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Inledning

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Alla förvaltningar och all personal gör ett mycket
bra jobb för att kommunen ska ha en stabil ekonomi
och bra verksamhet där man sätter servicen till
kommuninvånaren i centrum.

Vi är nu uppe i mer än 80 procent fibertillgång för
hushåll och företag och redan i slutet av 2017 räknar vi med att mer än 90 procent ska ha möjlighet
till en fiberuppkoppling. Man kan vara rolig och
säga att fiberutbyggnaden går med ljusets hastighet.
För att kunna jobba vidare med heltidsprojektet så
är det positivt att vi i våras skrev ett nytt årsarbetstidsavtal med kommunal.

Mycket har hänt under första halvåret 2017 och det
mesta är positivt. Simrishamns kommun är en
kommun som vi alla ska vara stolta över. Kommunen har mycket att erbjuda inom alla verksamheter
och vi har en fantastisk miljö i vår kommun. Många
föreningar är mycket engagerade och man har
många oerhört trevliga evenemang i princip hela
året.

Vi antog riktlinjer för kommunens näringslivsarbete
vilket gör att vi nu med full kraft kan börja att jobba
ännu mer med näringslivsfrågor, för här är mycket
kvar att göra.

Ekonomiskt ser det ut som att 2017 även detta år
blir ett bra år. Prognosen visar på drygt 33 miljoner
kr plus. Däremot har vi minskat befolkningen med
cirka 80 personer och det kan säkert förklaras med
att flyktingboenden stängdes under våren 2017,
men också av att vi inte har några färdigbyggda
inflyttningsklara lägenheter.

Vi tog också ett beslut om att satsa extra på vår fina
stad och har anställt en centrumutvecklare med
målsättningen att Simrishamns stad ska vara årets
stadskärna 2019.
Simrishamns kommun tog ett initiativ om att skriva
ett fiskeupprop till landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht, miljöminister Karolina Skog, näringslivsminister Mikael Damberg och vice statsminister Isabella Lövin. Det intressanta här är att 17 andra
kustkommuner ville vara med och skriva under
detta upprop. Även Länsstyrelsen och landshövdingen har visat ett stort intresse för det lokala fisket.

Det första spadtaget för 64 nya lägenheter på
Skansenområdet togs den 28 augusti och kommer
att stå färdiga och inflyttningsklara under hösten
2018. Det gör att vi troligtvis återigen kan öka befolkningen. Men detta räcker inte, utan vi måste få
fram fler planer och bygga fler lägenheter för att
klara målsättningen med cirka 30–40 nya lägenheter per år.

Projektet Marelitt Baltic, som behandlar spökgarnsproblematiken, vann det internationella Baltic Sea
Clean Maritime Award.

Vad som gläder oss lite extra är att vi under augusti
invigde en ny flygel och ett nytt kök på Simrislundsskolan. Tidigare i vår så invigde vi en ny
förskola som fick namnet Kometen. Vi har vidare
byggt om aulan på före detta Österlengymnasiet nu
mera Fredsdalsgatan 7 till en möteslokal för föreningar och vi har även beslutat om att bygga om
stationen till ett nytt LSS café som invigs i slutet på
september.

Kommunens översiktsplan vann laga kraft den 15
mars, en plan som fått mycket lovord inte minst
från Länsstyrelsen. Att planen nu vann laga kraft
innebar också att Länsstyrelsen nu släppt sitt hårda
grepp över Norrekås/Örnahusen och att kommunen
nu själva styr över utvecklingen i det området.
Länsstyrelsen skriver följande: Sedan 2012 har
Länsstyrelsen Skåne prövat samtliga bygglov och
förhandsbesked i Örnahusen och Norrekås. Nu får
Simrishamns kommun tillbaka ansvaret för prövningen. Länsstyrelsen återkallar beslutet om tillsynsområde. Detta är mycket positivt för kommunens utveckling i detta område!

I april invigdes äntligen kontakt Simrishamn som är
medborgarnas och företagarnas ingång till kommunen där man ska kunna få svar på sina frågor direkt
eller bli hänvisad till en handläggare som kan hantera ärendet. Reaktionerna av att vi införde kontakt
Simrishamn har bara varit positiva med lovord om
en öppen reception.
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Inledning
Personalen
Vi nämner ofta att den viktigaste resursen vi har är
personalen. Därför är det positivt att vi nu gått från
ord till handling och vågat satsa lite extra resurser
på personalen. Vi har höjt ersättningen för personalbefrämjande åtgärder från 500 kr per anställd till
1 500 kr per anställd.

högt upp på listan över framtida utmaningar. Men
vi styr inte ensamma över dessa frågor. Utan Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket, Region Skåne
med flera är inblandade vilket gör att många ska
tycka till och ha åsikter samt det ska finansieras
vilket gör att allt tar längre tid än beräknat.

Om detta sedan är en av anledningarna till att sjukskrivningarna minskar återstå att se. Men siffrorna
visar på att den totala sjukskrivningen är på väg ner.
Jämfört med augusti 2016 har sjukskrivningarna
minskat från 4,56 procent till 3,93 procent samt att
långtidssjukskrivningarna minskat i samtliga åldersgrupper vilket är mycket positivt.

Vidare håller vi nu på med att ta fram underhållsplaner för kommunens hamnar, gator, parker, fastigheter och vatten och avlopp inklusive att utarbeta
tidplan och kostnad. Underhållsplanerna är en viktig förutsättning för att framöver kunna bibehålla
investeringarnas värde på optimal nivå och undvika
kapitalförstöring.

Framtida utmaningar

Under våren 2018 ska äntligen en biblioteksbuss
som ska tillgodose behovet av biblioteksservice i
byarna vara i drift.

Även om det mesta är positivt i kommunen så finns
det en del stora utmaningar som vi måste jobba hårt
med. Jag tänker då på vattenfrågan i kommunen,
utbyggnaden och ombyggnaden av reningsverken
samt underhållet av våra avloppsledningar. Vi har
även utbyggnaden av våra cykelvägar samt riksväg
11 mellan Simrishamn-Tomelilla, riksväg 9 genom
Kivik och vägen till Stenshuvud förbi Kiviks
musteri. Även en bättre kollektivtrafik med upprustning av spåren mellan Simrishamn till Malmö
som kommer att ge säkrare tågförbindelser och står

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.
Samt rikta ett stort GRATTIS till både Peder Fredriksson för sina framgångar under EM i hästhoppning och till Gustav och Marie Mandelmann för
sina framgångar med att vinna tre Kristallenstatyetter på Kristallengalan i Stockholm.

Karl-Erik Olsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Förvaltningsberättelse

Delårsrapport januari – augusti
Allmänekonomiska förutsättningar

Verksamhetsöversikt

Svensk ekonomi har utvecklats överraskande starkt
under första halvåret 2017. Framförallt har produktionen i byggsektorn ökat påtagligt som en följd av
kraftigt växande byggnadsinvesteringar. Inte minst
bostadsbyggandet har fortsatt öka i snabb takt. Under fortsättningen av 2017 väntas ökningen i investeringarna mattas av. Utvecklingen för svensk
ekonomi i stort beräknas dämpas. För helåret ger
det en BNP-ökning på 3,1 procent. Nästa år beräknas BNP att öka med 2,3 procent.

Under årets första åtta månader noterades bland
annat följande händelser rörande kommunens verksamheter:

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi
innebär att sysselsättningen och skatteunderlaget
fortsätter växa i relativt snabb takt i år och nästa år.
Arbetslösheten pressas tillbaka och når mot slutet
av i år ner mot 6,5 procent. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. KPI har tillfälligt nått
över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år.
Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 2019 och
2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP,
sysselsättning och skatteunderlag förväntas därför
att utvecklas svagare än normalt dessa år. BNPökningarna begränsas till 1,4 procent samtidigt som
antal arbetade timmar i den svenska ekonomin
stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir
särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter att växa i
snabb takt.

Befolkningsutveckling
Kommunens invånarantal uppgick preliminärt till
19 403 invånare per den 31 augusti, en minskning
med 82 personer sedan årsskiftet (jan-aug 2016:
+156 invånare). Hittillsvarande utveckling under
året har återigen vänt mot en minskande befolkning
efter ett par år med befolkningsökning. Flyttnettot
är dock fortfarande positivt, 11 personer (jan-aug
2016: +283 personer).

Näringsliv och arbetsmarknad
Nyföretagandet var fortsatt högt. Under första halvåret registrerades totalt 63 nya företag varav 38
procent startades av kvinnor. Antal nya aktiebolag
var 20 stycken. Antal konkurser uppgick till endast
en. Vid halvårsskiftet fanns det cirka 3 102 registrerade företag i Simrishamns kommun.
Per den siste augusti var 355 personer öppet arbetslösa. Det är 43 personer fler än vid samma tidpunkt
föregående år.

3

•

Från och med februari webbsändes fullmäktigemötena.

•

Kontakt Simrishamn hade driftstart i april.

•

Fiberutbyggnaden fortsatte och inkluderade landsbygden.

•

Nytt årsarbetstidsavtal träffades under våren, vilket är en förutsättning för att arbeta
vidare med rätten till heltid.

•

Riktlinjer för kommunens näringslivsarbete antogs.

•

Myndighetsnämnden bytte namn till byggnadsnämnden.

•

Kommunens nya översiktsplan, Framtiden,
vann laga kraft den 15 mars.

•

Anläggande av Jonebergs torg och tillhörande allmänna ytor utfördes, med invigning under hösten.

•

Detaljplanen för Garvaren 3, Skansen,
vann laga kraft och första spadtaget för
byggnation av 64 lägenheter togs.

•

Delar av Storgatan gjordes om till gångfartsområde och farthinder byggdes på
flera ställen i Simrishamn för att sänka
hastigheten.

•

I augusti beslutade kommunfullmäktige
om ett nytt museimagasin.

•

Den nuvarande driftentreprenören Fritid
Österlen Holding AB vann upphandlingen
av driften för Korsavadsanläggningen, Tobisviksbadet och Hammenhögsbadet.

•

Kontrakt avseende en biblioteksbuss tecknades i juli.

•

Det beslutades att utreda förutsättningar
för en ny resursfördelningsmodell inom
förskolan.

•

Ett trettiotal elever påbörjade ett tionde
skolår vid Korsavadsskolan.

•

Sommarkulturskola genomfördes för andra
året.

•

Korttidsboendet Tuvan i Borrby stängdes.

•

Avtal skrevs avseende ett nytt verksamhetssystem för avdelningarna inom vård
och omsorg, LSS och hälso- och sjukvård.

•

Funktionshinderplan för socialpsykiatrin
och LSS verksamheten arbetades fram.

Förvaltningsberättelse
Ekonomisk översikt

fonderna skapade realisationsvinster på 4,2 mnkr.
Sedan tidigare fastställt uttag som ska verkställas
under hösten bedöms ge ytterligare realisationsvinst. Försäljningen av fastigheter i Simrishamns
hamn medförde realisationsvinster på cirka 2,4
mnkr.

Kommunens ekonomiska resultat
Resultatet per den siste augusti uppgår till 33,9
mnkr och på helåret bedöms resultatet bli 32,7
mnkr. Detta resultat inkluderar realisationsvinster
från fastighetsförsäljningar respektive pensionsplaceringen. Det budgeterade resultatet uppgår till 9,9
mnkr exklusive medel från pensionsförvaltningen.

Investeringar
Investeringsbudgeten inklusive anläggningsavgifter
uppgick till 211,4 mnkr, varav 118 mnkr avser ombudgetering från 2016 avseende försenade projekt.
Aktuell investeringsbudget för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 131 mnkr varav 37
mnkr utgörs av det lånefinansierade reinvesteringsprogrammet. Per den siste augusti uppgick investeringarna till knappt 69 mnkr. Prognostiserat utfall
för helåret är 121 mnkr. Prognosen för skattefinansierade investeringar beräknas uppgå till cirka 96
mnkr, varav reinvesteringsprogrammet står för 22
mnkr.

Vatten- och avloppsverksamheten förväntas få ett
överskott på 4,7 mnkr som till sin helhet exkluderas
och bokförs som skuld i form av förutbetald intäkt i
enlighet med gällande redovisningsrekommendationer. Överskottet beror främst på lägre underhållskostnader avseende ledningsnät och verk.
Kommunens ekonomiska styrning och uppföljning
inriktas på balanskravsresultatet, det vill säga den
skattefinansierade verksamheten exklusive realisationsvinster. Prognosen för 2017 visar ett positivt
balanskravsresultat på 33,7 mnkr, vilket kan jämföras med budgeterat överskott på 18,3 mnkr.

Pensionsmedelsförvaltning
Per den siste augusti uppgick marknadsvärdet på
kommunens pensionsplacering till knappt 170 mnkr
jämfört med 165 mnkr vid utgången av år 2016.
Ökningen hittills under året var 3,2 procent. Bokfört värde uppgick till knappt 111 mnkr. Enligt
placeringspolicyn ska normalt 60 procent vara placerat i aktier. Sedan 2016 har dock inriktningen
varit cirka 50 procent. Per den sista augusti uppgick
aktieandelen till 48 procent.

Den positiva budgetavvikelsen beror dels på att
finansieringen beräknas ge ett överskott på 8,5
mnkr, dels på att socialnämnden prognostiserar ett
överskott på 6,9 mnkr.
Balanskravsavstämningen framgår nedan.
Balanskravsavstämning
(mnkr)

Bokslut
jan-dec
2016

Prognos
jan-dec
2017

54,7
-2,9
-9,9
7,6

32,7
-2,4
-5,0
8,4

Balanskravresultat

49,5

33,7

Medel till res utjämningsreserv 1
Medel till soc investeringsfond 2
Medel från soc investeringsfond 3

-10,0
-0,4
0,2

0,0
-0,4
0,1

Årets/Prognostiserat resultat
Fastighetsförsäljningar, reavinster
Pensionsmedelsförv, reavinster
Från pensionskapitalet

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 åren 2017–2019
minst uppgå till 1 procent av skatter, generella
statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift samt för
år 2017 minst uppgå till 2 procent.
Uppföljning: Den nuvarande prognosen visar ett
positivt balanskravsresultat på 33,4 mnkr, där procentsatsen beräknas till 3,2. Ett sådant resultat överträffar målet. Det är positivt att kommunen därmed
kan öka självfinansieringen av investeringsverksamheten.

Balanskravsresultat, efter
39,3
33,4
förändring
1 Uttag från resultatutjämningsreserven är ej möjligt vid
ett positivt resultat. Det prognostiserade resultatet överstiger 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag, vilket
medför ett utrymme för avsättning till resultatutjämningsreserven. Någon sådan avsättning ingår inte i prognosen
för 2017. Ställningstagande görs i samband med årsbokslutet.
2 Enligt riktlinjerna som antogs år 2015 ska 0,4 mnkr
årligen avsättas till den sociala investeringsfonden.
3 Kommunstyrelsen har beslutat om ett uttag ur den sociala investeringsfonden på 0,1 mnkr för att stärka upp
elevhälsan för att förebygga och motverka psykisk ohälsa
för barn i åldrarna 1–7 år inom förskolan.

Mål: Vatten- och avloppsverksamheten ska fullt ut
vara avgiftsfinansierad.
Uppföljning: Prognosen pekar på ett överskott på
4,7 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-

När det gäller pensionsmedelsförvaltningen omallokerades under året sammanlagt 7 mnkr från aktiefonder till räntefonder. De sålda andelarna i aktie-
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Förvaltningsberättelse
ringsprogram på sammanlagt 104 mnkr till och med
år 2018, KF § 113/15.

motivation, och även för att öka elevernas delaktighet och inflytande för att på så sätt öka elevernas
nöjdhet.

Uppföljning: Nyupplåningen uppgick hittills under året till 2 mnkr. Nyupplåning för helåret bedöms understiga tillåten lånefinansiering (reinvesteringsprogrammet och delar av vatten- och avloppsinvesteringarna). Målet bedöms därmed bli uppnått.

Det mål som inte förväntas bli uppfyllt handlar om
att andelen äldre med insatser inte ska öka jämfört
med 2012. Sedan 2012 har andelen minskat, medan
andelen under 2017 förväntas bli en enprocentig
ökning vilken dock inte anses vara någon trend.
Fortsatt utveckling kommer att ske av förebyggande
åtgärder såsom att införa hemtagningsteam och att
fokusera på rehabiliterande åtgärder.

Uppföljningen av fastställda verksamhetsmål med
inriktning på god ekonomisk hushållning framgår
av nedanstående tabell.
Mål för god ekonomisk hushållning

Av de 38 nämndsmål som är beslutade för styrning
av verksamheten förväntas 87 procent bli uppfyllda
eller delvis uppfyllda medan 13 procent inte förväntas uppfyllas.

Prognos

Simrishamn har varje år ett positivt flyttnetto,
det vill säga fler flyttar till än från kommunen.
(Uppföljningsansvar: Kommunstyrelsen)
Frisknärvaron understiger inte 95 procent.
(Uppföljningsansvar: Kommunstyrelsen)

Sammanfattande bedömning
Bedömningen är att kommunen innevarande år
kommer att klara de finansiella målen. Fyra av fem
verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk
hushållning förväntas uppnås alternativt delvis
uppnås. Det verksamhetsmål som inte förväntas bli
uppfyllt avser andelen äldre med insatser. Bedömningen är dock att detta inte är ett trendbrott utan att
åtgärder kommer att vidtas för att nå upp till målet
kommande år.

Kommunens anläggningar är underhållna så
att kapitalförstöring undviks. Uppdrag ges till
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram
underhållsplaner som ska innehålla investeringsutgift, driftskostnad samt vara tidsbestämda och kopplade till budget.
(Uppföljningsansvar: Samhällsbyggnadsnämnden)
Eleverna i kommunens grundskola åk 9 och
åk 2 gymnasiet kan rekommendera sin skola
till andra elever. Mäts genom attitydundersökning. Målet är ett genomsnitt på minst 6
på en skala mellan 0–10.
(Uppföljningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden) Målet är omformulerat då mätning
inte längre utförs i åk 8 utan i åk 9.

Utfallet gällande nämndsmålen bedöms också i allt
väsentligt bli positivt. Sammantaget visar delårsrapporten att utvecklingen under 2017 förväntas ha
en god överensstämmelse med nämndsmålen.

Av invånarna som är äldre än 80 år ska
andelen som erhåller omsorg i särskilt boende eller hemtjänst i ordinärt boende
minska eller vara oförändrad jämfört med år
2012 (basår).
(Uppföljningsansvar: Socialnämnden)

När det gäller kommunens ekonomi är det en fortsatt stabil resultatutveckling. Arbetet med att stärka
upp resultatet inför framtiden genom att öka egenfinansieringen av investeringar har fortgått samt extra
satsningar på underhållsinsatser har beslutats under
året för att minska kommande års behov.

Uppföljningen visar att två av de fem målen förväntas bli uppfyllda under året. Två mål bedöms delvis
att kunna uppfyllas under året, medan ett mål inte
bedöms bli uppfyllt.

Kommunforskning i Västsverige har i en rapport
över det ekonomiska läget i de skånska kommunerna skrivit att ”Simrishamn har ett tillfredsställande
finansiellt läge”. Det kan konstateras att kommunen
i flertalet perspektiv har en ekonomi som är lika bra
eller i vissa fall till och med bättre än genomsnittet
för Skånes kommuner. Undantaget gäller soliditeten, det vill säga kommunens långsiktiga betalningsberedskap. Detta är något som framgått även i
tidigare års jämförelser. Kommunens soliditet, om
samtliga pensionsförpliktelser beaktas, uppgick år
2016 till 22 procent. Snittet för kommunerna i
Skåne uppgick till 32 procent. Nivån för Simrishamn var den 31/8 2017 en förbättring med 2,5
procentenheter jämfört med 2016. En förklaring till
ökningen är en fortsatt hög resultatnivå. Den högre
resultatnivån under 2017 innebär en större egenfinansiering av investeringar och därmed förbättrad
soliditet.

Det mål som avser kommunens anläggningar bedöms delvis bli uppfyllt. Arbetet med att ta fram
underhållsplaner intensifierades och förväntas vara
färdigställt 2018. Det beslutade reinvesteringsprogrammet på sammanlagt 104 mnkr fram till och
med 2018 pågår. Programmet förväntas innebära
betydande förbättringar när det gäller standarden på
kommunens anläggningar.
Målet avseende huruvida eleverna kan rekommendera sin skola kommer endast delvis att bli uppfyllt.
Eleverna i högstadiet åk 9 når inte upp till minst sex
på den tiogradiga skalan. Dock överstiger gymnasieeleverna i åk 2 målet. Det pågår ett medvetet
utvecklingsarbete gällande bland annat det formativa arbetssättet som är en viktig faktor för ökad
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Förvaltningsberättelse

Fem år i sammandrag
Kommunen fem år i sammandrag

Bokslut
jan-dec
2013

Bokslut
jan-dec
2014

Bokslut
jan-dec
2015

Bokslut
jan-dec
2016

Bokslut
jan-aug
2017

58

56

52

53

55

Soliditet (%)
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%)

98

99

99

96

96

627,3

634,7

647,2

702,0

735,8

33,1

33,6

33,9

36,0

37,9

1 090,9

1 133,3

1 236,1

1 321,9

1 348,9

Eget kapital (mnkr)
Eget kapital per invånare (tkr)
Tillgångar (mnkr)
Tillgångar per invånare (tkr)
Anläggningslån (mnkr)
Anläggningslån per invånare (tkr)

57,6

59,9

64,8

67,8

69,5

155,0

155,0

185,0

215,0

217,0

8,2

8,2

9,7

11,0

11,2

475,8

454,4

437,4

416,0

410,3

Avsatt till pensioner (mnkr)

18,2

18,3

19,9

19,5

19,6

Årets resultat (Förändring eget kapital) (mnkr)

22,8

7,4

12,5

54,8

33,9

Nettoinvesteringar (mnkr)

39,1

76,0

90,4

111,8

71,5

20,51

20,51

20,51

20,51

20,51

18 951

18 905

19 065

19 485

Prel. 19 403

Pensionsskuld (mnkr)

Utdebitering kommunen (%)
Antal invånare per balansdagen (st)

Kulturkullerbyttan, Dockedansen. Foto: Elisabeth Wikenhed
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Förvaltningsberättelse

Koncernen
Nedan lämnas kortfattad information om de företag
och kommunalförbund om vilka kommunen har
väsentligt inflytande.

under 2017 än förväntat. Införandet gav dock effekten att avfallsmängderna minskade och förväntas
fortsätta att minska och bedömningen är därför att
bolagets resultat kommer att återhämta sig under
hösten. Det prognostiserade resultatet för år 2017
uppgår till -0,6 mnkr.

Simrishamns Bostäder AB
(ägarandel 100 procent)

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (ägarandel 24,10 procent)

Verksamhetsuppföljning
Nybygget av två höghus på Trekanten startade och
inflyttning i de 64 lägenheterna planeras att ske
under fjärde kvartalet 2018. Upphandlingen pågick
för nybyggnation av sju LSS lägenheter och en
gemensamhetslokal i Gärsnäs för socialförvaltningen. Större underhållsprojekt utfördes under året med
fokus på energi, klimat och badrumsrenovering.
Nya värmeanläggningar planeras för Borrbyhemmet och för Skogsgård i Sankt Olof.

Verksamhetsuppföljning
Förbundets externa satsningar ökade under året och
man profilerade ett brandsäkert hem med information om brandvarnare, brandfilt och handbrandsläckare. Under första halvåret 2017 hade räddningstjänstförbundet utbildat 1 100 personer, informerat allmänheten (4 900 personer), monterat
brandvarnare hos kommuninvånare, delat ut 3 500
skohorn och 4 000 klistermärken, brandhjälmar och
tatueringar. Under våren genomfördes en sotningsupphandling där Sotningsväsendet i Lund
vann. Från och med den 1 oktober tar de över all
sotning och rengöring som tidigare utförts av räddningstjänstens personal. Brandskyddskontrollen
utförs även i fortsättningen av räddningstjänsten.

Ekonomi
Periodens resultat uppgår till 6,8 mnkr. Det prognostiserade resultatet för år 2017 uppgår till 7,9 mnkr.

Simrishamns Näringslivsutveckling AB
(ägarandel 100 procent)
Verksamhetsuppföljning
Verksamheten utvecklades i enlighet med affärsplanen 2016–2019. Kontorslokalerna på Södra Kajen/Marint centrum var uthyrda liksom övriga lokaler. Planering pågår för att skapa fler kontorslokaler
på Södra Kajen. Ombyggnaden av Fräsen
2/Simrishamn 3:3 före detta Simfas pågår och beräknas tas i bruk under hösten. I och med det friställs Lyckebyhuset som enligt avtal med kommunen ska byggas om till magasin för Österlens museum och lokaler för daglig verksamhet.

Stationsområde Brösarp ryckte ut på totalt 37 händelser under maj till augusti, varav 24 av dessa var
sjukvårdsrelaterade, alltså över 60 procent. Sommaren 2017 står för den kraftigaste ökningen över tid.
Ekonomi
Periodens resultat uppgår till -0,3 mnkr. Det prognostiserade resultatet för år 2017 uppgår till -0,1
mnkr.

Ystad Österlenregionens Miljöförbund
(ägarandel 33,7 procent)

Ekonomi
Periodens resultat uppgår till 2,0 mnkr. Det prognostiserade resultatet för år 2017 uppgår till 1,9 mnkr.

Verksamhetsuppföljning
Från och med årsskiftet delades miljögruppen in i
tre arbetsgrupper; inriktning hälsoskydd (fanns
även tidigare), inriktning industri och inriktning
avlopp/lantbruk. Arbetet fungerade bra och det
medförde att det fanns resurser för att upprätthålla
en effektiv handläggning under sommaren. Nytt
diariesystem som bygger på LEAN köptes in. Arbetssättet blir därmed digitalt och kontoret tar ett
steg mot att bli papperslöst. Under våren hade
Länsstyrelsen revision av tobak och folkölstillsyn.
En positiv och bra rapport men Länsstyrelsen anser
att kontroll av rökfria miljöer ska utföras varje år.

Österlens Kommunala Renhållnings AB
(ägarandel 50 procent)
Verksamhetsuppföljning
Under året införde bolaget sortering av matavfall
för 6 700 fastigheter på landsbygden vilket innebär
att samtliga boende i kommunerna nu har möjlighet
att sortera sitt matavfall. Under våren ordnade bolaget resor för samtliga femteklassare i kommunerna
till Sysavs anläggning i Malmö för att studera avfallshantering. Under året delades även broschyrer
ut om avfallssortering.

Ekonomi
Periodens resultat uppgår till 0,9 mnkr. Det prognostiserade resultatet för år 2017 uppgår till 0,3 mnkr.

Ekonomi
Periodens resultat uppgår till -1,5 mnkr. Införandet
av matavfallssortering gav bolaget större kostnader
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Förvaltningsberättelse

Personalekonomisk redovisning
Antal anställda
Den 31 augusti 2017 hade Simrishamns kommun
1 451 månadsavlönade medarbetare, vilket omräknat i årsarbetare är 1 288. Detta var något fler än
föregående år. Av dessa var 1 252 tillsvidareanställda och 199 visstidsanställda. En betydande
majoritet av kommunens medarbetare, cirka 77
procent, utgjordes av kvinnor, vilket är ungefär
samma fördelning som tidigare. På socialförvaltAntal månadsavlönade
årsarbetare

ningen var skillnaden mellan antal anställda och
antal årsarbetare störst, vilket också avspeglade
sysselsättningsgraderna.
Antal timavlönade redovisas inte på grund av de
stora skillnaderna i antal under sommarmånaderna
jämfört med övriga året. Siffrorna redovisas därför i
samband med årsbokslutet.

Tillsvidareanställda

Visstidsanställda

Män

Män

Kvinnor

Kvinnor

Totalt

Män

Män

Kvinnor

Kvinnor

Totalt

2016

2017

2016

2017

2017

2016

2017

2016

2017

2017

Kommunledningskontor

18

19

26

28

47

3

5

8

10

15

Samhällsbyggnadsförvaltning

57

60

59

60

120

4

7

2

3

10

Kultur- och fritidsförvaltning

10

8

16

21

29

2

2

4

4

6

Barn- och utbildningsförvaltning

72

78

294

281

359

18

29

40

43

72

Socialförvaltning

74

68

516

496

564

11

28

37

38

66

231

233

911

886

1 119

38

71

91

98

169

per den siste augusti

Totalt

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron uppgick per den siste augusti till 3,93 procent, vilket var en minskning jämfört med samma tid föregående år, då motsvarande
siffra var 4,56 procent.

minskade därmed i jämförelse 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 medarbetarnas hälsa.

Långtidssjukfrånvaron minskade i samtliga åldersgrupper. Bland männen var sjukfrånvaron lägre än
kvinnornas, i enlighet med tidigare år. Långtidssjukskrivningarna, från och med dag 60, stod för
32,10 procent av den totala sjukfrånvaron och
Sjukfrånvaro
samtliga anställda, totalt
per den siste augusti
Sjukfrånvaro, totalt
Sjukfrånvaro > 59 dagar

Sjukfrånvaro
samtliga anställda, kvinnor
per den siste augusti
Sjukfrånvaro, totalt
Sjukfrånvaro > 59 dagar

Sjukfrånvaro

<29 år

>50 år

>50 år

Totalt

Totalt

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

3,44

2,62

4,04

3,51

5,33

4,69

4,56

3,93

13,24

5,17

36,88

27,65

48,09

39,48

40,60

32,10

<29 år 30-49 år 30-49 år

<29 år

<29 år 30-49 år 30-49 år

>50 år

>50 år

Totalt

Totalt

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

3,79

3,15

4,32

3,74

5,60

4,94

4,88

4,24

15,13

6,05

38,75

29,12

50,91

40,91

43,32

33,58

<29 år 30-49 år 30-49 år

>50 år

>50 år

Totalt

Totalt

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Sjukfrånvaro, totalt

2,65

1,33

3,16

2,84

4,20

3,68

3,48

2,92

Sjukfrånvaro > 59 dagar

7,07

0,00

28,58

22,11

32,42

31,80

27,50

27,15

samtliga anställda, män
per den siste augusti

<29 år
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Kommunfullmäktige

Revisionen

Periodens händelser

Periodens händelser

•

Från och med februari webbsändes fullmäktigemötena.

Verksamhetsuppföljning
Kommunfullmäktiges ledamöter väckte under perioden sex motioner.

•

Den interna metodiken utvecklades i form
av ett årshjul.

•

Revisionen fördjupade samverkan med
kommunfullmäktiges presidium.

Verksamhetsuppföljning
Återkommande årlig uppföljning skedde utifrån den
beslutade revisionsplanen.

Kommunfullmäktige hade under perioden sju sammanträden.

Bevakningsgrupperna arbetade med grundläggande
granskning.

Allmänhetens frågestund anordnades om bokslut
2016. Sexton nya medborgarförslag kom in under
perioden.

Risk- och väsentlighetsanalys genomfördes.

Överläggningar med revisionen genomfördes i
samband med ansvarsprövning.

Årligt utbyte skedde med revisionen i Båstad.

Ekonomi

Revisionen deltog i utbildningar anordnade av Rådet för KommunalEkonomisk Forskning och Utbildning samt Ernst & Young.

Ekonomi (tkr)

2016

2017

Revisionen deltog på budgetberedningens genomgångar.

Drift
Utfall jan-aug
Budget, helår
Utfall/prognos, helår
Budgetavvikelse, helår

625
1 000
920
80

733
1 025
1 075
-50

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

Kommunfullmäktige prognostiserar ett mindre
underskott för året.

2016

2017

514
1 087
1 087
0

614
1 150
1 150
0

Drift
Utfall jan-aug
Budget, helår
Utfall/prognos, helår
Budgetavvikelse, helår

Kostnaderna för de webbsända fullmäktigemötena i
Skeppet var högre än budgeterat. Från och med
oktobermötet kommer hyreskostnaderna att minska
i och med att mötena flyttas till egna lokaler.

Revisionen prognostiserar ett utfall i nivå med budget.

Framtid

Framtid

Kommunfullmäktige kommer att sammanträda vid
tre ordinarie sammanträden under hösten. Kommunfullmäktiges sammanträden kommer att flyttas
till egna lokaler från och med oktobersammanträdandet.

Revisionen fortsätter att vidareutveckla arbetsformerna, särskilt i förhållande till kommunfullmäktige. Arbete med att synliggöra revisionen även
externt fortgår.
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Valnämnden

Överförmyndaren

Periodens händelser

Periodens händelser

•

Inga särskilda händelser inträffade under
perioden.

•

Ett it-baserat verksamhetssystem köptes in
och utveckling påbörjades. Systemet köptes in för att bättre kunna följa verksamheten och för att kunna svara mot Länsstyrelsens statistikbegäran.

•

Antal handläggartjänster minskades med
en halv tjänst.

Verksamhetsuppföljning
Uppstartsarbetet inför kommande års val påbörjades
under perioden.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

Verksamhetsuppföljning
2016

2017

0
20
5
15

8
20
20
0

Antal ärenden med ensamkommande barn minskade, främst beroende på att många under perioden
fyllt 18 år.

Drift
Utfall jan-aug
Budget, helår
Utfall/prognos, helår
Budgetavvikelse, helår

Nya gode män rekryterades och utbildades när utbildningsdagar genomfördes.

Ekonomi

Valnämnden prognostiserar ett utfall i nivå med
budget.

Ekonomi (tkr)

Framtid

2016

2017

2 363
2 970
2 864
106

1 780
2 927
2 927
0

Drift
Utfall jan-aug
Budget, helår
Utfall/prognos, helår
Budgetavvikelse, helår

Under 2018 kommer de nationella valen till kommun, region och riksdag att genomföras.

Överförmyndarverksamheten förväntas få ett utfall i
nivå med budget.

Framtid
Från och med den 1 juli 2017 finns en ny lag om
framtidsfullmakt och en ny lagparagraf i föräldrabalken om anhörigbehörighet. Framtidsfullmakten
kan komma att innebära nya arbetsuppgifter för
överförmyndaren men denna kan också innebära att
antal nya ärenden kan minska, detta eftersom man
kan se framtidsfullmakten som ett alternativ till
godmanskap.
Likaså är anhörigbehörigheten ett alternativ till
godmanskap, vilket då också kan leda till att antal
nya ärenden hos överförmyndaren på sikt kan
komma att minska.
Under 2018 kommer flertalet av de ensamkommande barnen, som idag finns registrerade i kommunen, att fylla 18 år vilket innebär att de inte
längre är berättigade till god man.

Kiviks hamn. Foto: Fredrik von Segebaden
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Kommunstyrelsen
Periodens händelser
•

Kontakt Simrishamn hade driftstart i april.

•

Fiberutbyggnaden fortsatte och inkluderade landsbygden.

•

Nytt årsarbetstidsavtal träffades under våren, vilket är en förutsättning för att arbeta
vidare med rätten till heltid.

•

Riktlinjer för kommunens näringslivsarbete antogs.

•

Ett aktivt arbete tillsammans med 18 andra
kustkommuner initierades för att främja
det lokala fisket.

•

Projektet Marelitt Baltic, som behandlar
spökgarnsproblematiken, vann det internationella Baltic Sea Clean Maritime
Award.

Utveckling av beslutsstödsystemet Hypergene fortgick för att bättre motsvara verksamheternas behov.
Efter genomförd förstudie av e-arkivet påbörjades
ett fortsättningsprojekt tillsammans med ett tiotal
skånska kommuner.
En ny politikerportal togs i drift och nyttjas av
kommunstyrelsen, revisionen och socialnämnden.
Projektet ”Digital kommunikation” var i fokus.
Målet med projektet var att underlätta kontakterna
med kommunen. Ett upphandlingsunderlag för en
ny hemsida togs fram.
Avtal tecknades med Kiviks Museum som från och
med sommaren 2017 varit infopoint, det vill säga
en enklare bemannad turistinformation.

Verksamhetsuppföljning

Måluppföljning

Ett chefsutvecklingsprogram fastställdes och
sträcker sig över kommande treårsperiod.

Nämndsmål

Ett mentorprogram startade tillsammans med Sjöbo,
Tomelilla och Ystads kommuner.

Utbyggnadstakten för tillgång till bredband
via fiber fortsätter så att slutmålet om 95%
täckningsgrad om 100 Mbit/s nås senast
2020.

En ny personalhandbok som ska stödja cheferna i
det dagliga arbetet lanserades under våren.

Möjligheten till omvärldsbevakning och
ökad samverkan med andra kommuner
ska alltid beaktas där det är möjligt.

Årets löneöversyn genomfördes under våren, det
här året inom samtliga avtalsområden.

I samverkan med näringslivet arbeta med
strategiska nätverk och löpande erbjuda
stöd och utveckling till näringslivet inom
många olika områden.

Flera insatser inom integrationsprojektet genomfördes för att få praktikplatser/extratjänster till nyanlända.

Arbeta för att det i efterfrågade områden
byggs 30–40 lägenheter per år i genomsnitt fram till 2020.

För att öka möjligheterna att nå kommunens digitala plattformar på ett säkert sätt implementerades
bland annat mobilt bank-id som inloggningssätt.

Kommunens verksamheter ska ha ett
öppet och samarbetande arbetssätt som
syftar till att kommunens invånare får
möjlighet att känna inflytande och delaktighet i kommunens utveckling.

Prognos

Aktivt driva frågan om det fortsatta arbetet
med att tydliggöra roller mellan politiker
och tjänstemän.

Redundant internetförbindelse installerades för att
möta verksamheternas allt större behov av ett säkrare nätverk. I samarbete med Tomelilla kommun
installerades ett redundant backuppsystem.

Det ska vara lätt för medborgare att ta del
av förslag och beslut i den kommunala
beslutsprocessen. Det ska också vara lätt
att kontakta en politiker eller en tjänsteman
för att lämna synpunkter eller diskutera
någon del av kommunens verksamhet.

Ett nytt lagringssystem togs i bruk för att förbättra
prestanda och driftsäkerhet.
Ett nytt it-baserat uppföljningssystem implementerades för att ytterligare säkerställa den interna kontrollen avseende utbetalningar.

Bedömningen är att målet gällande kommunens
näringsliv delvis kommer att uppfyllas. Marknadsförsörjningsgradens prognos var i linje med 2016
och det startades fem färre företag under första
halvåret 2017 mot 2016. Riktlinjer för näringslivsarbete antogs.

En organisationsutredning genomfördes angående
kommunens upphandlingsorganisation.
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Prognosen för målet om bostadsbyggandet är att det
kommer att bli delvis uppnått 2017. Byggnationen
kring stationsområdet påbörjades under hösten och
beräknas färdigställas 2018. För perioden 2017–
2019 beräknas målet att uppnås.

svarig och när man utför den på uppdrag av någon
annan som personuppgiftsbiträde. Kommunerna i
sydöstra Skåne planerar att samverka kring de krav
som ställs på kommunen utifrån den nya lagstiftningen.

Ekonomi

Upphandling av en ny hemsida pågår och beräknas
bli klar under vintern 2017/2018.

Ekonomi (tkr)

2016

2017

49 515
79 035
77 099
1 936

56 046
83 996
83 996
0

Ärendehandboken för sekreterare och handläggare
beräknas slutföras under hösten. Handboken ska
fungera som en gemensam plattform för kommunens ärendehantering för att sprida kunskap om
gemensamma standarder och rutiner för hur ärenden bereds.

Drift
Utfall jan-aug
Budget, helår
Utfall/prognos, helår
Budgetavvikelse, helår

Den nyanställda centrumutvecklaren ska jobba med
fokus på att ansöka om Årets Stadskärna 2019.

Investeringar
Utfall jan-aug
Budget, helår
Utfall/prognos, helår
Budgetavvikelse, helår

422
7 658
6 036
1 622

1 146
2 595
1 795
800

Medarbetarenkäten kommer att genomföras under
hösten. Resultatet kommer att vara en viktig del i
det fortsatta arbetet med målsättningen att Simrishamns kommun ska vara Skånes mest rekommenderade offentliga arbetsgivare. Ytterligare
förmåner som ökar attraktionskraften som arbetsgivare kommer att lanseras.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett utfall i nivå
med budget.
Investeringarna prognostiseras få ett överskott på
0,8 mnkr. Detta beror främst på en försenad upphandling av hemsidan.

Jämställdhetsarbetet kommer att gå in i en ny fas
där aktiva åtgärder kommer att ersätta jämställdhetsplanen. CEMR deklarationens mål kommer att
integreras med övriga mål.
Arbetet med en medarbetarhandbok samt förbättringar i form av digitala stöd som underlättar och
förbättrar medarbetarnas vardag kommer att påbörjas under hösten.
Under hösten kommer implementeringen av Office
365 att fortsätta.
Fiberutbyggnaden har en fortsatt hög fart och beräknas nå 90 procent vid årsskiftet.
En ständig process pågår där aktuella ärendetyper
överförs till Kontakt Simrishamn i den takt som
resurser finns tillgängliga.

Foto: Bengt Bengtsson

Framtid

Riktlinjer för kravverksamheten kommer att tas
fram under hösten.

Under 2018 kommer delar av personuppgiftslagen
att ersättas av den nya dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen gäller för alla som behandlar personuppgifter, både när man själv bestämmer över behandlingen som personuppgiftsan-

Uppgradering av ekonomi- och beslutsstödsystemen kommer att genomföras under hösten.
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Byggnadsnämnden
Periodens händelser

Måluppföljning

•

Nämnden bytte under perioden namn från
myndighetsnämnd till byggnadsnämnd.

Nämndsmål

•

Kommunens nya översiktsplan, Framtiden,
vann laga kraft den 15 mars.

Förtätning av byar ska eftersträvas för att
minska spridd bebyggelse, i enlighet med
bebyggelsestrategin i översiktsplanen.

•

Arbetet med nya riktlinjer för takkupor och
takfönster påbörjades.

Tillgång till kollektivtrafik vid nybyggnation.

Prognos

God tillgång till offentlig och kommersiell
service.

Verksamhetsuppföljning

E-tjänster ska utvecklas.
Korrekt rådgivning och tydlig information i
bygglovsfrågor.

Den totala ärendemängden för bygglovsverksamheten var oförändrad under perioden. Av alla ärenden var 47 nya tillsynsärenden.

Målet avseende e-tjänster bedöms inte bli uppfyllt.
Det finns i nuläget inga e-tjänster och ej heller resurser för att införa detta. Det nya ärendehanteringssystemet för bygglov, som ska implementeras
2017, kan komma att ge bättre förutsättningar för
ett införande.

Totalt antal beslut i bygglovsärenden ökade med 34
procent för perioden. Antal beviljade bygglov
ökade med 20 procent jämfört med samma period
2016, från 218 till 261 beviljade bygglov.
Antal beslut avseende nya bostadshus och lägenheter ökade jämfört med förra året från 20 till 32
stycken. Handläggningstiden för ärenden gällande
nybyggnad av bostadshus minskade från nio till sex
veckor vilket är en avsevärd förbättring mot samma
period förra året.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2016

2017

311
663
622
41

524
763
763
0

Drift
Utfall jan-aug
Budget, helår
Utfall/prognos, helår
Budgetavvikelse, helår

Antal beslut på nämndens sammanträden var i stort
sett lika många jämfört med förra året.
Kundundersökning genomfördes för perioderna
januari till och med mars och april till och med maj.
Sammanfattningsvis var 86 procent nöjda med
bygglovshandläggningen i sin helhet.

Byggnadsnämnden prognostiserar ett utfall i nivå
med budget.

Framtid
Ett nytt ärendehanteringssystem för bygglovshanteringen har upphandlats och ska implementeras under hösten. Målet är att handläggningstiderna ska
kortas och att processerna ska förenklas.
En tillsynsplan håller på att tas fram då det finns
cirka 200 öppna tillsynsärenden som inte är åtgärdade. Tillsynsplanen kommer att bli ett underlag för
politiskt beslut då det saknas resurser för att handlägga tillsynsärenden. Rättssäkerheten måste bli
bättre, vilket kan ske ge genom åtgärdande av
öppna ärenden.

Ålabodadrevet. Foto: Bengt Bengtsson
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Samhällsbyggnadsnämnden
Periodens händelser
•

Anläggande av Jonebergs torg och tillhörande allmänna ytor utfördes, med invigning under hösten.

•

Kommunens nya översiktsplan, Framtiden,
vann laga kraft den 15 mars.

•

Detaljplanearbetet för Östra Planteringen
avbröts.

•

Detaljplanen för Garvaren 3, Skansen,
vann laga kraft och första spadtaget för
byggnation av 64 lägenheter togs i augusti.

•

Arbetet med projektet Havsplanering och
Arkitekturprogram, ett tillägg till översiktsplanen, påbörjades.

•

En samverkansgrupp, för kommunens klimatanpassningsarbete, påbörjade arbetet
med erosionsproblematiken.

•

Undervattensarbete och gjutning i Baskemölla, Viks och Kiviks hamnar färdigställdes.

•

Tre hamnfastigheter i Simrishamn såldes
och en tomträtt i Simrishamns hamn, isfabriken, förvärvades.

•

•

•

Projektet Rätt fart i staden genomfördes i Simrishamns tätort, vilket medförde sänkt hastighet
gällande flera gator. Bashastigheten 50 km/h som
tidigare varit standard ersattes med 40 km/h.
Hamnen förnyade en del av livräddningsutrustningen i de sju hamnarna.
Mycket arbete lades på kommunens miljömålsprogram med uppdatering, miljöbokslut och kostnadsberäkningar av åtgärderna.
Arbetet med den kommunala vatten- och avloppsplanen fortsatte med fokus på framtagande av en
dricksvattenförsörjningsplan.
Projektet ”Morgondagens kommunala vattenrening” startade igen. Projektavtal tecknades vilket
signalerade en nystart i projektet. Projektering av
anläggningen påbörjades och beräknas att bli klar
under hösten.

Måluppföljning
Nämndsmål
Ta ett helhetsgrepp kring bostadsbyggandet med prioritering av permanent boende
och företagsetablering.

Exploateringsområdet Skansen, etapp 1
sanerades där det tidigare fanns en äldre
båtuppställningsplats och arbetet med anläggande av ny väg, gång- och cykelväg
och dagvattenmagasin påbörjades.

Bebyggelseplan enligt Översiktsplanen
ska fullföljas. Artiklarna 24 ”Hållbar utveckling” respektive 25 ”Stadsplanering
och lokal planering” prioriteras.

Delar av Storgatan gjordes om till gångfartsområde och farthinder byggdes på
flera ställen i Simrishamn för att sänka
hastigheten.

Planlägga för minst 30 lägenheter per år
med olika upplåtelseformer.
Flexibla transportkoncept inom begreppet
”Transport on demand” som komplement
och stöd för linjetrafiken ska utredas och
transportmodell presenteras.

Simrislundsskolan byggdes till med ytterligare undervisningslokaler och köket
byggdes om för att bli ett tillagningskök.

•

Hyrmoduler till den nya förskolan, Kometen, i Simrislund, togs i bruk.

•

En ny förvaltningschef tillträdde den 1
juni.

Prognos

Hamnarna ska i högre grad upplevas som
attraktiva mötesplatser och besöksmål av
såväl boende som turister.
Service av allmänhet ska präglas av
snabbt, enkelt och trevligt bemötande.

Målet avseende planläggning för minst 30 lägenheter bedöms bli delvis uppfyllt genom att detaljplan avseende Skansenområdet i Garvaren 3 vunnit
laga kraft. Däremot förväntas inte marknadsföringsåtgärderna bli genomförda. Ansvarsfrågan ska
utredas och tydliggöras.

Verksamhetsuppföljning
Bostadsförsörjningsprogrammet färdigställdes och
ska upp för antagandebeslut till kommunfullmäktige, vilket kommer att leda till riktlinjer för en
aktiv boendeplanering.

Målet om flexibla transportkoncept bedöms inte bli
uppfyllt då arbetet inte är påbörjat. Diskussioner
kommer att föras avseende hur utredningen ska
utföras. Plan för eventuella parkeringsplatser eller
pendlarparkeringar i anslutning till busshållplatser
och tågstation bör påbörjas och utredas.

Beslut togs i nämnden i augusti om vilka planarbeten som ska prioriteras utifrån den befintliga planreserven och bebyggelsestrategin.
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Fastighets- och städverksamheten bedöms få ett
överskott på 0,3 mnkr, vilket avser lägre drifts- och
underhållskostnader. Hamnverksamheten förväntas
få ett underskott på 0,5 mnkr, vilket avser ökade
kostnader relaterat till avslutning av en tjänst och
detaljplankostnader som verksamheten inte anses
klara inom ordinarie budget. Nämndverksamhet
prognostiseras få ett underskott på 0,1 mnkr till
följd av en högre kostnad per sammanträde. Staben
bedöms få ett överskott på 0,3 mnkr, vilket avser
lägre verksamhetskostnader.
Den totala budgetavvikelsen avseende investeringar förväntas uppgå till 82,1 mnkr. Vatten- och avloppsinvesteringar exklusive landsbygdens vattenförsörjning och vatten- och avloppsserviser försenades och förväntas leda till ett överskott på 52,9
mnkr. Överskottet avser i huvudsak ledningsnätet
och avloppsreningsverk. Investeringar i landsbygdens vattenförsörjning och vatten- och avloppsserviser beräknas uppvisa ett underskott på 0,6 mnkr.
Dessa investeringar finansieras i sin helhet av anläggningsavgifter. De skattefinansierade investeringarna förväntas få en positiv budgetavvikelse på
29,8 mnkr.
Jonebergs torg. Foto: Anna Bartels

Framtid

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2016

2017

34 402
49 812
50 735
-923

30 325
52 972
52 972
0

59 455
206 065
96 428
109 637

66 433
196 686
114 560
82 126

Pågående fastighetsutredning kan leda till framtida
förändringar i organisationen.

Drift
Utfall jan-aug
Budget, helår
Utfall/prognos, helår
Budgetavvikelse, helår

En tillsynsplan håller på att tas fram då det finns
cirka 200 öppna tillsynsärende som inte är åtgärdade. Tillsynsplanen kommer att bli ett underlag för
politiskt beslut då det saknas resurser för att handlägga tillsynsärenden. Rättssäkerheten måste bli
bättre, vilket kan ske genom åtgärdande av öppna
ärenden.

Investeringar
Utfall jan-aug
Budget, helår
Utfall/prognos, helår
Budgetavvikelse, helår

Då översiktsplanen vunnit laga kraft innebär detta
att en större mängd ansökningar om planbesked
kommer upp för beslut under hösten.
Med anledning av rådande vattenbrist och bristfällig vattenkvalitet samt effekterna av klimatförändringarna måste kommunen utveckla ett mer
robust system och i samverkan med grannkommunerna säkerställa leverans av ett vatten av tillräcklig
volym och av god kvalitet. Inledningsvis ska en
vatten- och avloppsförsörjningsplan inklusive tidplan och kostnader utarbetas.

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett utfall
i nivå med budget.
Vatten- och avloppsverksamhetens underliggande
överskott förväntas bli 4,7 mnkr, vilket beror på
lägre underhållskostnader avseende ledningsnät och
verk. Överskottet kommer i sin helhet att exkluderas från årets resultat och bokföras som förutbetald
intäkt.

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

Verksamheterna för plan och bygglov, exploatering, mätning-beräkning-kartering, gata och park,
kost och avslut exploateringsprojekt prognostiseras
få ett utfall i nivå med budget.
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Kultur- och fritidsnämnden
Periodens händelser
•

•

I augusti beslutade kommunfullmäktige
om ett nytt museimagasin. Museisamlingarna kommer att flytta under år 2018.

Många tonåringar besökte biblioteket på eftermiddagarna och särskilt den nyinrättade ungdomsavdelningen. I samarbete med Bénka-dí och Gylleboverken hölls under våren Kulturklubb för ungdomar
i biblioteket vilken var mycket välbesökt.

Den nuvarande driftentreprenören Fritid
Österlen Holding AB vann upphandlingen
av driften för Korsavadsanläggningen, Tobisviksbadet och Hammenhögsbadet. Det
nya avtalet gäller från och med den 1 januari 2018 och fem år framöver. Upphandlingen av arrendeavtal för Tobisviks camping är i dagsläget föremål för överprövning i Förvaltningsrätten.

•

Kontrakt avseende en biblioteksbuss tecknades i juli med det nordirländska företaget Nu-Track. Beräknad leveranstid är tio
månader.

•

Biblioteket började med meröppet i januari. Meröppetbesökare har nyckel och kan
använda biblioteket utanför ordinarie öppettider.

•

Österlens museum inrättade sin första barnavdelning, Skrabban. Cirka fem gånger så
många barn än vanligt sökte sig till museet.

•

stycken, varav 54 procent var riktade till barn och
unga. Antal besökare och deltagare i bibliotekets
aktiviteter uppgick till mer än 1 800 deltagare.

Österlens museum hade under perioden 46 764
besökare vilket är en ökning med nästan 9 000 besökare jämfört med samma period förra året. Ökningen var framförallt under sommarmånaderna
och berodde på avdelningen Skrabban som har
familjer som målgrupp, samt det dåliga sommarvädret. 2 641 besökare deltog i någon form av programverksamhet anordnad av museet.
Två nya utställningar invigdes i Hafreborg under
våren. Skrabban, aktiva och interaktiva rum för
barn och unga, samt Karlsson x 2 som invigdes på
skärtorsdagen av Björn Ranelid som också skrev
texter till en del av fotona och läste in dem på
audioguide.
Under perioden prioriterade Bénka-dí högstadieungdomar som målgrupp och återskapade en trygg
verksamhet för både flickor och pojkar. Delaktigheten bland ungdomar ökade och ledde till flera
aktiviteter som främjade integration.

Till årets kulturpristagare utsågs skådespelaren, regissören och dramatikern Boel
Marie Larsson. Till årets idrottspristagare
utsågs Österlens Ridklubb. Lena Hall,
Sankt Olofs gymnastikförening utsågs till
årets föreningsledarstipendiat.

Soffsamtal anordnades varje vecka med ungdomar
på Bénka-dí kring aktuella ämnen med fokus på
värderingar, jämställdhet, normkritik, psykisk hälsa,
delaktighet, konflikthantering och livsfrågor.
Då det tidigare avtalet med Sankt Olofs IF gällande
föreningsdrift av Sankt Olofsbadet upphör vid utgången av 2017, skrevs ett nytt avtal med föreningen och gäller från och med den 1 januari 2018 och
fem år framöver. Under samma period skrevs avtal
med Östra Vemmerlövs byalag gällande föreningsdrift av Gyllebobadet.
Under våren planerade förvaltningen tillsammans
med socialförvaltningen ett projekt med Skåneidrotten; Senior Sport School. I skolan ges 25 stycken
seniorer möjlighet att knyta nya kontakter, bredda
matlagningskunskaperna, prova på olika aktiviteter,
få möjlighet att stärka kroppen med övningar och
gå en kurs i hjärt- och livräddning. Skolan startar i
september och varar i tolv veckor.

Årets kulturpristagare Boel Marie Larsson och Gunilla
Aastrup Persson. Foto: Elisabeth Wikenhed

Verksamhetsuppföljning

Från kommunfullmäktige fördelades 0,2 mnkr till
nämnden för att iordningställa aulan på Österlengymnasiet till uthyrningsbar samlingslokal. I
samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen

Biblioteket hade en rad öppna och riktade aktiviteter i läsfrämjande och folkbildande syfte, totalt 136
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upprustades lokalen och står färdig för uthyrning.
Lokalen rymmer 120 sittplatser och innefattar
grundläggande ljud- och bildanläggning.

Målet avseende större tillgång till kultur för äldre
bedöms bli delvis uppfyllt. Riktlinjer för arbete med
kulturgaranti för äldre kommer att ske under hösten,
men informationsträffar med hemtjänstgruppen
kommer inte att nå upp till målet.

Under perioden beviljades bidrag på 3 mnkr.
Åtta konstverk köptes in till kommunens konstsamling. 2017 års konstinköp består av måleri och
foto.

Ekonomi

Under våren genomfördes fem kulturkullerbyttearrangemang som alla riktade sig till de yngsta kulturkonsumenterna.

Drift

Ekonomi (tkr)
Utfall jan-aug
Budget, helår
Utfall/prognos, helår
Budgetavvikelse, helår

Nämnden uppdrog åt kultur- och fritidschefen att
genomföra en översyn av verksamheterna folkbibliotek och Bénka-dí, i Valfisken, i syfte att utreda deras fortsatta förutsättningar och behov med
fokus på en framtida tillfredställande lokalförsörjning. Ett arbete tillsammans med samtliga berörda
verksamheter och förvaltningar i Valfisken påbörjades under hösten 2016 och fortsätter under 2017
inom ramen för det övergripande arbetet i den
kommungemensamma lokalförsörjningsgruppen.

2017

28 220
43 313
42 660
653

28 333
42 907
42 907
0

549
4 756
653
4 103

515
5 303
1 803
3 500

Investeringar
Utfall jan-aug
Budget, helår
Utfall/prognos, helår
Budgetavvikelse, helår

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett utfall
i nivå med budget.

Måluppföljning
Nämndsmål

2016

Den totala budgetavvikelsen avseende investeringar förväntas uppgå till 3,5 mnkr, där de största avvikelserna avser biblioteksbuss, spontanidrott/
aktivitetsyta samt utbyte av bokhyllebelysning på
biblioteket. Medlen kommer att användas under år
2018.

Prognos

I samarbete med bland annat föreningslivet verka för ökat utbud av kvalitativa och
attraktiva mötesplatser för upplevelser,
uttryck och skapande, särskilt fokus ska
läggas på barn och ungdomar.

Framtid

Gemensamt med näringslivet vidareutveckla KKN-verksamheterna, med syfte att
underlätta och stimulera samhälls- och
kulturutvecklingen. (KKN = kulturella och
kreativa näringar)

Åren framöver kommer en flytt av samlingar och
arkiv till ett nytt museimagasin att stå i centrum för
museiverksamheten. Arbetet med att packa och
organisera kommer att börja redan under hösten
2017.

Arbeta för främjande av större tillgång till
kultur för äldre, bland annat genom en
kulturgaranti.

Den fortsatta processen kring arrendeupphandlingen av Tobisviks camping fortsätter utefter de olika
möjliga scenarier som kan komma att följa efter
Förvaltningsrättens dom.

Samverka med föreningar och övriga
ideella krafter för att främja engagemang,
mångfald och jämställdhet.
Öka barn och ungdomars möjligheter till
kunskapsinhämtning, delaktighet, gemenskap, tillgång till kulturell verksamhet och
ett varierat utbud av idrott och fysiska
aktiviteter.

En biblioteksbuss som tillgodoser behov av biblioteksservice i byarna beräknas vara i drift våren
2018.

Bénka-dí och de föreningsdrivna fritidsgårdarna ska vara tilltalande mötesplatser
för såväl flickor som pojkar.
Utveckla de demokratiska möjligheterna
att påverka kultur- och fritidsutbudet.

Arbetet med att utreda förutsättningarna för ett
permanent konstrum, ett minimuseum med inriktning på att visa verk ur den Österlenska konsthistorien, kommer att inledas under hösten.

Målet gällande ökat utbud av kvalitativa och attraktiva mötesplatser bedöms bli delvis uppfyllt. Inom
många områden har utbudet ökat, dock kvarstår
arbetet med att genomföra bokprat på fritidshemmen. En bibliotekarietjänst har varit vakant men är
nu tillsatt.

Bénka-dí kommer att fortsätta arbeta aktivt för att
få fler högstadieflickor och högstadiepojkar att besöka verksamheten. De kommer även att utöka
arbetet för integration och för att möta ungdomars
behov av hälsofrämjande aktiviteter.
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Barn- och utbildningsnämnden
Periodens händelser
•

des. Arbetet genomfördes i samarbete med Skolverket och Nationellt centrum för svenska som
andraspråk.

Pågående utvecklingsarbete av språkutvecklande arbetssätt i skolan och förskolan
i samarbete med Skolverket fortgick.

•

För att säkerställa krav på en likvärdig förskola beslutade förvaltningen att utreda
förutsättningar för en ny resursfördelningsmodell inom förskolan.

•

IKT-strategin utvärderades i en konsekvensutvärdering.

•

Skolinspektionen genomförde regelbunden
tillsyn av skolverksamheten i Simrishamns
kommun och identifierade förbättringsområden. Skolinspektionen genomförde kvalitetsgranskning med fokus på styrning och
ledning i förskolan och identifierade förbättringsområden.

•

Ett trettiotal elever påbörjade ett tionde
skolår vid Korsavadsskolan.

•

Sommarkulturskola genomfördes för andra
året under sex sommarveckor med i genomsnitt 70 deltagande barn varje dag.

Utvecklingsarbete med hjälp av Sveriges Kommuner och Landstings utvecklingsmodell PRIO innebär att skolor kartläggs utifrån kända framgångsfaktorer för skolor och skolorganisationer. För Österlengymnasiet, som deltog i detta, genererade kartläggningen nya utvecklingsområden. Arbetet inom
dessa påbörjades.
Arbetet med att utveckla strukturen i det systematiska kvalitetsarbetet intensifierades. Detta resulterade i att den första systematiska kvalitetsrapporten
färdigställdes. Kvalitetsrapporten följer bland annat
upp betyg och resultat från genomförda attitydundersökningar. Den kommer att fungera som underlag för fortsatta insatser i arbetet med att utveckla skola.
En inflytandegrupp, som består av representanter
från alla skolenheter, involverades för att tillgodose
barnens och elevernas rätt till inflytande i bland
annat barnkonsekvensanalyser.

Verksamhetsuppföljning

Personalrekrytering innebar ökade insatser i tid för
inblandade aktörer och ställde höga krav på koordinering och tät dialog.

Den nya förskolan Kometens förskola öppnade för
att möta det ökade behovet av platser i förskolan.
Detta innebar i förlängningen att Villut uteförskola
kunde inkluderas som en egen avdelning i Kometen, vilket gav en effektivare resursanvändning.

Nämnden informerades löpande om klagomålshantering, avstängningar och kränkningsanmälningar.
Planering för kompetenshöjande insatser inom digitalisering, bland annat programmering påbörjades.
En reviderad och förtydligad läroplan för både
gymnasiet och grundskolan ställer nya krav på
medarbetare på alla nivåer inom förvaltningens
verksamheter.

Måluppföljning
Nämndsmål
Skolresultaten bidrar till en större
inflyttning av barn till kommunen.

Utförskolan Villut. Foto: Charlotta Wasteson

Naturskolan Österlen ger elever i
grundskolan mer kunskap om miljön.

Simrishamns kommun skrev på en överenskommelse med Skolverket om att delta i en satsning för
att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända med
syfte att höja kunskapsresultaten för denna elevgrupp.

Barn- och utbildningsförvaltningen skapar
förutsättningar som medverkar till en bättre
hälsa bland barn och unga.
Förutsättningar ges för ett större inflytande
för barn och unga i förskolans/skolans
verksamheter.

Nyanländas lärande var prioriterat och inledningsvis låg fokus på organisation och struktur. Framöver kommer fokus att ligga på att öka kompetens
inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
Kursledare inom den egna organisationen utbilda-

Förskolans/skolans verksamheter utvecklas för att öka barns/ungas trygghet och
minska diskriminering och kränkande
behandling.
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Framtid

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2016

2017

231 643
356 581
352 810
3 771

245 307
370 817
370 817
0

En stor satsning på fortbildning av lärare och annan
berörd personal inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kommer att genomföras under läsåret 17/18. Kompetensen är tänkt att finnas hos alla
lärare i alla ämnen. Detta gynnar alla elevers lärande.

Drift
Utfall jan-aug
Budget, helår
Utfall/prognos, helår
Budgetavvikelse, helår

För att nå ökad måluppfyllelse i skolan kommer
utvecklingen av nya arbetssätt att fortsätta. Digitaliseringen i skolan innebär att fortbildningen för pedagoger och övrig personal intensifieras samt att
den digitala infrastrukturen utvecklas.

Investeringar
Utfall jan-aug
Budget, helår
Utfall/prognos, helår
Budgetavvikelse, helår

2 470
4 962
4 778
184

1 331
2 184
2 184
0

Under tre år med start hösten 2017 ska Korsavadsskolan delta i Ifous (Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) och FoU-program
(forsknings- och utvecklingsprogram) om programmering, som riktar sig till lärare och skolledare
för att skapa kunskapsbyggande i matematik och
andra ämnen.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett
utfall i nivå med budget.
Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg prognostiserar ett underskott på 4 mnkr. Anledningen
är att betydligt fler barn varit inskrivna i verksamheterna första halvåret.

Styrdokumenten för det systematiska kvalitetsarbetet är centrala för att hålla ihop utvecklingsarbetet
samt säkerställa att rätt indikatorer identifieras i det
fortsatta arbetet.

Förskoleklass och grundskola förväntas få ett överskott på 4 mnkr, vilket beror på att färre elever är
inskrivna än vad som är budgeterat för.

För att säkerställa resurser för en likvärdig skola
och förskola arbetar förvaltningen vidare med att
utveckla resursfördelningsmodellen inom skolan
och förskolan. Detta arbete kommer även att innebära kvalitetssäkrade beräkningar av grundbeloppen.

Gymnasieverksamheten prognostiseras ett överskott
på 5 mnkr vilket beror på färre elever då årskullarna
minskar i antal.
Vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott på
1 mnkr, vilket beror på fler studerande i Svenska
För Invandrare än budgeterat för.

Arbetet med barnkonsekvensanalyser och elevinflytande fortsätter i syfte att säkerställa barnens och
elevernas rättigheter enligt barnkonventionen.

Särskolan förväntas få ett underskott på 0,7 mnkr
vilket beror på fler resurskrävande elever.

Skolinspektionen har identifierat ett antal förbättringsområden i förskolan. Förvaltningen arbetar
vidare med att se till att bristerna åtgärdas.

Kulturpedagogiska enheten och elevhälsan prognostiserar ett resultat i nivå med budget.
Förvaltningsgemensamma verksamheter prognostiserar ett underskott på 3,3 mnkr vilket beror på
lägre statliga ersättningar än budgeterat.

Arbetet med att upprätta barnbokslut, där verksamheternas resultat som direkt berör barn ska utvärderas, har påbörjats. Syftet är att kunna påvisa hur
besluten om att tillföra resurser verkligen leder till
förbättringar.

Samtliga verksamheter berörs av ständiga förändringar i barn- och elevantalen. Dessa förändringar
är mycket svåra att förutse och ställer stora krav på
flexibilitet i den operativa organisationen.

Förvaltningen arbetar fortsatt vidare med samordning och styrning av verksamheterna. Dialoger med
enhetschefer förs kontinuerligt, och syftar till att
förvaltningsledningen och skolenheterna gemensamt utvecklar modeller för ständiga förbättringar
och kvalitetsarbete. Förvaltningen bedömer att potentialen i detta arbete är mycket stor och en förutsättning för en mer effektiv resursanvändning på
lång sikt.

Investeringarnas utfall prognostiseras bli enligt
budget.
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Socialnämnden
Periodens händelser
•

Antal inledda utredningar inom verksamheten för
barn och unga var något högre än samma period
förra året.

På grund av många outnyttjade platser på
korttidsboende beslutades att minska antal
platser och korttidsboendet Tuvan i Borrby
stängdes.

Utbetalt försörjningsstöd ökade. Många nyanlända
var inte självförsörjande efter etableringsfasen,
varför ett arbete för att möta detta behov inleddes.

•

Under våren tecknades ett nytt kollektivavtal med Kommunal.

•

Handläggaravdelningen beslutades bli en
enhet på avdelningen individ- och familjeomsorg.

•

Besökande på Världens Hus minskade och
inriktningen på integrationsarbetet förändrades.

•

Boendet för ensamkommande i Borrby och
Gärsnäs gick över till att bli stödboenden.

•

Avtal skrevs avseende ett nytt verksamhetssystem för avdelningarna inom vård
och omsorg, LSS och hälso- och sjukvård.

•

Funktionshinderplan för socialpsykiatrin
och LSS verksamheten arbetades fram.

Måluppföljning

•

Antal beslut beträffande insatsen Daglig
verksamhet ökade.

Nämndsmål

•

Nyanlända fick beslut om LSS insatser
vilket innebar nya kompetensbehov.

•

Arbete genomfördes i studiecirkelform
inom daglig verksamhet med avseende på
våld i nära relationer.

•

Fler LSS insatser bedrevs med helt individuella lösningar.

•

I Kommunens Kvalitet i Korthet uppnådde
hemtjänsten plats nummer fem av Sveriges
kommuner. Arbetet avseende brukarnas
delaktighet inom LSS placerade Simrishamns kommun på första plats i jämförelserna.

Antal placeringar av vuxna med missbruk minskade
under perioden och insatser i form av intern öppenvård ökade.
Under första halvåret skedde en ökning av beslut
om daglig verksamhet enligt LSS vilket innebar
behov av att utöka denna verksamhet.
Efterfrågan på boende inom LSS var hög. Ytterligare två lägenheter på Rosenborg knöts till Vildrosens servicebostad enligt LSS för att kunna verkställa fattade beslut.

Prognos

Flickor och pojkar som lever i familjer med
svårigheter ska känna trygghet och bli
bekräftade genom tidiga och samordnade
insatser.
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 demenssjukdom ska erbjudas insatser och aktiviteter
anpassade till sin livssituation.
Anhöriga till yngre dementa ska erbjudas
stöd utifrån sin vardagssituation.
Flickor och pojkar ska vara delaktiga i de
insatser de får.

Verksamhetsuppföljning

Familjehem som tar emot barn och ungdomar för placering ska ges stöd.

Det fanns fortfarande lediga platser i särskilt
boende men antal lediga lägenheter minskade
under första delen av året.

Flickor och pojkar, kvinnor och män får lika
tillgång till social omsorg och sociala tjänster på likvärdiga villkor.

Antal hemtjänsttimmar under första halvåret var
lägre än 2015 och de två första månaderna var
antalet även lägre än samma period 2016. Hemtjänsttimmarna steg från mitten av mars månad och
var sedan högre än antal timmar samma period
2016.

Målen om samordning kommer inte att uppnås då
indikatorerna varit för vida. Inför nästa år kommer
socialnämnden att justera indikatorerna för att
konkretisera arbetet med samordning.
Gällande insatser till unga vuxna kvinnor och män
med missbruk förväntas målet bli delvis uppfyllt.
Antal placeringar minskade som en följd av ett ökat
arbete med hemmaplanslösningar, medan den del
som avser samordning inte förväntas att uppnås.

Under första halvåret kommunplacerades en flykting och det kom ett ensamkommande barn.
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Målet kring delaktighet kommer inte heller att uppnås. Metoder för att göra barn och ungdomar mer
delaktiga behöver implementeras i verksamheten.
Detta arbete är mycket beroende på samarbete med
andra samhällsinstanser såsom till exempel skola
och barn- och ungdomspsykiatri. Arbete pågår i
denna riktning.

Framtid

Målet vad gäller familjehem kommer att uppnås
delvis. Det som framkommer är att även familjehemmen upplever att de behöver mer stöd vad gäller samordning för de barn och ungdomar de har
placerade. Detta mål är nära sammankopplat med
ett fortsatt arbete enligt målen vad gäller samordning i ärenden.

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal har till viss del
kommit igång men inte på det sätt avtalet utformats vilket innebär att det ännu inte påverkat den
kommunala hälso-och sjukvården vare sig positivt
eller negativt. Reglerna för utskrivning från slutenvård till kommunerna kommer med största sannolikhet att förändras från årsskiftet och det innebär
att patienter ska kunna skrivas ut snabbare och även
på helgdagar. Förvaltningen arbetar med att införa
en form av hemtagningsteam för att möta detta.

Demografin med allt fler personer i åldern 80+
kommer inte att nå full effekt förrän om några år.
Under 2018 kommer inga större förändringar att
ske vilket bör leda till ungefär samma behov av
särskilt boende som under innevarande år.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2016

2017

Testning och implementering av tekniska hjälpmedel kommer förvaltningen att fortsätta arbeta med.
Utvecklingen av IT är också ett prioriterat område
när det gäller personal då behovet är stort att förenkla administrativa uppgifter.

Drift
Utfall jan-aug
Budget, helår
Utfall/prognos, helår
Budgetavvikelse, helår

280 155
443 247
435 374
7 873

297 557
452 300
445 400
6 900

Det ökade behovet av insatser LSS i form av boende och daglig verksamhet innebär att ett nytt
boende behöver startas under 2018. Daglig verksamhet har redan fått starta nya arbetsplatser för
sina brukare och framöver kommer fler platser att
behövas.

Investeringar
Utfall jan-aug
Budget, helår
Utfall/prognos, helår
Budgetavvikelse, helår

1 546
6 603
3 930
2 673

2 103
6 738
5 738
1 000

Socialnämnden prognostiserar ett överskott på 6,9
mnkr.

Integrationsarbetet har förändrats från att handla om
gott mottagande till att handla om arbete och
sysselsättning samt att ge stöd och insatser för att
förhindra utanförskap.

Överskottet förväntas bero på lägre kostnader för
asylsökande och ensamkommande barn. Avtalet
med Migrationsverket medför större intäkter än vad
kostnaderna är. Överskottet beror också på att avvecklingskostnaderna för flyktingboende är lägre än
beräknat. Totalt förväntas överskottet avseende
individ- och familjeomsorgen bli 12,0 mnkr.

Personalförsörjningen är en fråga förvaltningen
arbetar aktivt med. Svårigheterna att rekrytera undersköterskor, legitimerad personal, socionomer
samt chefer innebär att förvaltningen måste marknadsföra sig på olika sätt.

Verksamheten för vård och omsorg prognostiseras
få ett underskott på 1,8 mnkr. Detta beror på att
korttidsboendet inte var möjligt att stänga förrän
våren 2017. Kostnaderna för hemtjänst på annan ort
var också högre än budgeterat.
LSS verksamheten förväntas få ett underskott på
3,3 mnkr vilket beror på nya regler från Försäkringskassan gällande personlig assistans vilket gör
verksamheten mer kostsam för kommunen. Det
köps också fler platser inom psykiatri än budgeterat.
Investeringarna förväntas bli lägre än förväntat och
det beror på förseningar i ett upphandlingsförfarande med en överklagan till domstol. Implementeringen av det nya verksamhetssystemet är dock
igång nu.
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Finansieringen
Under finansieringen redovisas kommunens intäkter i form av skatteintäkter, stats- och utjämningsbidrag. Även kostnader och intäkter avseende räntor,
avskrivningar och pensioner med mera ingår.
Driftredovisning (tkr)

För helåret beräknas utfallet visa ett överskott mot
budget på nästan 16 mnkr. Exkluderas poster som
inte ska beaktas vid balanskravsavstämningen visar
prognosen en positiv budgetavvikelse på 8,5 mnkr.

Bokslut
jan-aug
2016

Bokslut
jan-aug
2017

Budget
jan-dec
2017

Prognos
jan-dec
2017

Budgetavvikelse

Skatteintäkter

493 600

514 176

768 400

770 400

2 000

Stats- och utjämningsbidrag

123 836

134 847

202 200

202 300

100

29 958

31 824

44 900

47 700

2 800

Fastighetsavgift
Tillfälligt flyktingstatsbidrag
Pensioner
Interna pensionsavgifter med mera
Avskrivningar
Interna kapitalkostnader
Räntor med mera
Kommunfullmäktiges förfogande
Kommunstyrelsens förfogande

24 958

15 378

23 000

23 000

0

-33 764

-38 692

-56 400

-60 000

-3 600
2 800

20 643

22 661

29 700

32 500

-27 476

-29 239

-44 500

-44 000

500

35 042

34 122

52 700

51 800

-900

751

1 405

-1 385

1 915

3 300

0

0

-1 000

-500

500
1 000

0

0

-2 011

-1 011

2 147

2 057

3 150

3 150

0

669 695

688 539

1 018 754

1 027 254

8 500

Pensionsmedelsförvaltningen

5 883

4 188

0

5 000

5 000

Fastighetsförsäljning reavinst

1 759

2 362

0

2 400

2 400

677 337

695 089

1 018 754

1 034 654

15 900

Övrigt
Summa inom balanskravet

Summa inklusive realisationsvinster

Prognosen för skatteintäkterna visar ett överskott på
2 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras av fler
invånare den 1 november 2016 jämfört med vad
som antogs i budgeten. Fastighetsavgiften beräknas
innebära 2,8 mnkr i högre intäkter än budgeterat.
Den budgeterade nivån utgick från en prognos från
Sveriges Kommuner och Landsting från april 2016
och den nya bedömningen bygger på en i december
uppdaterad beräkning, även denna från Sveriges
Kommuner och Landsting.

men även lägre intäkter på 0,9 mnkr i form av de
interna kapitalkostnader som erhålls från nämnderna.

Pensionskostnaderna beräknas överstiga budget
med 3,6 mnkr. Den största delen uppvägs av att den
interna pensionsavgift som nämnderna betalar till
finansieringen beräknas bli 2,8 mnkr högre än budgeterat.

När det gäller pensionsmedelsförvaltningen har
under året sammanlagt 7 mnkr omallokerats från
aktiefonder till räntefonder. De sålda andelarna i
aktiefonderna skapade realisationsvinster på 4,2
mnkr. Sedan tidigare fastställt uttag som ska verkställas under hösten bedöms ge ytterligare realisationsvinst vad gäller denna förvaltning. Försäljningen av fastigheter i Simrishamns hamn har inneburit
realisationsvinster på cirka 2,4 mnkr.

I nuläget resterar cirka 3 mnkr av kommunens budgetreserver, det vill säga kommunfullmäktiges respektive kommunstyrelsens anslag till förfogande. I
helårsprognos görs antagandet att hälften av detta
belopp kommer att användas under resterande del
av året.

Fortsatt mycket låga räntenivåer i kombination med
försenade investeringar utgör den huvudsakliga
förklaringen till att räntenettot bedöms bli 3,3 mnkr
bättre än budgeterat. Försenade investeringar innebär vidare lägre avskrivningskostnader på 0,5 mkr,
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Räkenskaper

Nettokostnad totalt
Bokslut
jan-aug
2016

Bokslut
jan-aug
2017

Budget
jan-dec
2017

Prognos
jan-dec
2017

Budgetavvikelse

Kommunfullmäktige, Revisionen och Valnämnden

1,1

1,4

2,2

2,2

0,0

Överförmyndaren

2,4

1,8

2,9

2,9

0,0

Kommunstyrelsen

49,5

56,0

84,0

84,0

0,0

0,3

0,5

0,8

0,8

0,0

Samhällsbyggnadsnämnden

34,4

30,3

53,0

53,0

0,0

Kultur- och fritidsnämnden

28,2

28,3

42,9

42,9

0,0

Barn- och utbildningsnämnden

231,6

245,3

370,8

370,8

0,0

Socialnämnden

280,2

297,6

452,3

445,4

6,9

627,7

661,2

1 008,9

1 002,0

6,9

Nettokostnad
per nämnd/förvaltning
(mnkr)

Byggnadsnämnden

Summa nämndernas nettokostnader

Branteviks hamn. Foto: Fredrik von Segebaden
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Räkenskaper

Nettoinvesteringar totalt
Bokslut
jan-aug
2016

Nettoinvestering
per nämnd (mnkr)
Kommunstyrelsen

Bokslut Budget Prognos
Budgetjan-aug jan-dec jan-dec avvikelse
2017
2017
2017

0,4

1,1

2,6

1,8

0,8

Samhällsbyggnadsnämnden

31,5

39,0

77,7

62,5

15,2

Samhällsbyggnadsnämnden, reinvesteringsprogram

17,7

16,8

37,0

22,3

14,7

Kultur- och fritidsnämnden

0,5

0,5

5,3

1,8

3,5

Barn- och utbildningsnämnden

2,5

1,3

2,2

2,2

0,0

Socialnämnden

1,5

2,1

6,7

5,7

1,0

Summa skattefinansierad verksamhet

54,1

60,8

131,5

96,3

35,2

Samhällsbyggnadsnämnden, Vatten och avlopp

10,3

10,7

82,0

29,7

52,3

Summa nettoinvesteringar

64,4

71,5

213,5

126,0

87,5

Anläggningsavgifter, Vatten och avlopp1

-3,1

-2,9

-2,1

-4,5

2,4

Summa inklusive anläggningsavgifter

61,3

68,6

211,4

121,5

89,9

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 2013 – 2016 samt prognostiserade nettoinvesteringar inklusive anläggningsavgifter för år 2017.

Nettoinvesteringar i detalj per nämnd
Kommunstyrelsen
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
jan-aug
2016

Bokslut
jan-aug
2017

Budget
jan-dec
2017

Prognos
jan-dec
2017

IT

0

Digitalisering

0

Inventarier, kommunledningskontoret
Fiberutbyggnad

394

462

462

0

568

1 290

600

690

0

0

192

192

0

0

40

200

200

0

Wifizoner

167

1

198

198

0

Verksamhetssystem

255

100

210

100

110

0

43

43

43

0

422

1 146

2 595

1 795

800

Aktieinköp, INERA AB

Summa
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Budgetavvikelse

Räkenskaper
Samhällsbyggnadsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
jan-aug
2016

Bokslut
jan-aug
2017

Budget
jan-dec
2017

Prognos
jan-dec
2017

Budgetavvikelse

Fastighet
varav tak, reinvestering

9 165

3 029

6 810

6 789

21

0

150

1 100

1 100

0

varav fönsterbyte, reinvestering

2 516

0

705

700

5

varav badanläggningar, reinvestering

402

1 090

1 070

1 000

70

varav sporthallar, reinvestering

721

0

1 080

780

300

varav kontakt Simrishamn, reception

0

992

969

969

0

varav övrigt

5 526

797

1 886

2 240

-354

Skollokaler

5 769

21 066

20 912

21 716

-804

398

19 651

20 080

20 080

0

0

579

800

800

0

5 371

836

32

836

-804

24

0

877

877

0

varav digitalt bygglovarkiv

0

0

475

475

0

varav inventarier, bygglov

17

0

208

208

0

7

0

194

194

0

3 912

4 348

7 734

7 061

673
0

varav Simrislundsskolan, tillbyggnation
varav Fredsdalsskolan, aulan
varav övrigt
Plan/Bygglov

varav inventarier, planverksamhet
Hamn
varav isverk

85

126

594

594

varav hamnar reinvestering, statusbedömning

2 504

3 741

5 562

5 562

0

varav övrigt

1 323

481

1 578

905

673

Offentliga rummet

12 600

9 725

37 773

22 781

14 992

varav toaletter, offentligt rum

9

13

1 539

1 539

0

varav Tobisviks camping

9

691

7 404

4 000

3 404

varav Jonebergs torg med allmänna ytor

0

5 553

6 443

6 443

0

42

15

1 592

1 592

0

186

56

772

772

0

12 354

3 397

20 023

8 435

11 588

0

0

566

566

0

varav utsmyckning västra rondellen
varav förnyelse av lekplatser
varav övrigt
MBK
varav kart- och mätutrustning

0

0

566

566

0

Kostverksamhet

28

723

529

779

-250

varav inventarier, tillagningskök

28

723

529

779

-250

Miljöåtgärder

0

0

2 500

2 000

500

varav elbil och laddnätverk, inköp

0

0

400

400

0

varav solceller, installation

0

0

500

500

0

varav Tommarpså vattenvårdsprogram

0

0

600

600

0

varav övrigt

0

0

1 000

500

500

17 705

16 841

36 967

22 278

14 689

975

66

1 128

1 128

0

varav undvika kapitalförstöring, gatubelysningar

4 608

6 603

8 150

8 150

0

varav undvika kapitalförstöring, reinv. parkmiljö

1 616

1 486

13 186

3 000

10 186

varav undvika kapitalförstöring, gator/GC-vägar

10 506

8 686

14 503

10 000

4 503

49 203

55 732

114 668

84 847

29 821

Undvika kapitalförstöring
varav undvika kapitalförstöring, hållbar energi

Summa
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Räkenskaper
Samhällsbyggnadsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
jan-aug
2016

Bokslut
jan-aug
2017

Budget
jan-dec
2017

Prognos
jan-dec
2017

Budgetavvikelse

Vatten och avlopp

8 360

8 884

80 068

27 213

52 855

varav kapacitetsförbättring avloppsledningsnät

3 033

863

19 183

6 480

12 703

varav avloppsreningsverk och pumpstationer

4 582

4 971

31 117

13 363

17 754

varav vattenverk

481

2 194

13 749

3 750

9 999

varav vattenledningsnätet

264

856

16 019

3 620

12 399
-100

Landsbygdens vattenförsörjning1

188

126

400

500

1 704

1 691

1 550

2 000

-450

10 252

10 701

82 018

29 713

52 305

Bokslut
jan-aug
2016

Bokslut
jan-aug
2017

Budget
jan-dec
2017

Prognos
jan-dec
2017

Budgetavvikelse

231

0

406

150

256

32

0

58

58

0

Fredsdalsskolans aula

0

141

200

200

0

Friidrottsutrustning, Korsavads idrottsplats

0

0

30

30

0

Spontanidrott/aktivitetsyta

0

0

930

0

930

Vatten- och avloppsserviser1

Summa
1Finansieras av anläggningsavgifter.
Kultur- och fritidsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)
Inventarier
Reinvesteringar, sporthall

Konstinköp, årligt

106

74

101

101

0

Utbyte bokhyllebelysning, biblioteket

0

0

600

0

600

Biblioteksbuss

0

0

2 300

750

1 550

Meröppet, bibliotek

0

24

138

138

0

180

0

0

0

0

Arkivhyllesystem och larm till textilmagasin

0

0

140

0

140

Inredning nytt museimagasin

0

0

150

100

50

Ombyggnad Hafreborg

0

276

250

276

-26

549

515

5 303

1 803

3 500

Bokslut
jan-aug
2016

Bokslut
jan-aug
2017

Budget
jan-dec
2017

Prognos
jan-dec
2017

Budgetavvikelse

IT-pedagogiska inventarier

1 297

904

1 000

1 000

0

Övrigt

1 173

427

1 184

1 184

0

2 470

1 331

2 184

2 184

0

Bokslut
jan-aug
2016

Bokslut
jan-aug
2017

Budget
jan-dec
2017

Prognos
jan-dec
2017

Budgetavvikelse

Trygghetslarm

140

255

700

700

0

Inventarier

230

306

900

900

0

Läsplatser, bibliotek

Summa

Barn- och utbildningsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)

Summa

Socialnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)

Upplevelsecykel

43

0

0

0

0

IT-utveckling

96

552

2 500

1 500

1 000

Trygghetsskapande IT-produkter

205

322

1 273

1 273

0

Hjälpmedel

832

668

1 300

1 300

0

0

0

65

65

0

1 546

2 103

6 738

5 738

1 000

Inventarier till Stationen

Summa
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Resultaträkning
Resultaträkning (mnkr)

Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Kommunen
Utfall
jan-aug
2016

Kommunen
Utfall
jan-aug
2017

Kommunen
Budget
jan-dec
2017

Kommunen
Prognos
jan-dec
2017

Koncernen
Utfall
jan-aug
2017

Koncernen
Prognos
jan-dec
2017

-601,8

-638,6

-982,6

-974,4

-595,7

-913,9

-27,5

-29,2

-44,5

-43,2

-46,2

-68,9

-629,3

-667,8

-1 027,1

-1 017,6

-641,9

-982,8

Skatteintäkter

493,5

514,2

768,4

770,4

514,2

770,4

Generella statsbidrag och utjämning

178,8

182,1

270,1

273,0

182,1

273,0

8,9

7,2

3,7

9,0

7,5

9,4

Finansiella kostnader

-2,3

-1,8

-5,2

-2,1

-20,2

-27,8

Resultat efter finansnetto

49,6

33,9

9,9

32,7

41,7

42,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49,6

33,9

9,9

32,7

41,7

42,2

Finansiella intäkter

Extraordinära poster

Årets resultat

Balanskravsresultat
Prognosen för balanskravsresultatet uppgår till 33,7 mnkr. Justering har då gjorts avseende netto av värdeförändring och uttag pensionsmedelsförvaltning +3,4 mnkr samt realisationsvinster vid fastighetsförsäljning -2,4
mnkr.

Faktiskt balanskravresultat avseende åren 2013 – 2016 samt prognostiserat balanskravsresultat för år 2017.
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Balansräkning
Balansräkning (mnkr)

Kommunen Kommunen
2016-12-31 2017-08-31

Koncernen
2016-12-31

Koncernen
2017-08-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

892,7

935,0

1 702,1

1 756,6

Materiella anläggningstillgångar

801,4

843,7

1 679,5

1 734,0

varav mark, byggnader och tekniska anläggningar

752,6

793,8

1 621,3

1 674,9

48,8

49,9

58,2

59,1

varav maskiner och inventarier
varav pågående nyanläggningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiella anläggningstillgångar

91,3

91,3

22,6

22,6

429,2

413,9

464,0

461,5

2,0

2,0

2,9

2,9

14,6

15,3

14,6

15,3

Kortfristiga fordringar

145,7

106,3

161,2

124,8

Kortfristiga placeringar

106,7

110,8

106,7

110,8

Kassa och bank

160,2

179,5

178,6

207,7

1 321,9

1 348,9

2 166,1

2 218,1

Omsättningstillgångar
Förråd och lager
Exploateringsfastigheter

Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

702,0

735,8

768,0

809,7

varav periodens resultat

54,8

33,9

64,9

41,7

varav resultatutjämningsreserv

30,0

30,0

30,0

30,0

varav social investeringsfond

4,6

4,6

4,6

4,6

612,6

667,3

668,5

733,4

40,2
579,7

35,2
577,9

43,3
1 354,8

38,4
1 370,0

Långfristiga skulder

347,3

350,6

1 085,7

1 104,8

Kortfristiga skulder

232,4

227,3

269,1

265,2

1 321,9

1 348,9

2 166,1

2 218,1

varav övrigt eget kapital

Avsättningar
Skulder

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Ansvarsförbindelser (mnkr) 1

Kommunen Kommunen
2016-12-31 2017-08-31

Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt
Pensioner intjänade före 1998, inklusive särskild löneskatt,

412,1

406,2

3,9

4,1

förtroendevalda
1

Övriga ansvarsförbindelser redovisas enligt samma princip som tidigare år i årsredovisningen.

Låneskuld

Låneskuld per den 31 december avseende åren 2013 – 2016 samt per den 31 augusti år 2017.
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