonomin i många 
andra länder. Anledningen är en fortsatt stark ut-
veckling av inhemsk efterfrågan. En försvagad 
krona tillsammans med en förbättrad tillväxt i om-
världen innebär också att exporten väntas få bättre 
fart framöver. Högkonjunkturen i svensk ekonomi 
förstärks därmed nästa år. Prognosen av antal asyl-
sökande sänktes påtagligt under året. Migrations-
verket räknar nu med 34 500 asylsökande i år. Det 
kan jämföras med 100 000 tidigare under våren. 
Därtill ska läggas att en betydande neddragning 
skett i bedömningen av antal ensamkommande 
flyktingbarn. Enligt tidigare prognos bedömdes 
cirka 18 000 ensamkommande flyktingbarn komma 
i år. Migrationsverkets senaste bedömning pekar nu 
mot en tillströmning på 3 500. 
 
Befolkningsutveckling 
 
Kommunens invånarantal uppgick preliminärt till 
19 221 invånare per den 31 augusti, en ökning med 
156 personer sedan årsskiftet (jan-aug 2015:  +172 
invånare). Hittillsvarande utveckling under året var 
mycket positiv då befolkningen tidigare successivt 
minskat under ett antal år med ett trendbrott 2015. 
Flyttnettot är starkt positivt, 283 personer (jan-aug 
2015: +258 personer). 
 
Näringsliv och arbetsmarknad 
 
Nyföretagandet var fortsatt mycket högt. Under 
första halvåret registrerades totalt 67 nya företag 
varav 42 procent startades av kvinnor. Antal nya 
aktiebolag var 20 stycken. Antal konkurser uppgick 
till tre stycken, vilket var fortsatt lågt. Vid halvårs-
skiftet fanns det cirka 3 079 registrerade företag i 
Simrishamns kommun. 
 
Per den siste augusti var 312 personer öppet arbets-
lösa. Det är fem personer fler än vid samma tid-
punkt föregående år. 
 
Verksamhetsöversikt 
 
Under årets första åtta månader noterades bland 
annat följande händelser rörande kommunens verk-
samheter: 
 

• Sju fria accesspunkter byggdes ut på of-
fentliga platser i kommunen. 

• Sydostleden invigdes i juni. 
• Ny IT-policy antogs av kommunfullmäk-

tige. 
• En fördjupad handelsutredning genomför-

des. 
• Exploateringsområde för Skansen etapp 1 

initierades parallellt med att planarbetet 
fortskred. 

• Exploateringsområde avseende allmänna 
ytor för 18 tomter i Rörum färdigställdes. 

• Den kommunala vatten- och avloppspla-
nen antogs politiskt.  

• Flera hamnfastigheter i hamnen såldes. 
• Arbetet med reinvesteringar genom be-

läggningsarbeten, byte av belysningsarma-
turer för gatubelysning och upprustningar 
av parkmiljöer, lekplatser och ombyggnad 
av skötselkrävande planteringar fortgick. 

• Österlens museum tog fram en digital stra-
tegi för hela verksamheten. 

• Kommunen tilldelades, i egenskap av 
skolhuvudman, kvalitetsutmärkelsen Guld-
trappan för ett målmedvetet arbete med di-
gital skolutveckling. 

• Skolverket godkände riksrekryterande 
estetisk spetsutbildning för estetiska pro-
grammet, inriktning teater, vid Nova 
Academy. 

• I Lärarförbundets rangordning av kultur-
kommuner i Sverige förbättrade Sim-
rishamns kommun sin placering till 29 i ri-
ket och bäst i Skåne. 

• Ett nytt resursfördelningssystem inom 
grundskolan beslutades. 

• Ett nytt boende öppnades för ensamkom-
mande barn. 

• Socialförvaltningen koncentrerade integ-
rationsfrågorna till Världens Hus. 

• Attendo Sverige AB fick tilldelningsbeslut 
för driften av Lillevång från och med den 1 
oktober 2016. 

 
Ekonomisk översikt 
 
Kommunens ekonomiska resultat 
Bokslutet för perioden januari-augusti visar ett 
positivt resultat om nästan 50 mnkr. För helåret 
bedöms årets resultat uppgå till cirka 40,4 mnkr. 
Detta resultat inkluderar realisationsvinster från 
fastighetsförsäljningar respektive pensionsplace-
ringen. Det budgeterade resultatet uppgick till 20,9 
mnkr exklusive medel från pensionsförvaltningen. 
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Flyktingstöden för 2016 möjliggjorde en betydligt 
högre budgeterat resultatnivå innevarande år jäm-
fört med de senaste åren. Den högre resultatnivån 
möjliggör egenfinansiering av investeringar, fram-
förallt de skolinvesteringar som följer av att elevan-
talet stiger till följd av bland annat flyktingström-
men. Bland annat ombyggnad av fastigheten inne-
hållande Österlengymnasiet samt tillbyggnad av 
Simrislundsskolan. 
 
Samtliga nämnder förutom samhällsbyggnads-
nämnden prognostiserar överskott eller budget i 
balans. 
 
Vatten- och avloppsverksamheten förväntas få ett 
överskott på 5,9 mnkr som till sin helhet exkluderas 
och bokförs som skuld i form av förutbetald intäkt i 
enlighet med gällande redovisningsrekommendat-
ioner. Överskottet beror främst på ökade bruk-
ningsavgifter, lägre kapitalkostnader samt lägre 
underhållsåtgärder avseende verk och ledningsnätet. 
 
Kommunens ekonomiska styrning och uppföljning 
inriktas på balanskravsresultatet, det vill säga den 
skattefinansierade verksamheten exklusive realisat-
ionsvinster. Prognosen för 2016 visar ett positivt 
resultat på 39,1 mnkr, vilket kan jämföras med 
budgeterat överskott på 28,5 mnkr.  
 
Balanskravsavstämningen framgår nedan. 
 

Balanskravsavstämning  Bokslut Prognos 
(mnkr)  jan-dec jan-dec 
  2015 2016 
Årets/Prognostiserat resultat 12,5 40,4 
Fastighetsförsäljningar, reavinster -3,4 -1,8 
Pensionsmedelsförv, reavinster -6,0 -7,2 
Från pensionskapitalet 7,5 7,6 
Balanskravresultat 10,6 39,0 
Medel till res utjämningsreserv 1 -0,2 0,0 
Medel till soc investeringsfond 2 -0,4 0,1 
Balanskravsresultat, efter 
förändring 

10,0 39,1 

1 Uttag från resultatutjämningsreserven är ej möjligt vid 
ett positivt resultat. Därtill är 2016 inte ett svagt konjunk-
turår. Då det prognostiserade resultatet överstiger lång-
siktigt mål på minst 1 procent av skatteintäkter och stats-
bidrag finns utrymme för avsättning till resultatutjäm-
ningsfonden. Någon sådan avsättning ingår inte i pro-
gnosen för 2016.  
2 Kommunstyrelsen har beslutat om ett uttag ur den soci-
ala investeringsfonden på 0,5 mnkr för att stärka upp 
elevhälsan för att förebygga och motverka psykisk ohälsa 
för barn i åldrarna 1-7 år inom förskolan. Samtidigt 
bedöms en ny avsättning på 0,4 mnkr göras under 2016. 
 
När det gäller pensionsmedelsförvaltningen omal-
lokerades under året sammanlagt 12 mnkr från akti-
efonder till räntefonder. De sålda andelarna i aktie-
fonderna skapade realisationsvinster på 5,9 mnkr. 
Sedan tidigare fastställt uttag som ska verkställas 

under hösten bedöms ge ytterligare realisations-
vinst. Försäljningen av fastigheter i Simrishamns 
hamn har inneburit realisationsvinster på 1,8 mnkr. 
En viss nedrevidering kan dock ske innan årsskiftet 
till följd av eventuellt tillkommande försäljnings-
kostnader. 
 
Investeringar 
Investeringsbudgeten inklusive anläggningsavgifter 
uppgick till 228 mnkr, varav 95 mnkr avser om-
budgetering från 2015 avseende försenade projekt.  
 
Hittills under året uppgick investeringarna till 61 
mnkr. Prognostiserat utfall för helåret är 128 mnkr.  
 
Pensionsmedelsförvaltning 
Per den siste augusti 2016 uppgick marknadsvärdet 
på kommunens pensionsplacering till drygt 166 
mnkr jämfört med 161 mnkr vid utgången av år 
2015. Ökningen hittills under året var 3,2 procent. 
Bokfört värde uppgick till 110 mnkr. Enligt place-
ringspolicyn ska normalt 60 procent vara placerat i 
aktier. Under året var inriktningen en något lägre 
aktieandel. Per den sista augusti uppgick aktieande-
len till 52 procent. 
 
God ekonomisk hushållning 
För uppföljning utifrån begreppet god ekonomisk 
hushållning har fullmäktige fastställt tre finansiella 
mål och fem särskilt utvalda verksamhetsmål. 
 
Mål: Balanskravsresultatet ska för år 2016 minst 
uppgå till 0,4 procent av skatter, generella statsbi-
drag, utjämning och fastighetsavgift samt från år 
2019 minst uppgå till 1 procent.  
 
Uppföljning: Den nuvarande prognosen visar ett 
positivt balanskravsresultat på knappt 39,1 mnkr 
(4,0 procent). Ett sådant resultat överträffar målet 
och är ett resultat av en medveten satsning att bland 
annat att förstärka det finansiella utrymmet för in-
vesteringar med hjälp av de statsbidrag som kom-
munen erhöll i slutet av 2016. 
 
Mål: Vatten- och avloppsverksamheten ska fullt ut 
vara avgiftsfinansierad. 
 
Uppföljning: Prognosen pekar på ett överskott på 
5,9 mnkr som i sin helhet kommer att exkluderas 
från årets resultat och bokföras som en förutbetald 
intäkt. 
 
Mål: Investeringar inom den skattefinansierade 
verksamheten ska inte lånefinansieras. Undantag 
görs dock för av fullmäktige fastställt reinveste-
ringsprogram på sammanlagt 104 mnkr till och med 
år 2018, KF § 113/15. 
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Uppföljning: Aktuell investeringsbudget för den 
skattefinansierade verksamheten uppgår till 153 
mnkr varav 43 mnkr utgörs av det lånefinansierade 
reinvesteringsprogrammet. Prognosen för skattefi-
nansierade investeringar beräknas uppgå till cirka 
102 mnkr, varav reinvesteringsprogrammet står för 
35,2 mnkr. Det har inte skett någon nyupplåning 
hittills under året. Under resten av året kommer 
upplåning endast att behövas till vatten- och av-
loppsinvesteringar samt till reinvesteringspro-
grammet. 
 
Utifrån ovanstående bedöms målen klaras under 
2016.  
 
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 och 
åk 2 gymnasiet kan rekommendera sin 
skola till andra elever. Mäts genom attityd-
undersökning där målet är uppnått om ge-
nomsnittet är 6 på en skala mellan 0-10. 
(Uppföljningsansvar: Barn- och utbild-
ningsnämnden) 
Målet är omformulerat då det ursprungliga målet 
ej längre finns med i attitydundersökningen. Det 
nya målet motsvarar i allt väsentligt det tidigare 
målet. 
 

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 fyra av de fem målen be-
döms uppfyllas under året medan ett mål bedöms 
delvis att kunna uppfyllas under året. Det mål som 
bedöms som delvis kunna uppfyllas avses underhål-
let av kommunens anläggningar. Arbetet med att ta 
fram långsiktiga underhållsplaner pågår, men be-
räknas inte bli färdigt under 2016. Det beslutade 
reinvesteringsprogrammet på sammanlagt 104 mnkr 
fram till och med 2018 pågår. Programmet förvän-
tas innebära betydande förbättringar när det gäller 
standarden på kommunens anläggningar. 
 
Av de 38 nämndsmål som är beslutade för styrning 
av verksamheten förväntas 79 procent bli uppfyllda 
alternativt delvis uppfyllda medan 18 procent inte 
kan uppfyllas och 3 procent som inte går att följa 
upp. 
 
Sammanfattande bedömning 
Bedömningen är att kommunen innevarande år 
kommer att klara de finansiella målen. Samtliga 
fem verksamhetsmål med inriktning på god ekono-
misk hushållning förväntas uppnås alternativt delvis 
uppnås. Utfallet gällande nämndmålen bedöms 
också i allt väsentligt bli positivt. Sammantaget 
visar delårsrapporten att utvecklingen under 2016 
förväntas ha en god överensstämmelse med 
nämndsmålen. 
 
När det gäller kommunens ekonomi har det skett en 
förbättring av resultatet som en medveten satsning 
att öka egen finansiering av investeringar med hjälp 
av de statsbidrag som kommunen erhöll i slutet av 
2015.  
 
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 (2015: 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 mnkr för att 
kommunen fortsatt ska ha en god ekonomisk hus-
hållning. 
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Fem år i sammandrag 
 
Kommunen fem år i sammandrag Bokslut    

jan-dec    
2012 

Bokslut    
jan-dec    

2013 

Bokslut    
jan-dec    

2014 

Bokslut    
jan-dec    

2015 

Bokslut    
jan-aug    

2016 

Soliditet (%) 56 58 56 52 56 
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%) 99 98 99 99 94 
Eget kapital (mnkr) 604,5 627,3 634,7 647,2 696,8 
Eget kapital per invånare (tkr) 31,8 33,1 33,6 33,9 36,3 
Tillgångar (mnkr) 1 084,4 1 090,9 1 133,3 1 236,1 1 241,3 
Tillgångar per invånare (tkr) 57,1 57,6 59,9 64,8 64,6 
Anläggningslån (mnkr) 165,0 155,0 155,0 185,0 185,0 
Anläggningslån per invånare (tkr) 8,7 8,2 8,2 9,7 9,6 
Pensionsskuld (mnkr) 445,9 475,8 454,4 437,4 419,9 
Avsatt till pensioner (mnkr) 16,4 18,2 18,3 19,9 19,9 
Årets resultat (Förändring eget kapital) (mnkr) 10,6 22,8 7,4 12,5 49,6 
Nettoinvesteringar (mnkr) 46,3 39,1 76,0 90,4 64,4 
Utdebitering kommunen (%) 20,51 20,51 20,51 20,51 20,51 
Antal invånare per balansdagen (st) 18 997 18 951 18 905 19 065 Prel. 19 221 

 
 
 

 
Tobisvik. Foto: Ulla Bendtsen 
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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 
Bolaget förvaltar bostäder åt Näckström och lokal-
fastigheter för Simrishamns Näringslivsutveckling 
AB. 
 
Sedan 2014 arbetar bolaget med att ta fram nya 
bostadsprojekt på Trekanten – en del av Skansen, 
Östra Planteringen, Solrosen och i Kivik. Projekten 
är beroende av nya detaljplaner och markanvisning-
ar. Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll genomförs 
med inriktning på att byta äldre golv till laminat-
golv. Eftersläpande målningsunderhåll åtgärdades 
successivt i takt med hyresgästönskemål. 
 
Ekonomi 
Periodens resultat uppgår till 5,2 mnkr. Det progno-
stiserade resultatet för år 2016 uppgår till 4,5 mnkr. 
 
Simrishamns Näringslivsutveckling AB 
(ägarandel 100 procent) 
 
Verksamhetsuppföljning 
Simrishamns Industrifastigheter AB ändrade sitt 
namn till Simrishamns Näringslivsutveckling AB 
vilket ännu mer tydliggör företagets uppdrag. Bola-
gets lokaler inklusive Södra kajen är uthyrda till full 
beläggning. Bolaget ämnar förvärva fastigheterna 
Fräsen och Simrishamn 3:3 där ett omfattande re-
noveringsarbete kommer att påbörjas för att erbjuda 
ändamålsenliga lokaler till företaget SIMFAS. 
 
Ekonomi 
Periodens resultat uppgår till 0,8 mnkr. Det progno-
stiserade resultatet för år 2016 uppgår till 0,7 mnkr. 
 
Österlens Kommunala Renhållnings AB 
(ägarandel 50 procent) 
 
Verksamhetsuppföljning 
Under året har bolaget gjort en ny upphandling av 
renhållningstjänster i kommunerna. Reno Norden 
AB kommer att ersätta Ragn-Sells som entreprenör 
när det gäller hushållsavfallet medan Ragn-Sells 
fortsätter som entreprenör när det gäller slamtöm-
ning. Avtalen träder i kraft den 1 april 2017 och 
bolaget kommer att förbereda inför övertagandet 

under det kommande halvåret. Den 1 april 2017 
kommer även resterande 6 700 kunder som idag 
inte har möjlighet att sortera sitt matavfall att få 
möjlighet att göra detta. 
 
Ekonomi 
Periodens resultat uppgår till -0,2 mnkr. För år 2016 
prognostiseras ett nollresultat. 
 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstför-
bund (ägarandel 23,90 procent) 
 
Verksamhetsuppföljning 
Vid Brandkonferensen 2016 i Karlstad deltog di-
rektionens arbetsutskott samt räddningschef och 
biträdande räddningschef. Brand 2016 fokuserar på 
att minska dödsbränderna i Sverige. Aktiv mot 
brand är en kampanj som vill påverka privatperso-
ner att ha fungerande brandskyddsutrustning 
hemma och att öka antalet som regelbundet testar 
sina brandvarnare. Kampanjen är en långsiktig sats-
ning med olika lokala, regionala och nationella 
aktörer som på olika sätt arbetar med brandskyddet 
i bostäder. Vid öppet hus i Ystad under maj månad 
hade brandstationen cirka 2 000 besökare.    
 
Ekonomi 
Periodens resultat uppgår till 0,5 mnkr. Det progno-
stiserade resultatet för år 2016 uppgår till 0,4 mnkr. 
 
Ystad Österlenregionens Miljöförbund 
(ägarandel 33,7 procent) 
 
Verksamhetsuppföljning 
Under slutet av föregående år planerades årets verk-
samhet och det antal inspektioner och kontroller 
som ska utföras under 2016. Inspektioner med stöd 
av miljöbalken och kontroller med stöd av livsme-
delslagen påbörjades i januari. Under januari har 
rapportering av verksamheten skett till andra myn-
digheter som Länsstyrelsen, Livsmedelsverket, 
Naturvårdsverket med flera. Diskussioner pågår 
fortfarande för att få en organisation som är effek-
tiv, flexibel och mindre sårbar inför framtiden. Mil-
jöförbundets hemsida uppdateras kontinuerligt med 
aktuell information. Hemsidan kommer så små-
ningom att kunna användas för ansökan, klagomål 
eller övriga synpunkter om miljöförbundet.    
 
Ekonomi 
Periodens resultat uppgår till 0,5 mnkr. Det progno-
stiserade resultatet för år 2016 uppgår till 0,1 mnkr. 
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Personalekonomisk redovisning 
 
Antal anställda 
 
Simrishamns kommun hade per den 31 augusti 
2016 totalt 1 462 anställda som var månadsavlö-
nade, vilket motsvarade 1 298 årsarbetare. Av dessa 
var 1 308 tillsvidareanställda och 154 visstidsan-
ställda. 79,8 procent av medarbetarna var kvinnor 
och 20,2 procent utgjordes av män. Ökningen av 
antal anställda jämfört med föregående år, kan 

främst härledas till nyrekrytering med anledning av 
det ökade flyktingmottagandet under 2015. Föränd-
ringarna i antal anställda på barn- och utbildnings-
förvaltningen respektive samhällsbyggnadsförvalt-
ningen förklaras av att kostenheten organisatoriskt 
flyttade från barn- och utbildningsförvaltningen till 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 
Antal anställda  Tillsvidareanställda Visstidsanställda 
per förvaltning Män Män Kvinnor Kvinnor Totalt Män Män Kvinnor Kvinnor Totalt 

per den siste augusti 2015 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2015 2016 2016 
Kommunledningskontor 18 18 28 29 47 2 4 2 7 11 
Samhällsbyggnadsförvaltning 53 59 20 65 124 3 19 1 45 64 
Kultur- och fritidsförvaltning 13 14 17 21 35 1 4 4 8 12 
Barn- och utbildningsförvaltning 77 76 353 326 402 12 6 27 3 9 
Socialförvaltning 83 83 591 617 700 11 12 15 46 58 
Totalt 244 250 1 009 1 058 1 308 29 45 49 109 154 
 
Sjukfrånvaro 
 
Den totala sjukfrånvaron uppgick under året till 
4,56 procent, vilket innebar en ökning jämfört med 
samma period föregående år. Långtidssjukskriv-
ningarna, från och med dag 60, stod för 40,60 pro-
cent av den totala sjukfrånvaron och minskade där-
med något jämfört med samma period föregående 
år. Arbetet med att förbättra de anställdas hälsa är 

ett långsiktigt åtagande, där fokus behöver flyttas 
från rehabiliterande till främjande insatser, för att 
förebygga att ohälsa uppkommer. Tillsammans med 
företagshälsovården genomfördes många olika 
aktiviteter och utbildningar för att främja medarbe-
tarnas hälsa.

 
Sjukfrånvaro <29 år <29 år 30-49 år 30-49 år >50 år >50 år Totalt Totalt 
samtliga anställda, totalt 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
per den siste augusti                 
Totala antalet sjukdagar i % av 
ordinarie arbetstid 2,80 3,44 3,40 4,04 5,49 5,33 4,30 4,56 

>59 dagar i % av total sjukfrån-
varo 6,46 13,24 41,23 36,88 45,94 48,09 41,16 40,60 

 
Sjukfrånvaro <29 år <29 år 30-49 år 30-49 år >50 år >50 år Totalt Totalt 
samtliga anställda, kvinnor 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
per den siste augusti                 
Totala antalet sjukdagar i % av 
ordinarie arbetstid 

2,80 3,79 3,79 4,32 5,63 5,60 4,57 4,88 

>59 dagar i % av total sjukfrån-
varo 

6,84 15,13 43,55 38,75 49,37 50,91 44,43 43,32 

 
Sjukfrånvaro <29 år <29 år 30-49 år 30-49 år >50 år >50 år Totalt Totalt 
samtliga anställda, män 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
per den siste augusti                 
Totala antalet sjukdagar i % av 
ordinarie arbetstid 

2,81 2,65 2,10 3,16 4,89 4,20 3,36 3,48 

>59 dagar i % av total sjukfrån-
varo 

5,57 7,07 27,28 28,58 29,52 32,42 25,54 27,50 
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Kommunfullmäktige 
 
Periodens händelser 
 

• Inga särskilda händelser inträffade under 
perioden. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 
Kommunfullmäktiges ledamöter väckte under peri-
oden sju motioner, ställde en interpellation och en 
fråga. 
 
Kommunfullmäktige hade under perioden fem or-
dinarie sammanträden. 
 
Allmänhetens frågestund anordnades om bokslut 
2015. Sexton nya medborgarförslag kom in under 
perioden. 
 
Ekonomi 
 
Ekonomi (tkr) 2015 2016 
Drift   
Utfall jan-aug 655 625 
Budget, helår  975 1 000 
Utfall/prognos, helår 951 1 000 
Budgetavvikelse, helår 24 0 
 
Framtid 
 
Kommunfullmäktige kommer att sammanträda vid 
tre ordinarie sammanträden under hösten 2016. 
Under hösten kommer kommunfullmäktiges sam-
manträden att webbsändas. 
 
 
 

 
Suckarnas gång. Foto: Ulla Bendtsen 

Revisionen 
 
Periodens händelser 
 

• Revisionen reviderade sin arbetsordning, 
som också fortsättningsvis poängterar dia-
logen med nämnderna. 

• Revisionen förde en dialog med kommun-
fullmäktiges presidium kring gemen-
samma utbildningsinsatser.   

 
Verksamhetsuppföljning 
 
Arbetet styrdes i huvudsak av den revisionsplan 
som antogs för 2016 med djupgranskningar och 
granskningsinsatser för den löpande granskningen. 
Bevakningsgrupperna avrapporterar kontinuerligt 
sitt arbete och gjorda iakttagelser till revisionskol-
legiet. Utvecklingsarbetet vad avser att ge bevak-
ningsgrupperna ett ökat ansvar fortsatte, vilket in-
begriper en tydlig risk- och väsentlighetsbedömning 
per nämnd samt hur den grundläggande gransk-
ningen kan göras mer effektiv. Revisionen hade ett 
erfarenhetsutbyte med revisorskollegerna i Båstad 
kommun, då kommunerna bedöms ha liknande 
förutsättningar och strukturer. Framför allt diskute-
rades erfarenheter från ansvarsprövningen av bud-
getåret 2015. 
 
Ekonomi 
 
Ekonomi (tkr) 2015 2016 
Drift   
Utfall jan-aug 576 514 
Budget, helår  1 106 1 087 
Utfall/prognos, helår 1 103 1 087 
Budgetavvikelse, helår 3 0 
 
Framtid 
 
Revisorerna tog förra året fram så kallade långsik-
tiga risker för mandatperioden: kommunala utveckl-
ingsinsatser i form av olika projekt, huruvida kom-
munledningskontoret kan axla en styrande och le-
dande funktion i kommunen, kommunens möjlig-
heter att återupprätta sig som en attraktiv arbetsgi-
vare för ledande tjänstemän och kommunens möj-
ligheter att ge goda uppväxtvillkor för barn och 
unga. Under innevarande år kommer arbetet att 
fortsätta kring dessa frågor. Hittills beslutade djup-
granskningar avser upphandling och kommunsty-
relsens ledning och styrning framför allt avseende 
utvecklingsfrågor genom näringslivs-, turism- och 
miljöutskottet och utvecklingsenheten inom kom-
munledningskontoret. 
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Valnämnden 
 
Periodens händelser 
 

• Inga särskilda händelser inträffade under 
perioden. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 
Ingen verksamhet genomfördes inom valnämndens 
ansvarsområde. 
 
Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) 2015 2016 
Drift   
Utfall jan-aug 30 0 
Budget, helår  20 20 
Utfall/prognos, helår 8 5 
Budgetavvikelse, helår 12 15 
 
Antal möten förväntas bli färre än budgeterat varför 
en mindre budgetavvikelse prognostiseras. 
 
Framtid 
 
Nästa val är de nationella valen år 2018. 
 
 
 

 
Nya lekplatsen på Vårgatan. Foto: Anna Bartels

Överförmyndaren 
 
Periodens händelser 
 

• En överenskommelse träffades med soci-
alnämnden angående ersättningen för en-
samkommande barn och ungdomar.  

• Verksamhetens nya organisation infördes 
och förstärktes med en handläggare för att 
klara ärendeökningen.   

• Beslut om införande av ett IT-baserat 
verksamhetssystem fattades och införandet 
påbörjades. Detta för att bättre kunna följa 
verksamheten och bland annat svara upp 
mot Länsstyrelsens statistikinsamling.  

 
Verksamhetsuppföljning 
 
Den kraftiga ökningen av antal ensamkommande 
barn och ungdomar kring årsskiftet och under våren 
avtog i slutet av perioden. 
 
Antal ärenden fortsatte dock att öka och då främst 
ensamkommande barn och ungdomar. 
 
Omkostnadsersättningen till god man för ensam-
kommande sågs över och schabloniserades. 
  
Nya gode män rekryterades och utbildades där ut-
bildningsdagar genomfördes. 
 
Intern kontrollplan upprättades, beslutades och 
följdes. 
 
Ekonomi 
 
Ekonomi (tkr) 2015 2016 
Drift   
Utfall jan-aug 1 883 2 363 
Budget, helår  2 415 2 970 
Utfall/prognos, helår 2 668 2 970 
Budgetavvikelse, helår -253 0 
 
Överförmyndarverksamheten förväntas få ett utfall i 
enlighet med budget. 
 
Framtid 
 
Som en följd av kommunens demografi och om-
världsfaktorer kommer verksamheten att fortsätta 
öka. Den stora ökningen av antal ensamkommande 
barn och ungdomar kommer att påverka verksam-
heten under de närmaste åren.
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Kommunstyrelsen 
 
Periodens händelser 
 

• Sju fria wifi-accesspunkter byggdes ut på 
offentliga platser under sommaren. 

• Sydostleden invigdes i juni. 
• Avsiktsförklaring tecknades mellan Sim-

rishamns kommun och Lunds universitet 
avseende etablering av tvärvetenskaplig 
Östersjöforskning på Marint Centrum. 

• Utbildningen Förenkla helt enkelt genom-
fördes med politiker och tjänstemän under 
våren. 

• En fördjupad handelsutredning genomför-
des. 

• Ny IT-policy blev antagen av kommun-
fullmäktige. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 
Uppstartsarbetet inför Kontakt Simrishamn fort-
löpte under året med planering av bemanning och 
ärendetyper som ska handläggas av funktionen samt 
beslut fattades om lokalisering i nuvarande recept-
ion i Rådhuset. 
 
Under året fungerade inte nuvarande politikerportal 
tillfredsställande vilket medförde störningar. Ut-
skick av handlingar fick återigen ske via post vilket 
genererade såväl merarbete inom kansliet som 
högre kostnader.  
 
En arbetsgrupp bestående av nämndssekreterare 
startade upp arbetet med att ta fram en ärende-
handbok för bland annat handläggare och nämnds-
sekreterare. Handboken ska fungera som en gemen-
sam plattform för kommunens ärendehantering för 
att sprida kunskap om gemensamma standarder och 
rutiner för hur ärenden bereds. 
 
Tillsammans med övriga kommuner i sydöstra 
Skåne påbörjades en översyn med anledning av den 
nya dataskyddsförordningen som träder i kraft år 
2018. 
 
En samordningsgrupp för IT bildades med repre-
sentanter från varje förvaltning. Gruppen ska följa 
upp IT-policyn och arbeta fram prioriterade ut-
vecklingsområden inom IT. 
 
Arbetet med fiberutbygganden i tätorterna slutför-
des och på landsbygden påbörjades försäljning av 
fiber. 
  
En tvåstationslösning för redundans av telefonför-
bindelser implementerades i samarbete med Sjöbo 
och Tomelilla kommuner.

Avtal om Office 365 tecknades med Microsoft och 
förberedelser påbörjades för att under hösten steg-
vis flytta e-post och dokument. 
 
Som en del i den interna kontrollen utfördes ge-
nomgång av avtalstrohet samt granskning av di-
rektupphandlingar.  
 
Målstyrningsmodulen i beslutsstödsystemet Hyper-
gene togs i drift av samtliga nämnder inför uppfölj-
ningen av målen i delårsrapporten. 
  
Arbetet med att bli en mer attraktiv arbetsgivare tog 
fart och flera delprojekt initierades under första 
halvåret. Bland annat blev det möjligt att löneväxla 
till pension. Ett samlat utbildningspaket inom hela 
personalområdet togs fram samt upprättande av ett 
ledarskapsprogram påbörjades. Ett nytt verktyg för 
att kvalitetssäkra och förbättra rekryteringar påbör-
jades. Nya personal- och arbetsmiljöpolicys togs 
fram. 
 
Personalenheten samarbetade tillsammans med 
övriga kommuner i sydöstra Skåne kring ett ar-
betsmarknadsprojekt som syftar till att få ungdomar 
i sysselsättning. Årets löneöversyn genomfördes 
under våren med samtliga avtalsområden förutom 
kommunal som ska slutföras under hösten. 
 
Integrationsprojekt för att få praktikplatser inom 
den kommunala verksamheten för asylsökande 
startades upp under året. 
 
Projektet Hemmahamnen bedrevs denna säsong 
med start i juli i Brantevik med ett lyckat resultat. I 
samverkan med externa och interna arrangörer ut-
fördes strandstädning där totalt 122 kg skräp sam-
lades in. Arbetet inom samarbetsinitiativet Östersjö-
fiske 2020 fortskred med fokus på policypåverkan 
på nationell nivå. Sillens Dag arrangerades för tju-
gonde året i samverkan med lokala företagare. 
 
Turistbyrån bedrev med hjälp av ferieungdomar en 
ambulerande turistinformation via cykel i Sim-
rishamn samt turistinformation i Kivik i samarbete 
med Kiviks turism och Kiviks byalag. 
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Måluppföljning 
 
Nämndsmål Prognos 
 

Arbeta aktivt med att stödja och stimulera 
näringslivsutveckling. 
 

Arbeta aktivt med infrastruktursatsningar 
med fokus på fortsatt utveckling av kol-
lektivtrafiken. 
 

Skapa en ännu attraktivare kommun till-
sammans med andra aktörer. 
 

Förbättra marknadsföringen av Sim-
rishamn som boendeort. 
 

Arbeta för att skapa utvecklings- och 
påverkansmöjligheter för medarbetarna. 
 

Utveckla hanteringen och tillgängliggö-
rande av allmänna handlingar. 
 

Utöka antalet e-tjänster och öka aktivite-
terna på sociala medier. 
 

Kommunen ska präglas av helhetssyn och 
tydlig rollfördelning mellan förvaltningar 
och politik. 

 

  
 
Möjligheter att nyttja e-tjänster ökade inte under 
året. I samband med införande av Kontakt Sim-
rishamn under våren 2017 förväntas antal e-tjänster 
och användningen av dessa att öka, som ett steg i 
detta arbete. 
 
Ekonomi 
 
Ekonomi (tkr) 2015 2016 
Drift   
Utfall jan-aug 49 700 49 515 
Budget, helår  73 245 79 035 
Utfall/prognos, helår 73 164 78 335 
Budgetavvikelse, helår 81 700 
   
Investeringar   
Utfall jan-aug 646 422 
Budget, helår  8 455 7 658 
Utfall/prognos, helår 7 206 6 658 
Budgetavvikelse, helår 1 249 1 000 
 
Kommunstyrelsens prognos visar att verksamheter-
na sammantaget beräknas få ett överskott på 0,7 
mnkr. 
 
Förstudien av projektet Rätt till Heltid har avslutats 
och innebär att cirka 0,3 mnkr kvarstår vid årets 
slut. Liksom tidigare år har medel för personalbe-
främjande åtgärder inte nyttjats i önskad omfattning 
utan beräknas ge 0,3 mnkr i överskott. Lägre kost-
nader för försäkringspremier än förväntat beräknas 
ge ett överskott på 0,1 mnkr. 

Investeringarna prognostiseras få ett överskott på 
1,0 mnkr. Detta beror framförallt på en försenad 
bredbandsutbyggnad till kommunala fastigheter 
samt fördröjningar av investeringar i e-tjänster. 
 
Framtid 
 
Kontakt Simrishamn beräknas ha driftstart den 1 
april 2017. Samordnare samt servicevägledare 
kommer att anställas under hösten 2016 och upp-
handling av kundtjänstsystem beräknas vara klart 
till årsskiftet. 
 
En ny politikerportal är under införande och kom-
mer att testas av kommunstyrelsen och dess ar-
betsutskott under hösten 2016. Därefter kommer en 
implementering att ske till övriga nämnder. 
 
Planerandet inför införandet av så kallat E-arkiv 
pågår tillsammans med en grupp av skånska kom-
muner. En förstudie kommer att inledas under hös-
ten 2016. 
 
Under hösten kommer nämndssekreterare och che-
fer att utbildas i klarspråk. 
 
Uppdatering av ekonomisystemet kommer att ske 
under hösten 2016. Fortsatta utbildningsinsatser 
kommer att ske för kommunens attestanter i syfte 
att säkerställa kompetensen och höja nivån på den 
interna kontrollen.  
  
En ny mångfalds- och jämställdhetsplan kommer att 
tas fram under hösten. 
 
 
 
 

 
Gamla stan. Foto: Ulla Bendtsen 
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Myndighetsnämnden  
 
Periodens händelser 
 

• Ordinarie enhetschef var tjänstledig under 
perioden februari-juli. Under frånvaron var 
en planarkitekt tillförordnad chef. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 
Den totala ärendemängden var i princip oförändrad 
i jämförelse med samma period föregående år och 
uppgick till 489 stycken. 
 
Totalt antal beslut i bygglovsärenden minskade med 
14 procent jämfört med samma period föregående 
år och antal beviljade bygglov minskade med 11 
procent, från 246 till 218 beviljade bygglov. 
 
Antal beslut avseende nya bostäder, det vill säga 
fritidshus och enbostadshus ökade något jämfört 
med samma period förra året. Handläggningstiden 
ökade från 5 veckor till 9 veckor för denna ärende-
typ. 
 
Antal beslut på nämndens sammanträden var i stort 
sett lika många i jämförelse med förra året. Nämn-
den hade färre sammanträden under våren 2016 än 
under våren 2015. 
 
Kundnöjdheten kommer att mätas först under hös-
ten 2016. 
 
 

 
Björkegrenska gården. Foto: Anna Eliasson 
 
 

Måluppföljning 
 
Nämndsmål Prognos 
 

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

God tillgänglighet till kommersiell och 
kommunal service och tillgång till kollek-
tivtrafik. 
 

Korrekt rådgivning och tydlig informat-
ion i bygglovsfrågor. 
 

 

 
Gällande målet om förtätning av byar måste in-
formationsarbetet avseende kommunens ställnings-
tagande i den nya översiktsplanen, bebyggelsestra-
tegin, fortsätta. 
 
Ekonomi 
 
Ekonomi (tkr) 2015 2016 
Drift   
Utfall jan-aug 432 311 
Budget, helår  650 663 
Utfall/prognos, helår 626 663 
Budgetavvikelse, helår 24 0 
 
Nämnden prognostiserar ett utfall i nivå med bud-
get. 
 
Framtid 
 
Under 2017 planeras en informationskväll för kon-
troll- och byggansvariga med information om bygg-
lovsprocessen och om vilka handlingar som krävs.  
 
Arbetet med att digitalisera bygglovsarkivet har 
påbörjats. Under hösten kommer hela arkivet att 
scannas. Målet är att samtliga bygglov ska vara 
sökbara digitalt inför införandet av En väg in. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Periodens händelser  
 

• Översiktsplanen antogs under hösten 2015 
men har överklagats. Beslut förväntas från 
Kammarrätten under hösten 2016.           

• Arbetet med den kommunala vatten- och 
avloppsplanen slutfördes under våren och 
antogs politiskt. Den kommer att fortsätta 
att utvecklas under hösten med bland annat 
dricks-, avlopps- och dagvattenplan. 

• Ett nytt Bostadsförsörjningsprogram vilket 
är ett tillägg till Översiktsplanen togs fram 
och kommer att vara tillgängligt för sam-
råd under september 2016.  

• Ett parallellt uppdrag, en arkitekttävling, 
genomfördes för Östra planteringen. 

• Flera hamnfastigheter i Simrishamn och 
Skillinge såldes till varvsindustrin.  

• En större fastighet, Möllegården, hyrdes in 
för att tillgodose socialförvaltningens lo-
kalbehov i samband med skolans omorga-
nisation i tätorten. 

• Fredsdalsgatan, Österlengymnasiet bygg-
des om till enbart skola. 

• Första etappen av Sjöfartsstråket samt 
Hammenhögs torg färdigställdes och in-
vigdes. Gång- och cykelväg vid Tuma-
torpsvägen färdigställdes. 

 

 
Sjöfartsstråket. Foto: Susanna Söderberg 
 
Verksamhetsuppföljning 
 
En organisationsöversyn påbörjades inom förvalt-
ningen, vilket kan leda till framtida förändringar 
inom organisationen.  
 
En konsult anlitades som tillförordnad förvaltnings-
chef. Tillsättning av enhetschef för hamnen påbör-
jades och en enhetschef för vatten och avlopp till-
sattes under perioden.  
 
Kostenheten flyttades organisatoriskt till förvalt-
ningen från barn- och utbildningsförvaltningen. En 
kostpolicy antogs.

Reningsanläggningen Skillinge färdigställdes och 
provkördes. Visst elarbete återstår. Reparation av 
vinterskador i hamnarna utfördes. 
 
För ökad säkerhet utmed kusten tog enheten för 
gata och park fram och distribuerade en informat-
ionsbroschyr om kommunens badplatser och säker-
heten vid bad samt tog fram nya informationsskyl-
tar utmed stränderna. Parkeringsövervakningen 
utmed kusten stärktes för att säkerställa framkom-
ligheten. Arbetet med att öka antal parkeringsplat-
ser i samband med turistsäsongen fortsatte där för-
handling inleddes angående arrende och köp av 
privat mark i utvalda områden för att hitta ytor för 
parkeringsändamål intill välbesökta badplatser. 
 
Gångfartsområde infördes på delar av Storgatan för 
att skapa en attraktiv miljö för gående och cyklister. 
Fysiska åtgärder genomfördes i form av farthinder 
och en omgestaltning anpassad för fotgängare. 
 
Mycket arbete lades på kommunens miljömålspro-
gram med uppdatering, miljöbokslut och kostnads-
beräkningar av åtgärderna. 
 
Grundvattenrör installerades i Kivik för att kunna 
kontinuerligt mäta effekten av framtida sanerings-
arbete. 
 
I kvarteret Joneberg påbörjades projektering av nytt 
torg, iordningställande av trottoarer samt parke-
ringsplatser.  
 
Beträffande de större renoveringarna av kommu-
nens hamnar gäller att undervattensarbete och gjut-
ning i Baskemölla och Viks hamnar blev klart. För 
närvarande pågår arbetet i Kiviks hamn. Därefter 
väntar Branteviks, Vitemölla, Simrishamns och 
Skillinge hamnar. 
 
Exploateringsområde för Skansen etapp 1 initiera-
des parallellt med att planarbetet fortsatte. Exploa-
teringsområde avseende allmänna ytor för 18 tom-
ter i Rörum färdigställdes. 
 
Utebelysningen runt Korsavadsskolan byttes ut till 
energisnål LED. Arbetet med att minska energiför-
brukningen fortsatte, ventilations- och värmesyste-
men i Korsavadshallen och Korsavadsskolan fick 
bättre styr- och övervakningssystem. 
 
Arbetet med reinvesteringar genom beläggningsar-
beten, byte av belysningsarmaturer för gatubelys-
ning och upprustningar av parkmiljöer, lekplatser 
och ombyggnad av skötselkrävande planteringar 
fortsatte. 
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Måluppföljning 
 
Nämndsmål Prognos 
 

Ta ett helhetsgrepp kring bostadsbyggan-
det med prioritering av permanent boende 
och företagsetablering. 
 

Hamnarna ska i högre grad upplevas som 
attraktiva mötesplatser och besöksmål av 
såväl boende som turister. 
 

Utveckla trygga, tillgängliga och jäm-
ställda miljöer för alla offentliga platser. 
Simrishamn och byarna ska upplevas som 
attraktiva och spännande. 
 

Fortsätta upprustning av skolor och deras 
yttre miljö för att skapa attraktivitet in-
klusive energieffektiviseringar som en del 
i kommunens miljösatsning. 
 

Reningsverket i Kivik samt utbyggnaden 
av ledningsnätet igångsätts för att säkra 
möjlighet till utveckling för såväl företa-
gande som boende. 
 

Utveckla en marknadsföringssida för 
kommunen som visar hur allmänhet och 
företag kan få snabb och enkel upplys-
ning om möjligheter till nyetablering och 
byggbar mark. 
 

Service mot allmänheten ska präglas av 
snabbt, enkelt och trevligt bemötande 
samt utveckla medborgardialogen med 
regelbundna dialogmöten i de större or-
terna. 

 

  
 
Ekonomi 
 
Ekonomi (tkr) 2015 2016 
Drift   
Utfall jan-aug 28 967 34 402 
Budget, helår  47 404 49 868 
Utfall/prognos, helår 45 970 50 183 
Budgetavvikelse, helår 1 434 -315 
   
Investeringar   
Utfall jan-aug 30 307 59 455 
Budget, helår  163 140 206 065 
Utfall/prognos, helår 75 634 116 084 
Budgetavvikelse, helår 87 506 89 981 
 
Nämnden prognostiseras få ett underskott på 0,3 
mnkr, vilket härrör från den skattefinansierade 
verksamheten. 
 
Vatten- och avloppsverksamhetens underliggande 
överskott förväntas bli 5,9 mnkr, vilket beror på 
lägre kapitalkostnader, högre periodiserade anlägg-
ningsavgifter, lägre lönekostnader och lägre under-
hållskostnader avseende ledningsnätet. Överskottet 

exkluderas i sin helhet från årets resultat och bokfö-
ras som förutbetald intäkt i enlighet med gällande 
redovisningsrekommendationer. 
 
Plan- och bygglovsverksamheten bedöms få ett 
underskott på 0,6 mnkr, vilket beror på lägre plan-
kostnadsintäkter och lägre bygglovsavgifter. Of-
fentliga rummet förväntas få ett underskott på 0,1 
mnkr, vilket avser en förlikning med ett företag 
avseende förorenad mark. Nämndsverksamhet pro-
gnostiseras få ett underskott på 0,1 mnkr till följd 
av fler sammanträden än planerat medan staben 
bedöms få ett överskott på 0,5 mnkr, vilket avser 
lägre verksamhetskostnader än förväntat.  
 
Den totala budgetavvikelsen avseende investeringar 
förväntas uppgå till 90,0 mnkr. Vatten- och avlopp-
sinvesteringar har försenats och förväntas leda till 
en avvikelse på 45,1 mnkr. Förseningarna avser i 
huvudsak ledningsnätet och avloppsreningsverk. 
Investeringar i landsbygdens vattenförsörjning och 
vatten- och avloppsserviser beräknas uppvisa en 
budgetavvikelse på 1,2 mnkr. Dessa investeringar 
finansieras i sin helhet av anläggningsavgifter. De 
skattefinansierade investeringarna förväntas få en 
budgetavvikelse på 43,7 mnkr till följd av förse-
ningar. Avvikelsen avser bland annat eftersläpning-
ar beträffande tillbyggnation av Simrislundsskolan, 
reinvestering parkmiljö, Jonebergs torg med tillhö-
rande allmänna ytor och isverket. 
 
Framtid 
 
Arbetet med att digitalisera bygglovsarkivet har 
påbörjats. Under hösten kommer hela arkivet att 
scannas. Målet är att samtliga bygglov ska vara 
sökbara digitalt inför införandet av En väg in. 
 
Inom hamnverksamheten kommer fokus att vara på 
att vidareutveckla verksamheten för att finna nya 
inkomstkällor. Rekrytering av en enhetschef för 
hamnen är en viktig del i detta. 
 
Med anledning av rådande vattenbrist och bristfäl-
lig vattenkvalitet samt effekterna av klimatföränd-
ringarna 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. Framtagning av under-
hållsplaner för kommunens hamnar, gator, parker, 
fastigheter och vatten och avlopp inklusive tidplan 
och kostnad håller på att utarbetas. Underhållspla-
nerna är en viktig förutsättning för att framöver 
kunna bibehålla investeringarnas värde på en opti-
mal nivå och undvika kapitalförstöring.
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Kultur- och fritidsnämnden
Periodens händelser 
 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
att tilldela nämnden 1,3 mnkr för integrat-
ionsfrämjande åtgärder under 2016. 

• Kommunfullmäktige beslutade att tilldela 
nämnden 0,8 mnkr för att under 2016 extra 
stödja frivilliga insatser kring integrations-
arbete.  

• Österlens museum tog fram en digital stra-
tegi för hela verksamheten som låg klar i 
mars och presenterades för Kultur Skåne 
som begärt in den. 

• Till 2016 års kulturpristagare utsågs 
världstrombonisten Nils Landgren och 
skådespelerskan Beatrice Järås. Till 2016 
års idrottspristagare utsågs Hammenhögs 
IF:s damlag. Karolina Tuesson, Österlen 
Sim utsågs till 2016 års föreningsledarsti-
pendiat. 

• En ny förvaltningschef tillträdde. 
 
Verksamhetsuppföljning 
 
I enlighet med entreprenadavtalet med Fritid Öster-
len Holding AB avsätter entreprenören årligen 0,3 
mnkr till långsiktigt underhåll. Medlen, som admi-
nistreras av samhällsbyggnadsförvaltningen, an-
vändes under perioden bland annat för iordningstäl-
lande och handikappanpassning av ett familjerum i 
servicebyggnaden. Utvändigt vid campingen an-
lades, på ny säkrare plats, en modernare avlopps-
tömning för husvagnar och husbilar, vilket också 
medförde att utemiljön kring lekplatsen säkrades 
upp. 
 
Vid Sankt Olofsbadet fortsatte Sankt Olofs IF i 
samarbete med kommunen en upprustning av an-
läggningen. Anläggningens byggnad målades om, 
påbörjad bottenflagning åtgärdades och bassängen 
försågs med nya räcken. 
 
I samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen 
gjordes investeringar i Jonebergs sporthall. Ett nytt 
hallgolv anlades, täckande räcke mellan golv och 
åskådarplatser byggdes samt fällbara stolar monte-
rades. Planering pågår med berörda föreningar och 
idrottslärare för att strukturera och förändra för-
rådsmöjligheter och förvaring.  
 
I fokus för vårens arbete på biblioteket stod barn 
och ungdomars läsning samt integrationsarbete. 
Biblioteket erbjöd sagostunder på svenska, arabiska 
och ungerska. Barnbibliotekarien anordnade Pop-up 
bibliotek några eftermiddagar på kulturskolan. Med 
kommunalt anslagna medel för integrationsfräm-

jande insatser ordnade folkbiblioteket Språkcaféer. 
I maj höll Språkcaféet en avslutningsfest med mu-
sikerna Nadin al Khalidi och Gabriel Hermansson 
som blev mycket uppskattad. 
  
Under våren avslutades ett ombyggnadsprojekt i 
biblioteket som är en del av moderniseringen av 
biblioteksrummet och verksamheten. En ny studie-
zon med läs- och datorplatser inrättades, biblio-
tekets foajé förnyades med läsplatser och dagstid-
ningar, tidskriftsavdelningen flyttade och fick ny 
möblering. En köksenhet och cafémöbler placera-
des i bibliotekets östra del för att svara upp mot 
behovet av mötesplatser i kommunen. 
 

 
Bibliotekets nya studieplatser. Foto: Kate Visonj 
 
Två nya museiutställningar producerades och in-
vigdes under våren; BronzeTech – en experiment-
yta för ny forskning och ny teknik samt Tillbaka till 
framtiden – vad kan samtidsdesignen lära av all-
mogehantverket. 
 
Arbetet med att digitalisera föremål ur museisam-
lingarna fortsatte under perioden. I juni lanserades 
databasen inte bara på den egna hemsidan, 
osmukulturhotell.se utan också på den nationella 
sökmotorn Kringla.nu.  
 
För att rädda föremålen fram till att ett nytt musei-
magasin blir verklighet hyrdes ett tillfälligt magasin 
på industriområdet dit också en del textilier flytta-
des efter mögelangreppet i textilmagasinet. Sane-
ringen av textilierna tog mycket tid och kostade 
mycket pengar. Försäkringen täckte dock det mesta 
av kostnaderna.  
 
Under perioden betydde Bénka-dí mycket för ett 
stort antal nyanlända pojkar och det var oftast nära 
lokalens kapacitetsgräns. Samtidigt besökte inte 
högstadieelever Bénka-dí lika mycket som tidigare. 
Många, främst flickor, uttryckte att de inte kände 
sig trygga i verksamheten och antalet konflikter 
ökade under våren och språkutmaningarna blev 
stora. För att prioritera högstadieungdomar och för 
att återskapa en hållbar verksamhet som når sina 
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mål ändrades åldersgränser och öppettider från och 
med augusti.  
 
Tack vara statligt integrationsmedel erbjöds ung-
domar en sommarverksamhet på Bénka-dí, tre kväl-
lar i veckan under åtta veckor. I genomsnitt besökte 
30 pojkar och tio flickor verksamheten varje som-
markväll. 
 
Under våren genomfördes sex kulturkullerbyttear-
rangemang som alla riktade sig till de yngsta bar-
nen. Föreningar som arbetar med barnkultur bjöds 
in till nätverksmöte för erfarenhetsutbyte. 
 
Under våren genomfördes en workshop för kultu-
rella och kreativa näringar under rubriken Nya per-
spektiv med Kultur – näringsliv och kultur gifter 
sig?!. Allmänkultursamordnaren presenterade hur 
kommunen arbetar med frågor rörande kulturella 
och kreativa näringar på näringslivs-, turism- och 
miljöutskottet i juni.  
 
Sju konstverk köptes in till kommunens konstsam-
ling och nämnden antog under perioden skriftliga 
rutiner för konsthantering av kommunens konst-
samling.  
 
Under perioden betalades sammanlagt 2,9 mnkr ut i 
bidrag. 
 
Måluppföljning 
 

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

Arbeta för destinationsutveckling med 
fokus på fiskerinäringens kulturarv. 
 

Öka barn och ungdomars möjlighet till 
kunskapsinhämtning, delaktighet, gemen-
skap, tillgång till kulturell verksamhet 
och ett varierat utbud av idrott och fysiska 
aktiviteter. 
 

Samverka med föreningar och övriga 
ideella krafter för att främja engagemang, 
mångfald och jämställdhet. 
 

Utveckla olika former av fysiska och 
digitala mötesplatser i hela kommunen. 
 

Utveckla de demokratiska möjligheterna 
för invånarna att påverka kultur- och 
fritidsutbudet. 
 

 

 
 

Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) 2015 2016 
Drift   
Utfall jan-aug 25 183 28 220 
Budget, helår  39 194 43 313 
Utfall/prognos, helår 39 253 43 313 
Budgetavvikelse, helår -59 0 
   
Investeringar   
Utfall jan-aug 507 549 
Budget, helår  4 412 4 756 
Utfall/prognos, helår 656 1 636 
Budgetavvikelse, helår 3 756 3 120 
 
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett utfall  
i nivå med budget. 
 
Den totala budgetavvikelsen avseende investering-
ar förväntas uppgå till 3,1 mnkr, där den största  
avvikelsen avser biblioteksbussen då upphandling-
en dragit ut på tiden. Under augusti och september 
utvärderas inkomna anbud och ett avtal om leverans 
av en biblioteksbuss kommer sannolikt att tecknas 
under hösten. 
 
Framtid 
 
Nuvarande driftentreprenader upphör vid utgången 
av 2017. Kommunstyrelsen har beslutat om inrikt-
ning av framtida driftsformer för fritidsanläggning-
arna. Höstens arbete kommer bland annat att inne-
bära en ny upphandling av driftentreprenad, där 
Tobisviks camping läggs ut på långsiktigt arrende 
utan besittningsskydd samt där simhall och utom-
husbaden upphandlas på driftentreprenad alternativt 
föreningsdrift. Sankt Olofsbadet fortsätter i före-
ningsdrift med avtalsjustering kring bland annat 
taxor.  
 
Nämnden har under flera år arbetat för att få till 
stånd ett nytt museimagasin. Förhoppningarna är att 
ett beslut kommer inom snar framtid så att föremå-
len kan flyttas och få en dräglig miljö för fortlevnad 
samt att museipersonalen kan få en godkänd ar-
betsmiljö.  
 
Bénka-dí förväntas arbeta aktivt för att få tillbaka 
högstadieelever till verksamheten. Bénka-dí kom-
mer att utöka sitt arbete för integration samt att de 
kommer att samarbeta med övriga aktörer för att 
hjälpa fler ungdomar att starta egna eller att upp-
täcka existerande föreningsaktiviteter. 
 
Folkbibliotekets högsta prioritet är arbetet med 
upphandling av en biblioteksbuss för att kunna ge 
biblioteksservice i hela kommunen samt till priori-
terade grupper. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 
Periodens händelser 
 

• För att säkerställa skollagens krav på en 
likvärdig utbildning beslutade nämnden 
om en ny resursfördelningsmodell inom 
grundskolan.  

• Kommunen tilldelades, i egenskap av 
skolhuvudman, kvalitetsutmärkelsen Guld-
trappan för ett målmedvetet arbete med di-
gital skolutveckling.  

• Nämnden beslutade om Gröna nyckeln, ett 
utbildningskoncept där Naturskolan Öster-
len kompletterar undervisningen i grund-
skolan, genom att försäkra alla elever 
minst ett besök per årskurs. 

• Lärarförbundet rangordnade kulturkom-
muner i Sverige. Simrishamns kommun 
förbättrade sin placering till 29 i riket och 
utsågs till bästa kulturkommun i Skåne. 

• Skolverket godkände riksrekryterande 
estetisk spetsutbildning för estetiska pro-
grammet, inriktning teater, vid Nova 
Academy med start läsåret 2017/2018. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 
Under våren startade ett arbete för att effektivisera 
utnyttjandet av kommunens lokaler för förskola, 
grundskola, gymnasieskola och undervisningen i 
svenska för invandrare. Genom att ta tillvara befint-
liga lokalytor, genomföra smärre ombyggnationer 
och flytta några verksamheter, hanterade förvalt-
ningen på ett mycket kostnadseffektivt sätt den 
uppkomna situationen.  
 
Mottagningen av nyanlända barn och elever innebar 
kraftansamling på förvaltning och i verksamheter 
för att färdigställa rutiner kring mottagande och 
tillförsäkra de nyanlända en likvärdig skolgång 
samt lösa nya behov och lösa akut trångboddhet för 
några av nämndens verksamheter. 
 
Kommunen skrev på en överenskommelse med 
Skolverket om att delta i en satsning för att stärka 
utbildningens kvalitet för nyanlända i syfte att höja 
kunskapsresultaten för elevgruppen. 
 
Skolinspektionen genomförde regelbunden tillsyn 
av skolverksamheten i kommunen och identifierade 
förbättringsområden, vilka kommer att ses över. 
 
Kommunens arbete med att utveckla skolan resulte-
rade i att kommunen förbättrade både placeringen i 
Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämfö-
relser till 71:a plats i riket samt placeringen i Lärar-

förbundets ranking av bästa skolkommun till plats 
15. 
 
Kommunen anmälde sig till Sveriges Kommuner 
och Landstings utvecklingsarbete PRIO i vilket en 
grundskola och en gymnasieskola ska arbeta för ett 
effektivt användande av befintliga resurser, som 
resulterar i att resultaten förbättras väsentligt och 
varaktigt. 
 
Sommarkulturskola genomfördes under åtta som-
marveckor med i genomsnitt 50 deltagande barn 
varje dag. Vid Österlengymnasiet genomfördes 
sommarlovsskola med 60 deltagande elever. 
 
Förvaltningen förstärktes med ytterligare en tjänst 
som utvecklingsledare. Därmed kunde arbetet med 
att utveckla strukturen i det systematiska kvalitets-
arbetet intensifieras. Detta resulterade i att den 
första systematiska kvalitetsrapporten färdigställ-
des. Kvalitetsrapporten följer bland annat upp betyg 
och resultat från genomförda attitydundersökningar. 
Den kommer att fungera som katalysator för fort-
satta insatser i arbetet med att utveckla skolverk-
samheten. Personalrekrytering innebar ökade insat-
ser i tid för inblandade aktörer och ställde höga 
krav på koordinering och tät dialog. 
 
Nämnden informerades löpande om klagomålshan-
tering, avstängningar och kränkningsanmälningar.  
 
Kostenheten flyttades organisatoriskt till samhälls-
byggnadsnämnden den 1 januari 2016. 
 
Måluppföljning 
 

Nämndsmål Prognos 
 

Under 2016 har tio procent av kommu-
nens elever deltagit i en marin aktivitet. 
 

En utredning om förutsättningar och 
villkor för en Naturgaranti, som ska om-
fatta alla barn och elever, färdigställs 
under 2016. 
 

Flickor och pojkar uppnår samma höga 
studieresultat. 
 

90 procent av eleverna i årskurs 5 och 8 
känner stor motivation i sitt lärande. 
 

Minst hälften av kommunens elever söker 
sig till kommunens gymnasieskolor. 
 

Inom barn- och utbildningsförvaltningen 
arbetar engagerad, kompetent och inspire-
rande personal på alla nivåer med extra 
fokus på jämställdhet och antidiskrimine-
ring. 
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Indikatorer gällande studieresultat pekar mot att det 
såväl handlar om skillnader i pojkars och flickors 
utvecklingskurva som sociala faktorer med större 
utbredning av så kallad antipluggkultur hos pojkar-
na. En djupare analys behöver genomföras. 
 
Eleverna känner sig mer motiverade i årskurs 5 än i 
årskurs 8. Varför elevernas motivation minskar 
under högstadietiden är det viktigt att arbeta vidare 
med. 
 
Gällande det sistnämnda målet finns det inget mät-
verktyg att tillgå varför det inte kan följas upp på 
helårsbasis.  
 
Ekonomi 
 
Ekonomi (tkr) 2015 2016 
Drift   
Utfall jan-aug 229 343 231 643 
Budget, helår  352 183 356 531 
Utfall/prognos, helår 349 908 352 831 
Budgetavvikelse, helår 2 275 3 700 
   
Investeringar   
Utfall jan-aug 1 131 2 470 
Budget, helår  3 500 4 962 
Utfall/prognos, helår 3 747 4 962 
Budgetavvikelse, helår -247 0 
 
Nämnden prognostiserar ett överskott på 3,7 mnkr. 
 
Förskoleklass och grundskola prognostiserar ett 
överskott på 1,2 mnkr vilket främst beror på ökade 
ersättningar från Migrationsverket och ett riktat 
statsbidrag till grundskolan med anledning av nyan-
lända elever. Intäkterna per elev överstiger då den 
marginalkostnad kommunen har per elev. 
 
Gymnasieverksamhetens överskott bedöms bli på 
2,2 mnkr och är kopplat till att allt fler gymnasiee-
lever väljer en utbildning i Simrishamn. Detta inne-
bär att marginalkostnaden per elev minskar då den 
egna gymnasieskolan får allt fler elever. 
 
Vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott på 
0,4 mnkr vilket beror på en ej budgeterad upp-
dragsutbildning inom vård och omsorg. Förvalt-
ningsgemensamma verksamheter prognostiserar ett 
överskott på 3,2 mnkr bland annat då marginalkost-
naden per elev är lägre än de intäkter som kommu-
nen för tillfället får från staten. Underskott progno-
stiseras för skolskjutsar på 1,6 mnkr främst bero-
ende på prishöjningar. Elevhälsan förväntas få ett 
underskott på 0,6 mnkr och politisk verksamhet ett 
underskott på 0,3 mnkr beroende på högre kostna-
der än förväntat.  
 
Investeringarnas utfall förväntas bli enligt budget.

Framtid 
 
För att nå ökad måluppfyllelse i skolan kommer ut-
vecklingen av nya arbetssätt att fortsätta. Digitalise-
ringen i skolan innebär att fortbildningen för peda-
goger och övrig personal intensifieras, samt att den 
digitala infrastrukturen utvecklas. En strategi ska 
färdigställas för hur informations- och kommuni-
kationsteknik ska kunna integreras i utbildningen. 
En strategi som ska öka förutsättningarna att ge alla 
barn möjlighet att utveckla en digital kompetens. 
 
Förvaltningen kommer att fortsätta att fokusera på 
att utveckla och säkerställa det systematiska kvali-
tetsarbetet så att rätt indikatorer identifieras och 
används. Då kommer åtgärder som vidtas att ha 
relevans och goda förutsättningar att eliminera eller 
minimera brister som upptäckts.  
 
Förvaltningen kommer även att arbeta vidare med 
samordning och styrning av verksamheterna. Dia-
loger med rektorer förs kontinuerligt och syftet är 
att förvaltningsledning och skolenheter gemensamt 
utvecklar modellen för systematiskt kvalitetsarbete 
och genomför resurseffektiva förbättringar som 
gynnar barn och unga. Potentialen i detta arbete 
bedöms vara mycket stor och en förutsättning för 
att kunna hantera framtida krav på resurser på ett 
produktivt sätt. 
 
För att säkerställa resurser för en likvärdig skola 
fortsätter arbetet med att utveckla den införda re-
sursfördelningsmodellen för grundskola, vilket 
även kommer att innebära att kvalitetssäkrade be-
räkningar av grundbeloppen förbättras. Även för 
förskolan kommer en resursfördelningsmodell att 
utvecklas.   
 
Utvecklingen av elevantalet i de olika verksamhet-
erna kommer noga att följas. Det sker snabba för-
ändringar, vilket försvårar planering. Vad gäller 
nyanlända i asyl finns 31 förskolebarn, 135 grund-
skoleelever samt 90 gymnasieelever. Dessutom 
finns det 150 nyanlända elever i verksamheterna 
som erhållit permanent uppehållstillstånd. Totalt rör 
det sig om cirka 400 elever och barn.  
 

 
Foto: Ulla Bendtsen 
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Socialnämnden 
 
Periodens händelser 
 

• Ett nytt boende öppnades för ensamkom-
mande barn. 

• Integrationsenheten koncentrerade integ-
rationsfrågorna till Världens Hus.  

• Förvaltningens ökade behov av kontorslo-
kaler och behov av samlokalisering ledde 
till att beslut togs att vissa delar av förvalt-
ningen flyttar till lokaler på Simrisvägen.  

• Attendo Sverige AB fick tilldelningsbeslut 
för driften av Lillevång från och med den 1 
oktober 2016. 

• Beslut togs att förvaltningen ska upp-
handla ett nytt verksamhetssystem för vård 
och omsorg, LSS och hälso- och sjukvård. 

• Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att 
anordna en mässa för tekniska hjälpmedel 
under året. 

• Aktivitetssamordnare anställdes på sär-
skilda boenden med hjälp av ett statligt 
stöd. 

• Individ- och familjeomsorg, LSS och 
handläggarenheten utvecklade metoder i 
samverkan i enlighet med nämndens mål. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 
Platser i särskilt boende var inte fyllda, vilket var 
ett resultat dels av minskat behov av insatser och 
dels av att antal platser i kommunen ökade i slutet 
av förra året. 
 
Antal hemtjänsttimmar var under första halvåret 
fortsatt lågt i jämförelse med 2015 och detta gällde 
även antal hemsjukvårdstimmar. 
 
Antal samordnade vårdplaneringar fortsatte att 
minska i antal under första halvåret 2016. 
 
Under första halvåret 2016 anvisades tio ensam-
kommande ungdomar till kommunen. Antal kom-
munplacerade vuxna flyktingar var tre personer 
under första halvåret 2016.  
 
Inkomna anmälningar gällande barn och unga var 
under första halvåret 301 personer, vilket var ett 
fortsatt högt antal. 
 
Utbetalt försörjningsstöd var betydligt lägre första 
halvåret 2016 än samma period 2015. Enheten arbe-
tade medvetet för att sänka kostnaderna för försörj-
ningsstöd. 

Antal placeringar av vuxna med missbruk minskade 
under perioden. Även här genomfördes ett medvetet 
arbete för att minska antal placeringar till förmån 
för hemmaplanslösningar. 
 
Under första halvåret skedde en markant ökning av 
beslut om daglig verksamhet enligt LSS vilket med-
förde ett stort behov av att utöka denna verksamhet. 
 
Måluppföljning 
 
Nämndsmål Prognos 
 

Flickor och pojkar som lever i familjer 
med svårigheter ska känna trygghet och 
bli bekräftade genom tidiga och samord-
nade insatser. 
 

Flickor och pojkar ska vara delaktiga i de 
insatser de får. 
 

Familjehem som tar emot barn och ung-
domar för placering ska ges adekvat stöd. 
 

Förebyggande och samordnade insatser 
ska riktas till unga flickor och pojkar i 
riskzon för att utveckla missbruk och 
beroende av droger. 
 

Insatser till unga vuxna kvinnor och män 
med missbruk ska ges i ett tidigt skede 
och vara samordnade. 
 

Yngre kvinnor och män med demens-
sjukdom ska erbjudas insatser och aktivi-
teter anpassade till sin livssituation. 
 

Anhöriga till yngre dementa ska erbjudas 
stöd utifrån sin vardagssituation. 
 

Flickor och pojkar, kvinnor och män får 
lika tillgång till social omsorg och sociala 
tjänster på likvärdiga villkor. Vi beaktar 
att flickors och pojkars, kvinnor och mäns 
behov kan vara olika. 
 

 

 
Tidig upptäckt av barn som lever i familjer med 
svårigheter möjliggörs bland annat i form av sam-
verkan med förskola och skola. Gemensam kompe-
tensutveckling genomfördes under året och en sam-
verkansplan upprättades. Arbetet med att kunna 
erbjuda väl fungerande tidiga insatser i samverkan 
beräknas innebära att målet uppnås år 2017.  
 
Åtgärder för att nå målen gällande flickor och poj-
kar i riskzon samt unga vuxna med missbruk är att 
förvaltningen fortsätter sitt påbörjade arbete för att i 
samverkan kunna erbjuda adekvata insatser och 
stöd. Målen beräknas kunna uppnås år 2017. 
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Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) 2015 2016 
Drift   
Utfall jan-aug 276 963 280 155 
Budget, helår  425 691 443 247 
Utfall/prognos, helår 420 598 437 247 
Budgetavvikelse, helår 5 093 6 000 
   
Investeringar   
Utfall jan-aug 1 742 1 546 
Budget, helår  5 781 6 603 
Utfall/prognos, helår 3 178 3 553 
Budgetavvikelse, helår 2 603 3 050 
 
Nämnden prognostiserar ett överskott på 6 mnkr.  
 
Större delen av överskottet, 4 mnkr, beror på en väl 
genomtänkt strategi för asylsökande och ensam-
kommande barn. Dessa kostnader är inte så omfat-
tande som förvaltningen beräknat. Snabba åtgärder 
görs då flyktingströmmen avtar med förtätning av 
boende och mindre personalåtgång. En bidragande 
faktor är också att rutinerna kring återsökning av 
medel från Migrationsverket har förbättras.  
 
Den återstående delen av överskottet på 2 mnkr 
beror på färre hemtjänsttimmar och lediga lägen-
heter inom särskilt boende. Förebyggande åtgärder 
kan vara en orsak till överskottet. Förvaltningen 
arbetar aktivt med att få de äldre friskare och mer 
självständiga.  
 
Investeringarna prognostiseras bli 3,0 mnkr lägre än 
förväntat, vilket beror på förseningar i upphand-
lingsförförfarandet med en överklagan till domstol 
avseende ett nytt verksamhetssystem. 
 
Framtid 
 
Demografin med allt fler personer över 80 år kom-
mer inte att nå full effekt förrän om några år. Under 
2017 kommer inga större förändringar att ske vilket 
bör leda till ungefär samma behov av särskilt bo-
ende som under innevarande år. 
 
När det gäller hemtjänst är det svårt att förutse 
framtiden eftersom de brukare som idag har få in-
satser kan komma att behöva större och fler insatser 
nästa år. Samma sak gäller för hemsjukvården. 
Tendensen är att allt fler multisjuka bor kvar i 
hemmet och behov av hemsjukvård ökar. 
 
Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal är beslutat men 
det är osäkert när och i vilken form det kommer att 
träda i kraft. Oavsett detta arbetar förvaltningen 
vidare med att organisera och utveckla vård och 
omsorg, hemsjukvård och rehab för att kommunens 

medborgare ska få de insatser och det stöd de behö-
ver. 
 
Testning och implementering av tekniska hjälpme-
del kommer förvaltningen att arbeta med särskilt 
under 2017. Detta för att våra brukare, patienter och 
klienter ska kunna vara självständiga och delaktiga 
så mycket som möjligt och de själva önskar. 
Utvecklingen av IT är också ett prioriterat område 
när det gäller personal då behovet är stort att för-
enkla administrativa uppgifter. Förvaltningen har 
som önskan att halvera den tid vårdpersonalen läg-
ger på administrativa uppgifter. 
 
Det ökade behovet av insatser inom LSS i form av 
boende och daglig verksamhet innebär att ett nytt 
boende behöver startas upp under 2017. Daglig 
verksamhet har redan fått starta nya arbetsplatser 
för sina brukare och framöver kommer fler platser 
att behövas. 
 
På grund av aviserat nytt ersättningssystem för 
ensamkommande barn ska verksamheten ses över 
för att passa framtidens intäkter och krav. En stor 
utmaning för framtiden är att finna boenden för 
både ensamkommande barn och anvisade vuxna 
flyktingar som befinner sig i kommunen och som 
blir anvisade till kommunen.  
 
Personalförsörjningen är en fråga förvaltningen 
arbetar med, både tillsammans med andra kommu-
ner och med Arbetsförmedlingen. Svårigheterna att 
rekrytera undersköterskor, legitimerad personal, 
socionomer samt chefer innebär att kommunen 
måste marknadsföras på olika sätt.  
 

 
Gruppboende Stibyborg, utflykt. Foto: Anette Andersson 
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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 med mera ingår.  
 

För helåret beräknas utfallet visa ett överskott mot 
budget på drygt 9 mnkr. Exkluderas poster som inte 
ska beaktas vid balanskravsavstämningen visar 
prognosen en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr.  

 
Driftredovisning (tkr) Bokslut                   

jan-aug                 
2015 

Bokslut                   
jan-aug                 

2016 

Budget                   
jan-dec                 

2016 

Prognos                   
jan-dec                 

2016 

Budget-
avvikelse 

Skatteintäkter 480 916 493 600 744 500 740 800 -3 700 
Stats- och utjämningsbidrag 111 165 123 836 185 300 185 700 400 
Fastighetsavgift 28 698 29 958 44 600 44 900 300 
Återbetalning AFA 7 479 0 0 0 0 
Tillfälligt flyktingstatsbidrag 0 24 958 37 400 37 400 0 
Pensioner -35 931 -33 764 -56 500 -53 300 3 200 
Interna pensionsavgifter med mera 19 419 20 643 30 300 30 300 0 
Avskrivningar -25 712 -27 476 -40 500 -41 400 -900 
Räntor med mera -587 751 -1 665 635 2 300 
Interna kapitalkostnader 35 910 35 042 54 300 53 000 -1 300 
Kommunfullmäktiges förfogande 0 0 -1 000 -1 000 0 
Kommunstyrelsens förfogande 0 0 -1 110 -1 110 0 
Övrigt 2 166 2 147 3 027 3 127 100 
Summa inom balanskravet 623 523 669 695 998 652 999 052 400 
Pensionsmedelsförvaltningen 3 495 5 883 0 7 200 7 200 
Fastighetsförsäljning reavinst 3 375 1 759 0 1 800 1 800 
Summa inklusive realisationsvinster 630 393 677 337 998 652 1 008 052 9 400 

 
 
Prognosen för skatteintäkterna visar ett underskott 
på 3,7 mnkr. Sveriges Kommuner och Landsting 
reviderade i augusti ner sin prognos avseende 
kommunernas skatteintäkter jämfört med aprilpro-
gnosen. Orsaken till detta är bland annat lägre lö-
neökningstakt redan från 2015. För Simrishamns 
del innebär nedrevideringen minskade intäkter på 
4,6 mnkr. Innan augustiprognosen beräknades skat-
teintäkterna således ge ett positivt budgetutfall. 
Stats- och utjämningsbidragen och den kommunala 
fastighetsavgiften förväntas ge ett sammantaget 
överskott på 0,7 mnkr.  
 
Pensionskostnaderna beräknas understiga budget 
med 3,2 mnkr. En förklaring är att under 2016 har 
premiekostnader på nästan 1,6 mnkr kunnat finan-
sieras ur en överskottsfond inom försäkringslös-
ningen med KPA. Möjligheten följer av att värde-
utvecklingen på tidigare inbetalda premier har varit 
god. Vidare har pris- och löneutvecklingstakten 
varit lägre än vad som antogs vid budgeteringstill-
fället vilket ger lägre kostnader. 
 
Räntenettot beräknas bli 2,3 mnkr bättre än budge-
terat. Nästan hälften av överskottet förklaras av en 
utdelning från Kommuninvest. De särskilda med-

lemsinsatserna som kommunen gjort medför att 
denna utdelning numera kan intäktsföras. Lägre 
investeringstakt och lägre räntenivåer jämfört med 
budget förklarar resten av överskottet. Försenade 
investeringar gör även att intäkten från de kapital-
kostnader som nämnderna betalar blir lägre än be-
räknat, -1,3 mnkr. Att avskrivningar, trots försenade 
investeringar, beräknas visa underskott beror på att 
faktiskt genomförda investeringar har kortare av-
skrivningstid än vad som följde av den mer gene-
rella bedömning som gjordes i samband med bud-
get. 
 
När det gäller pensionsmedelsförvaltningen har 
under året sammanlagt 12 mnkr omallokerats från 
aktiefonder till räntefonder. De sålda andelarna i 
aktiefonderna har skapat realisationsvinster på 5,9 
mnkr. Sedan tidigare fastställt uttag som ska verk-
ställas under hösten bedöms ge ytterligare realisat-
ionsvinst. Försäljningen av fastigheter i Sim-
rishamns hamn har inneburit realisationsvinster på 
1,8 mnkr. En viss nedrevidering kan dock ske innan 
årsskiftet till följd av eventuellt tillkommande för-
säljningskostnader. 
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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) 2015 2016 2016 2016   
Kommunfullmäktige, Revisionen och Valnämnden 1,3 1,1 2,1 2,1 0,0 
Överförmyndaren 1,9 2,4 3,0 3,0 0,0 
Kommunstyrelsen 49,7 49,5 79,0 78,3 0,7 
Myndighetsnämnden 0,4 0,3 0,7 0,7 0,0 
Samhällsbyggnadsnämnden 28,9 34,4 49,9 50,2 -0,3 
Kultur- och fritidsnämnden 25,2 28,2 43,3 43,3 0,0 
Barn- och utbildningsnämnden 229,3 231,6 356,5 352,8 3,7 
Socialnämnden 277,0 280,2 443,2 437,2 6,0 

Summa nämndernas nettokostnader 613,7 627,7 977,7 967,6 10,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Knäbäckshusen. Foto: Ulla Bendtsen 
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Nettoinvesteringar totalt 
 
Nettoinvestering Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
per nämnd (mnkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2015 2016 2016 2016   
Kommunstyrelsen 0,7 0,4 7,6 6,6 1,0 
Samhällsbyggnadsnämnden 10,7 31,5 86,2 50,0 36,2 
Samhällsbyggnadsnämnden, reinvesteringsprogram 1,2 17,7 42,7 35,2 7,5 
Kultur- och fritidsnämnden 0,5 0,5 4,7 1,6 3,1 
Barn- och utbildningsnämnden 1,1 2,5 5,0 5,0 0,0 
Socialnämnden 1,7 1,5 6,6 3,6 3,0 

Summa skattefinansierad verksamhet 15,9 54,1 152,8 102,0 50,8 

Samhällsbyggnadsnämnden, Vatten och avlopp 18,4 10,3 77,2 30,9 46,3 

Summa nettoinvesteringar 34,3 64,4 230,0 132,9 97,1 

Anläggningsavgifter, Vatten och avlopp1 -3,1 -3,1 -2,0 -4,5 2,5 

Summa inklusive anläggningsavgifter 31,2 61,3 228,0 128,4 99,6 
1 Avgifter som delfinansierar vatten- och avloppsinvesteringar. Dessa redovisas ej över investeringsredovisningen men ingår 
i beräkningen av investeringarnas finansiering. 
 

 
Verkliga nettoinvesteringar inklusive anläggningsavgifter avseende åren 2012 – 2015 samt prognostiserade nettoinveste-
ringar inklusive anläggningsavgifter för år 2016. 
 

Nettoinvesteringar i detalj per nämnd 
 
Kommunstyrelsen Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2015 2016 2016 2016   
IT 84 0 408 408 0 
E-tjänster 50 0 890 690 200 
Inventarier, kommunledningskontoret 182 0 16 16 0 
Fiberutbyggnad 0 0 800 0 800 
Wifizoner 0 167 800 800 0 
Beslutsstödsystem inklusive Timecare 330 255 465 465 0 
Medlemsinsats Kommuninvest 0 0 4 129 4 129 0 
Inventarier, SLUSS projektet 0 0 150 150 0 
Inköp visitystadosterlen 0 0 0 0 0 

Summa 646 422 7 658 6 658 1 000 
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Samhällsbyggnadsnämnden Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2015 2016 2016 2016   
Fastighet 3 426 9 165 15 302 13 437 1 865 
varav tak, reinvestering 31 0 2 000 1 500 500 
varav fönsterbyte, reinvestering 379 2 516 2 875 2 700 175 
varav badanläggningar, reinvestering 712 402 1 500 1 100 400 
varav sporthallar, reinvestering 3 721 2 800 1 500 1 300 
varav skolor/förskolor, utemiljö 439 2 717 2 420 2 700 -280 
varav övrigt 1 862 2 809 3 707 3 937 -230 
Skollokaler 2 753 5 769 22 008 8 629 13 379 
varav Österlengymnasium, ombyggnation 682 3 428 5 678 5 879 -201 
varav Simrislundsskolan, tillbyggnation 0 1 943 14 510 750 13 760 
varav byskolor 2 071 398 1 820 2 000 -180 
Plan/Bygglov 0 24 425 300 125 
varav digitalt bygglovarkiv 0 0 0 100 -100 
varav inventarier, bygglov 0 17 225 150 75 
varav inventarier, planverksamhet 0 7 200 50 150 
Hamn 718 3 912 11 296 7 695 3 601 
varav flytbryggor, småbåtshamnen 0 0 323 0 323 
varav isverk 0 85 3 478 200 3 278 
varav hamnar reinvestering, statusbedömning 4 2 504 5 581 5 581 0 
varav hamn, investeringar 714 1 323 1 914 1 914 0 
Offentliga rummet 3 719 12 600 36 703 19 508 17 195 
varav Sjöfartsstråket 18 4 678 6 209 4 850 1 359 
varav GC-väg Tumatorpsvägen 0 1 264 2 150 1 450 700 
varav utsmyckning, västra rondellen 0 42 1 300 1 000 300 
varav Hammenhög, byförnyelse 300 2 027 1 954 2 054 -100 
varav Östergatan, reinvestering 77 2 140 2 299 2 299 0 
varav övrigt 3 324 2 449 22 791 7 855 14 936 
MBK 0 0 225 225 0 
varav kart- och mätutrustning 0 0 225 225 0 
Kostverksamhet 0 28 178 178 0 
varav inventarier, tillagningskök 0 28 178 178 0 
Undvika kapitalförstöring 1 246 17 705 42 728 35 174 7 554 
varav undvika kapitalförstöring, hållbar energi 1 214 975 2 345 2 345 0 
varav undvika kapitalförstöring, belysningar 0 4 608 11 078 11 078 0 
varav undvika kapitalförstöring, reinvestering 

 
3 1 616 9 854 2 300 7 554 

varav undvika kapitalförstöring, gator 29 10 506 19 451 19 451 0 
Summa 11 862 49 203 128 865 85 146 43 719 
 
 

     Samhällsbyggnadsnämnden Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2015 2016 2016 2016   
Vatten och avlopp 16 749 8 360 73 382 28 260 45 122 
varav kapacitetsförbättring avloppsledningsnät 2 169 3 033 13 344 7 533 5 811 
varav avloppsreningsverk och pumpstationer 12 948 4 582 33 207 11 566 21 641 
varav vattenverk 1 112 481 11 708 5 471 6 237 
varav vattenledningsnätet 520 264 15 123 3 690 11 433 
Landsbygdens vattenförsörjning1 724 188 2 292 1 152 1 140 
Vatten- och avloppsserviser1 972 1 704 1 526 1 526 0 
Summa 18 445 10 252 77 200 30 938 46 262 
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 
  2015 2016 2016 2016   
Inventarier 243 231 350 350 0 
Reinvesteringar, sporthall 97 32 120 120 0 
Skyddsstaket, Korsavads idrottsplats 0 0 50 50 0 
Byte klädskåp, simhall 96 0 0 0 0 
Friidrottsutrustning, Korsavads idrottsplats 71 0 30 30 0 
Spontanidrott/aktivitetsyta 0 0 680 0 680 
Konstinköp, årligt 0 106 106 106 0 
Utbyte bokhyllebelysning, biblioteket 0 0 600 600 0 
Bokbuss 0 0 2 300 0 2 300 
Meröppet, bibliotek 0 0 200 200 0 
Läsplatser, bibliotek 0 180 180 180 0 
Arkivhyllesystem och larm till textilmagasin 0 0 140 0 140 

Summa 507 549 4 756 1 636 3 120 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2015 2016 2016 2016   
Inventarier, tillagningskök 133 0 0 0 0 
Inventarier, Nova Academy 274 298 649 649 0 
IT-pedagogiska inventarier 129 999 1 900 1 900 0 
Övrigt, förvaltningen 595 54 54 54 0 
Inventarier, förskola 0 81 292 292 0 
Inventarier, svenska för invandrare 0 31 220 220 0 
Inventarier, Österlengymnasiet 0 43 180 180 0 
Inventarier, Simrislund 0 449 902 902 0 
Inventarier, Korsavad 0 515 665 665 0 
Metodkök, Österlengymnasiet 0 0 100 100 0 

Summa 1 131 2 470 4 962 4 962 0 

 
 
Socialnämnden Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2015 2016 2016 2016   
Inventarier 398 230 1 040 1 040 0 
Upplevelsecykel 0 43 150 150 0 
Trygghetslarm 179 140 450 450 0 
IT-utveckling 384 96 2 500 150 2 350 
Trygghetsskapande IT-produkter 0 205 1 163 463 700 
Hjälpmedel 650 832 1 300 1 300 0 
Inventarier, Polishus 131 0 0  0  0 

Summa 1 742 1 546 6 603 3 553 3 050 
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Resultaträkning 
Resultaträkning (mnkr) Kommunen                   

Utfall 
jan-aug                 

2015 

Kommunen                   
Utfall 

jan-aug                 
2016 

Kommunen                    
Budget 
jan-dec                 

2016 

Kommunen                   
Prognos 

jan-dec                 
2016 

Koncernen                    
Utfall 

jan-aug                 
2016 

Koncernen                    
Prognos 

jan-dec                 
2016 

Verksamhetens nettokostnader -581,4 -601,8 -948,6 -890,2 -564,0 -836,9 
Avskrivningar -25,7 -27,5 -40,5 -41,4 -44,3 -65,8 
Verksamhetens nettokostnader -607,1 -629,3 -989,1 -931,6 -608,3 -902,7 
Skatteintäkter 480,9 493,5 744,5 740,8 493,5 740,8 
Generella statsbidrag och utjämning 140,1 178,8 267,3 230,6 178,8 230,6 
Finansiella intäkter 5,5 8,9 3,2 3,9 7,1 4,3 
Finansiella kostnader -2,7 -2,3 -5,0 -3,3 -15,3 -27,2 
Resultat efter finansnetto 16,7 49,6 20,9 40,4 55,8 45,8 
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat  16,7 49,6 20,9 40,4 55,8 45,8 

 
Balanskravsresultat 
 
Prognosen för balanskravsresultatet uppgår till 39,0 mnkr. Justering har då gjorts avseende netto av värde-
förändring och uttag pensionsmedelsförvaltning 0,4 mnkr samt realisationsvinster vid fastighetsförsäljning 1,8 
mnkr.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Faktiskt balanskravresultat avseende åren 2012 – 2015 samt prognostiserat balanskravsresultat för år 2016. 
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Balansräkning 
 
Balansräkning (mnkr) Kommunen                 

2015-12-31 
Kommunen                   
2016-08-31 

Koncernen                 
2015-12-31 

Koncernen                   
2016-08-31 

TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar 821,9 859,2 1 615,0 1 666,4 
Materiella anläggningstillgångar 735,0 772,0 1 596,3 1 648,7 
varav mark, byggnader och tekniska anläggningar 689,6 724,7 1 539,4 1 591,9 
varav maskiner och inventarier 45,4 47,3 55,6 56,8 
varav pågående nyanläggningar 0,0 0,0 1,3 0,0 
Finansiella anläggningstillgångar 86,9 87,2 18,7 17,7 
Omsättningstillgångar 414,2 382,1 438,8 413,9 
Förråd och lager 1,4 1,4 2,2 2,6 
Exploateringsfastigheter 18,7 15,1 18,7 21,8 
Kortfristiga fordringar 122,6 143,2 139,2 154,9 
Kortfristiga placeringar 104,3 110,2 104,3 110,2 
Kassa och bank 167,2 112,2 174,4 124,4 

Summa tillgångar 1 236,1 1 241,3 2 053,8 2 080,3 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
Eget kapital  647,2 696,8 703,1 759,0 
varav periodens resultat 12,5 49,6 18,2 55,8 
varav resultatutjämningsreserv 20,0 20,0 20,0 20,0 
varav social investeringsfond 4,4 4,4 4,4 4,4 
varav övrigt eget kapital 610,3 622,8 660,5 678,8 
Avsättningar 29,9 32,6 33,1 35,9 
Skulder 559,0 511,9 1 317,6 1 285,4 
Långfristiga skulder 292,3 293,7 910,5 925,6 
Kortfristiga skulder 266,7 218,2 407,1 359,8 
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 236,1 1 241,3 2 053,8 2 080,3 
     
 
Ansvarsförbindelser (mnkr) 1 Kommunen                 

2015-12-31 
Kommunen                   
2016-08-31 

Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt 432,4 419,9 
1 Övriga ansvarsförbindelser redovisas enligt samma princip som tidigare år i årsredovisningen. 
 
Låneskuld 

 
Låneskuld per den 31 december avseende åren 2012 – 2015 samt per den 31 augusti år 2016. 
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