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Inledning

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Jag vill tacka alla både anställda och politiker för
det jobbet som ni lägger ner för att Simrishamns
kommun under dessa snart fyra åren har sett till att
kommunen har en stabil ekonomi, bra verksamhet
där man verkligen sätter servicen till kommuninvånaren i centrum.

andra näringsidkare samt politiker och
tjänstepersoner i kommunen.

Liksom tidigare år under denna mandatperiod har
det hänt mycket för att kommunen ska bli en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Första halvåret
2018 har den positiva utvecklingen fortsatt. 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. Så ett stort tack även
till er.

•

Arbetsmarknadspolitiska riktlinjer antogs
och en bred arbetsmarknadspolitisk överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen arbetades fram.

•

Kommunen erhöll ett bidrag på 7 mnkr
från Region Skåne för etablering av forskningsmiljö på Marint centrum med Lunds
universitet.

•

Vi har fördubblat våra centrala resurser för
kommunikation genom att vi anställde en
digital kommunikatör under våren.

•

Handläggningstiden för bygglovsärenden
minskade från sex veckor till 5,2 veckor i
genomsnitt. Ärendemängden för bygglovsverksamheten var något större jämfört
med samma period förra året, totalt 510
inkomna ärenden mot fjorårets 468. Av
dessa var 40 nya tillsynsärenden. En kundundersökning genomfördes också, 94 procent var nöjda med bygglovshandläggningen i sin helhet.

•

En markanvisningstävling för ett nytt bostadsområde i Kivik med 20–40 nya enbostadshus genomfördes och avslutades i
juni.

•

Vi har fått 2,5 mnkr i stöd från Boverket
för att göra Jonebergsparken i centrala
Simrishamn till trygg en mötesplats och ett
attraktivt, miljöanpassat allaktivitetsområde.

•

Biblioteksbussen invigdes den 26 maj och
besökte under sommaren 20 byar och tio
äldreboenden. Efter sommaren utökades
turlistan väsentligt.

•

En ny kultur- och fritidschef började den 1
juli, Anders Johnsson, rekryterad från jobbet som landsantikvarie och länsmuseichef
på Länsmuseet Gävleborg i Gävle.

•

Arbetet fortsatte med att skapa ett nytt föremålsmagasin i Garvaren, och som beräknas vara klart för inflyttning den 1 oktober i år.

•

Campus Österlen invigdes, ett samlingsnamn för utbildningar och fortbildningar
på högskole- och yrkeshögskolenivå samt
kompetensutveckling på olika nivåer. Alla
kurser och utbildningar styrs av efterfrågan
och bygger på en nära samverkan mellan
näringsliv, akademi, utbildningsanordnare
och offentlig sektor.

Ekonomiskt ser 2018 också ut att bli ett bra år. Prognosen visar på plus 14,8 mnkr, vilket gör att vi
under denna mandatperiod har gått med cirka 115
miljoner i överskott.
Att Simrishamns kommun har en stabil ekonomi
visar kommunforskning i Västsverige som har gjort
en rapport över det ekonomiska läget i de skånska
kommunerna. Där framkommer det att Simrishamns kommun har ett stabilt finansiellt läge.
Man konstaterar vidare att Simrishamns kommun
har en bra och i vissa fall till och med bättre ekonomi än genomsnittet för de skånska kommunerna.
Denna rapport är glädjande då vi trots att vi investerat och satsat hårt på att bygga ut och om bland
annat torg, lekplatser, skolor, förskolor, cykelvägar,
tobiviksområdet, sjöfartsstråket, multiarenor, utegym med mera runt om i vår kommun ändå har en
mycket bra och välskött ekonomi i kommunen.
Här kommer ett axplock av händelser under året
första åtta månader.
•

Bland annat visar vårt jobb i kommunen på
att vi nu ingår i tio i topp över stadskärnor
som ökar mest i förhållande till omsättningen föregående år. Det är första gången
som Simrishamn ingår i rapporten Cityklimatet. Därför är det roligt att konstatera
att omsättningsökningen inom café- och
restaurangnäringen var den högsta i landet
procentuellt sett. Vad gäller ökningen
inom den totala omsättningen i stadskärnan räckte den till en fjärdeplats i hela
undersökningen. Detta beror på stor del till
att vi vågat sträcka ut handen och samarbeta mellan köpmän, fastighetsägare,
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•

Skolverket stöttar kommunens satsning på
lärcentrum med nästan 2,2 mnkr.

•

Den 1 januari infördes rätten till önskad
sysselsättningsgrad och alla kommunals
avtal skrevs om till heltid och personalen
fick ansöka om tjänstledighet ner till önskad sysselsättningsgrad.

•

LSS boendet i Gärsnäs står nu klart och
invigdes den 27 september.

•

Ny detaljplan för Tobisvik upprättades och
det nya tobiviksområdet invigdes under
sommaren.

•

Ett nytt projekt startades för att utreda vatten- och avloppstillgången för nya bostäder i hela kommunen genom att ta fram en
inventering av vatten- och avloppssituationen för befintliga planer och de i översiktsplanen utpekade utbyggnadsområdena. Detta ska lyfta fram de planområden
som kan göras attraktiva för exploatörer
och vad som ur ett vatten- och avloppsperspektiv är möjliga att genomföra.

•

Ny refug för säkrare gångöverfart till nya
handelsområdet anlades.

•

Arbetet med centrumutveckling pågår och
ansökan om att bli ”Årets stadskärna” är
under framtagande. Arbetet med att göra
vår kommun till Skånes mest rekommenderade offentliga arbetsgivare fortsätter,
med fokus på kompetensförsörjning och
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

•

Arbetet med åtgärdsplan utifrån förslagen i
bostadsförsörjningsprogrammet pågår.

•

Under hösten beräknas projektet Vägval
vara klart, med nya namn på cirka 321 lokalvägar.

•

Med anledning av 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.

•

•

Integrationsarbetet har förändrats från att
handla om gott mottagande till att handla
om arbete och sysselsättning och att ge
stöd/insatser för att förhindra utanförskap,
ett arbete i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och psykiatrin.

Karl-Erik Olsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Digitalisering såväl inom administration
samt välfärdsteknik kommer att vara
centralt för att kunna möta en åldrande befolkning. Socialförvaltningen arbetar aktivt med detta genom testning och implementering av tekniska hjälpmedel.

2

Förvaltningsberättelse

Delårsrapport januari – augusti
Allmänekonomiska förutsättningar

•

En ny teknisk plattform för kommunens
hemsida upphandlades.

Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. Både
Konjunkturinstitutets och Arbetsförmedlingens
återkommande enkäter till företagen pekar på en
fortsatt tydlig optimism, även om stämningsläget
dämpats något sedan förra hösten. Arbetsgivarna
planerar för fler anställda, men svårigheten att få
tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft
håller tillbaka. Sammantaget tror Sveriges Kommuner och Landsting på att högkonjunkturen går in i
en fas med lägre tillväxttal och små förändringar i
antalet arbetade timmar vilket är en naturlig utveckling när konjunkturen kulminerar.

•

En markanvisningstävling för ett nytt
bostadsområde i Kivik med 20–40 nya
enbostadshus genomfördes och avslutades
i juni.

•

Ny detaljplan för Tobisvik upprättades
(Sjöfartsstråket etapp 2).

•

Isverket i Simrishamns hamn togs i drift.

•

Tillståndsansökan för utbyggnad av Kiviks
reningsverk godkändes av Länsstyrelsen.

•

Förlikningsavtal beträffande Tobisviks
camping förhandlades fram med berörda
entreprenörer.

•

Biblioteksbussen invigdes den 26 maj och
besökte under sommaren 20 byar och tio
äldreboenden, och beståndet anpassades
därefter.

•

Obligatorisk lovskola genomfördes för 36
elever med goda resultat.

•

Ett tjugotal elever avslutade ett tionde läsår
vid Korsavadsskolan.

Befolkningsutveckling

•

Sommarkulturskolan genomfördes för
tredje året i följd.

Kommunens invånarantal uppgick preliminärt till
19 324 invånare per den 31 augusti, en minskning
med 54 personer sedan årsskiftet (jan-aug 2017:
-82 invånare). Flyttnettot är dock fortfarande positivt, 56 personer (jan-aug 2017: +11 personer).

•

Processen med att överföra huvudmannaskapet och anordnandet av kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå inklusive yrkesutbildning från Ystad till Simrishamn inleddes den 1 juli.

Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge
antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på
låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är
det inhemska inflationstrycket svagt. Riksbanken
antas därmed dröja med att höja styrräntan till i
början av 2019. I takt med att styrräntan sedan
stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar
hushållens ekonomi, därmed ökar KPI.

Näringsliv och arbetsmarknad
Nyföretagandet var fortsatt högt. Under första halvåret registrerades totalt 73 nya företag varav 33
procent startades av kvinnor. Antal nya aktiebolag
var 23 stycken. Antal konkurser uppgick till endast
en. Vid halvårsskiftet fanns det cirka 3 089 registrerade företag i Simrishamns kommun.
Per den siste augusti var 309 personer öppet arbetslösa. Det är 46 personer färre än vid samma tidpunkt föregående år.

•

Campus Österlen invigdes.

•

Sankt Olofs skola utökades med årskurs 4.

•

Den 1 januari infördes rätten till önskad
sysselsättningsgrad och alla kommunals
avtal skrevs om till heltid och personalen
fick ansöka om tjänstledighet ner till önskad sysselsättningsgrad.

•

En bemanningsenhet inom vård och omsorg startade upp, med syfte att personalen
ska arbeta där det finns behov och på så
sätt minska behovet av timvikarier.

•

Nytt verksamhetssystem inom SoL och
LSS infördes under våren. Detta innebar
stora utbildningsinsatser för all personal.

•

Projekt avseende test av läkemedelsrobot
samt test av digitala trygghetslarm med
kameraövervakning startades upp.

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

Arbetsmarknadspolitiska riktlinjer antogs.

•

En bred arbetsmarknadspolitisk överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen arbetades fram.
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Ekonomisk översikt

Vatten- och avloppsverksamheten förväntas få ett
överskott på 3,0 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 resultat
Resultatet per den siste augusti uppgår till 11,3
mnkr och på helåret bedöms resultatet bli 10,8
mnkr. Detta resultat inkluderar pensionsplaceringen. Det budgeterade resultatet uppgår till 4,0 mnkr
exklusive medel från pensionsförvaltningen.

Investeringar
Investeringsbudgeten inklusive anläggningsavgifter
uppgick till 177,8 mnkr, varav 105 mnkr avser ombudgetering från 2017 avseende försenade projekt.
Aktuell investeringsbudget för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 98,8 mnkr varav
32,7 mnkr utgörs av reinvesteringsprogrammet. Per
den siste augusti uppgick investeringarna till drygt
70 mnkr. Prognostiserat utfall för helåret är knappt
155 mnkr. Prognosen för skattefinansierade investeringar beräknas uppgå till cirka 92 mnkr, varav
reinvesteringsprogrammet står för 32 mnkr.

Kommunens ekonomiska styrning och uppföljning
inriktas på balanskravsresultatet, det vill säga den
skattefinansierade verksamheten exklusive realisationsvinster. Prognosen för 2018 visar ett positivt
balanskravsresultat på 14,8 mnkr, vilket kan jämföras med budgeterat överskott på 13,0 mnkr.
Budgetavvikelsen beror på att finansieringen och
kommunstyrelsen beräknas ge ett överskott på 8,7
mnkr samt att socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på 6,9
mnkr.

Pensionsmedelsförvaltning
Per den siste augusti uppgick marknadsvärdet på
kommunens pensionsplacering till drygt 179 mnkr
jämfört med 167,5 mnkr vid utgången av år 2017.
Ökningen hittills under året var 7 procent. Bokfört
värde uppgick till knappt 109 mnkr. Enligt placeringspolicyn ska normalt 60 procent vara placerat i
aktier. Efter en lång period av uppgång på aktiemarknaden är inriktningen numera 50 procent. Per
den sista augusti uppgick aktieandelen till 53 procent.

Balanskravsavstämningen framgår nedan.
Balanskravsavstämning
(mnkr)

Bokslut
jan-dec
2017

Prognos
jan-dec
2018

41,8
-2,4
-7,2
8,4

10,8
0,0
-5,0
9,0

Balanskravresultat

40,6

14,8

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

-10,0
-0,4
0,1

0,0
0,0
0,3

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.

Balanskravsresultat, efter
30,3
15,1
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 2018. Ställningstagande görs i samband med årsbokslutet.
2 Enligt riktlinjerna som antogs år 2015 ska 0,4 mnkr
årligen avsättas till den sociala investeringsfonden om
balanskravsmålet uppnåtts och resultatet i övrigt medger
avsättning. Målet bedöms inte uppnås varför ingen ny
avsättning prognostiseras 2018.
3 Kommunstyrelsen har beslutat om ett uttag ur den sociala investeringsfonden på 1,2 mnkr till projekt Blåvinge,
varav 0,3 mnkr 2018, som avses löpa under två år med
start 2018 och avslut 2020. Barngruppen Blåvinge är ett
stöd- och utbildningsprogram för barn i åldrarna 8–12 år
vars familj har eller har haft en känslomässig sjukdom.

Mål: Balanskravsresultatet ska för åren 2018–2020
minst uppgå till 1 procent av skatter, generella
statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift samt
specifikt för år 2018 minst uppgå till 1,5 procent.
Uppföljning: Den nuvarande prognosen visar ett
positivt balanskravsresultat på 14,8 mnkr, där procentsatsen beräknas till 1,4. Ett sådant resultat är
något under målet specifikt för år 2018.
Mål: Vatten- och avloppsverksamheten ska fullt ut
vara avgiftsfinansierad.
Uppföljning: Målet beräknas uppnås då prognosen pekar på ett överskott på 3,0 mnkr som i sin
helhet kommer att exkluderas från årets resultat och
bokföras som en förutbetald intäkt.

När det gäller pensionsmedelsförvaltningen har
omallokering skett under året som inneburit realisationsvinster på 3,1 mnkr. Sedan tidigare fastställt
uttag, som ska verkställas under hösten, bedöms ge
ytterligare realisationsvinst under året.

Mål: Investeringar inom den skattefinansierade
verksamheten ska inte lånefinansieras. Undantag
görs dock för av fullmäktige fastställt reinvesteringsprogram på sammanlagt 104 mnkr till och med
år 2018, KF § 113/15.
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Uppföljning: Nyupplåningen uppgick hittills under året till 3 mnkr. Nyupplåning för helåret bedöms understiga tillåten lånefinansiering (reinvesteringsprogrammet och delar av vatten- och avloppsinvesteringarna). Målet bedöms därmed bli uppnått.

skiftet 2018/2019. Vatten- och avloppsverksamhetens och hamnens underhållsplaner beräknas bli
klara under 2018.
Av de 42 nämndsmål som är beslutade för styrning
av verksamheten förväntas 95 procent bli uppfyllda
eller delvis uppfyllda medan 5 procent inte förväntas uppfyllas.

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

Sammanfattande bedömning
Bedömningen är att kommunen innevarande år
kommer att klara två av tre finansiella mål. Samtliga fem verksamhetsmål med inriktning på god
ekonomisk hushållning förväntas uppnås alternativt
delvis uppnås.

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)

Utfallet gällande nämndsmålen bedöms också i allt
väsentligt bli positivt. Sammantaget visar delårsrapporten att utvecklingen under 2018 förväntas ha
en god överensstämmelse med nämndsmålen.

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)

När det gäller kommunens ekonomi är det en klart
lägre resultatutveckling man kan se de kommande
åren. Fördelningen av de statliga välfärdsmiljarderna innebär att allt mer kommer att fördelas per invånare vilket för Simrishamns del innebär att kommunen får en allt lägre andel av statsbidragen.

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)

Kommunforskning i Västsverige har gjort en rapport över det ekonomiska läget i de skånska kommunerna. Där framkommer att ”Simrishamn har ett
stabilt 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 2017 till 25 procent. Snittet för kommunerna i Skåne uppgick till 34 procent. Nivån för
Simrishamn var per den 31 augusti 2018 en förbättring med 0,6 procentenheter jämfört med 2017.
Kommunforskning i Skåne framför uppfattningen
att resultatnivån framöver bör uppgå till 2–3 procent av verksamhetens kostnader. Detta för att möta
förväntade framtida utmaningar, bland annat i form
av ökade demografiska behov.

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)

Uppföljningen visar att fyra av de fem målen förväntas bli uppfyllda under året, medan det resterande målet bedöms delvis att kunna uppfyllas under året.
Det mål som avser kommunens underhållsplaner
bedöms bli delvis uppfyllt. Underhållsplan för gator
och vägar färdigställdes 2017. Underhållsplan avseende gatubelysning beräknas bli klar under 2018.
Underhållsplan för park-/grönytor beräknas bli klar
2019. Gällande fastighetsverksamheten gjordes
statusbedömningar förra året, som underlag för
underhållsplanen. Denna beräknas bli klar till års-
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Fem år i sammandrag
Kommunen fem år i sammandrag

Bokslut
jan-dec
2014

Bokslut
jan-dec
2015

Bokslut
jan-dec
2016

Bokslut
jan-dec
2017

Bokslut
jan-aug
2018

56

52

53

54

54

Soliditet (%)
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%)

99

99

96

97

99

634,7

647,2

702,0

743,8

755,2

33,6

33,9

36,0

38,4

39,1

1 133,3

1 236,1

1 321,9

1 389,0

1 402,7

Eget kapital (mnkr)
Eget kapital per invånare (tkr)
Tillgångar (mnkr)
Tillgångar per invånare (tkr)
Anläggningslån (mnkr)
Anläggningslån per invånare (tkr)
Pensionsskuld (mnkr)
Avsatt till pensioner (mnkr)
Årets resultat (Förändring eget kapital) (mnkr)
Nettoinvesteringar (mnkr)
Utdebitering kommunen (%)
Antal invånare per balansdagen (st)
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59,9

64,8

67,8

71,7

72,6

155,0

185,0

215,0

237,0

240,0

8,2

9,7

11,0

12,2

12,4

454,4

437,4

416,0

401,9

400,9

18,3

19,9

19,5

19,8

20,2

7,4

12,5

54,8

41,9

11,3

76,0

90,4

111,8

111,4

72,6

20,51

20,51

20,51

20,51

20,51

18 905

19 065

19 485

19 376

19 324

Förvaltningsberättelse

Koncernen
Ekonomi
Periodens resultat uppgår till -1,0 mnkr. Bolaget
prognostiserar för helåret ett utfall på -0,2 mnkr,
vilket är cirka 1 mnkr bättre än budget.

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

Simrishamns Bostäder AB
(ägarandel 100 procent)

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (ägarandel 24,10 procent)

Verksamhetsuppföljning
Projektet Trekanten, med 64 lägenheter, fortsatte.
Samtliga lägenheter var uthyrda med inflyttning
sista kvartalet i år. Enligt avtal med socialförvaltningen uppfördes sju stycken LSS-bostäder och en
gemensamhetslokal på Tvärgatan, Gärsnäs. Bolaget
arbetade med nya bostadsprojekt i kvarteret Solrosen och för en fortsatt utveckling av Skansenområdet samt väckte en fråga om att förvärva Kiviks före
detta förskola för ombyggnad till sex stycken bostäder.

Verksamhetsuppföljning
Räddningstjänsten bidrog med förstärkning av
brandpersonal till de stora brandområdena i Gästrike och Ljusdal. Finansministern kom på studiebesök till brandstationen i Ystad.
Under våren deltog arbetsutskottet och räddningscheferna i Brandkonferensen i Göteborg. Antalet
operativa händelser under maj-augusti var i nivå
med motsvarande period föregående år. Antalet
bränder i byggnader minskade jämfört med föregående år.

Större underhållsprojekt med fokus på energi och
klimat genomfördes på utvalda fastigheter.

Ekonomi
Periodens resultat uppgår till 0,4 mnkr. Förbundet
prognostiserar för helåret ett utfall på -4,1 mnkr,
vilket är cirka 4,1 mnkr sämre än budget. Den
största orsaken till budgetavvikelsen härrör sig ifrån
beslutet att ytterligare en yrkesgrupp ska omfattas
av samma avtal som övrig operativ personal, och ha
möjlighet att gå i pension vid 58 år. Även förändringar i deltidsorganisationen förväntas medföra
ökade kostnader.

Ekonomi
Periodens resultat uppgår till 7,5 mnkr. Bolaget
prognostiserar för helåret ett utfall på 7,1 mnkr,
vilket är i nivå med budget.

Simrishamns Näringslivsutveckling AB
(ägarandel 100 procent)
Verksamhetsuppföljning
Företaget SIMFAS flyttade, som hyresgäst, in i nya
lokaler på Fabriksgatan. Lyckebyhuset byggdes om
med inflyttning under hösten för daglig verksamhet
och magasin till Österlens museum. Fler kontor
skapades på Södra Kajen för nya företag och som
resurs för samarbetsprojekt med Lunds Universitet.
Förberedelser för en påbyggnad av Skeppet med
ytterligare en kontorsvåning påbörjades.

Ystad Österlenregionens Miljöförbund
(ägarandel 33,7 procent)
Verksamhetsuppföljning
Arbetet med ett digitalt arbetssätt i verksamhetssystemet Castor, fortsatte. Direktionen på miljöförbundet beslutade 2017 att arbeta för ett papperslöst
kontor, ett smart arbetssätt och att satsa på digitalisering. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt på
Uppsala Universitet, bjöds under våren in tillsammans med Tomelilla kommun för att berätta om den
nya förvaltningslagen. Inför 2019 är planen att tillsynen ska övergå mer och mer till att utföras i projektform. Direktionen fattade beslut om en påminnelsetjänst vid tidsbegränsade beslut och inför bokade inspektioner samt första kontrollbesöket vid
nyregistrering av livsmedelsanläggning.

Ekonomi
Periodens resultat uppgår till 2,8 mnkr. Bolaget
prognostiserar för helåret utfall på 3,3 mnkr, vilket
är 1,9 mnkr högre än budget.

Österlens Kommunala Renhållnings AB
(ägarandel 50 procent)
Verksamhetsuppföljning
Bolaget arbetade för att förbättra sorteringen av
förpackningar i området genom att informera de
boende om miljönyttan. Det infördes sortering vid
ytterligare flerbostadsfastigheter för att förbättra
hushållens möjlighet att sortera sina förpackningar.

Ekonomi
Periodens resultat uppgår till 0,7 mnkr. Förbundet
prognostiserar för helåret ett utfall på 0,1 mnkr,
vilket kan jämföras med ett budgeterat nollresultat.
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Förvaltningsberättelse

Personalekonomisk redovisning
Antal anställda
Den 31 augusti 2018 hade Simrishamns kommun
1 543 månadsavlönade medarbetare, vilket omräknat i årsarbetare är 1 457. Av dessa årsarbetare var
1 323 tillsvidareanställda och 220 visstidsanställda.
Det är en betydande ökning av antalet årsarbetare
jämfört med föregående år, vilket har flera orsaker
varav den främsta var förändringen inom vård och
omsorg samt LSS där samtliga anställda inom
kommunals avtalsområde från och med årsskiftet
fick heltidsanställningar i grunden med möjlighet
Antal månadsavlönade
årsarbetare
per den siste augusti

att önska sysselsättningsgrad. En annan orsak är
återtagandet av Hammenhögs vård och omsorg i
egen regi, samt en ökning av antalet extratjänster.
En betydande majoritet av kommunens medarbetare, cirka 77 procent, utgjordes av kvinnor, vilket
är motsvarande fördelning som föregående år. Antalet 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

2017

2018

2017

2018

2018

2017

2018

2017

2018

2018

Kommunledningskontor

19

24

28

32

56

5

5

10

7

12

Samhällsbyggnadsförvaltning

60

64

60

66

130

7

5

3

3

8

8

9

21

19

28

2

3

4

6

9

Barn- och utbildningsförvaltning

78

89

281

291

380

29

20

43

41

61

Socialförvaltning

68

83

496

594

677

28

34

38

62

96

233

269

886

1002

1 271

71

67

98

119

186

Kultur- och fritidsförvaltning

Totalt

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron uppgick per den siste augusti till 3,90 procent, vilket är ungefär densamma
som jämfört med föregående år. Långtidssjukfrånvaron har ökat något i nästan samtliga åldersgrupper hos både kvinnor och män. Däremot minskade
korttidssjukfrånvaron något bland kvinnor i samtliga åldersgrupper. Bland männen var sjukfrånvaron
generellt sett lägre än för kvinnorna. Noterbart är att
trots detta ökade sjukfrånvaron markant för en särskild åldersgrupp bland männen, 30–49 år. Det är
den enda åldersgrupp där männen hade högre sjukfrånvaro än motsvarande grupp hos kvinnor.
Sjukfrånvaro
samtliga anställda, totalt

<29 år
2017

Långtidssjukskrivningarna, från och med dag 60,
stod för 34,07 procent av den totala sjukfrånvaron,
vilket innebär en ökning med cirka två procent
jämfört med samma tid föregående år. För att bibehålla dessa låga siffror behöver arbetet med attraktivitet, flexibilitet och arbetsmiljö fortsätta att utvecklas. Arbetet med att förbättra de anställdas
hälsa är ett långsiktigt åtagande. Fokus flyttas mer
och mer från rehabiliterande till förebyggande och
främjande insatser för att förebygga att ohälsa uppkommer och främja ett hållbart arbetsliv.

<29 år 30-49 år 30-49 år
2018
2017
2018

>50 år
2017

>50 år
2018

Totalt
2017

Totalt
2018

per den siste augusti
Sjukfrånvaro, totalt

2,62

2,59

3,51

3,53

4,69

4,65

3,93

3,90

Sjukfrånvaro > 59 dagar

5,17

5,65

27,65

32,23

39,48

40,18

32,10

34,07

<29 år 30-49 år 30-49 år

Sjukfrånvaro

>50 år

>50 år

Totalt

Totalt

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Sjukfrånvaro, totalt

3,15

2,75

3,74

3,73

4,94

4,75

4,24

4,09

Sjukfrånvaro > 59 dagar

6,05

7,75

29,12

30,61

40,91

42,32

33,58

35,20

<29 år 30-49 år 30-49 år
2017
2016
2017

>50 år
2016

>50 år
2017

Totalt
2016

Totalt
2017

samtliga anställda, kvinnor
per den siste augusti

Sjukfrånvaro
samtliga anställda, män

<29 år

<29 år
2016

per den siste augusti
Sjukfrånvaro, totalt

1,33

2,25

2,84

2,95

3,68

4,19

2,92

3,26

Sjukfrånvaro > 59 dagar

0,00

0,00

22,11

38,09

31,80

29,46

27,15

29,40
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Verksamhetsberättelse

Kommunfullmäktige

Revisionen

Periodens händelser

Periodens händelser

•

Inga särskilda händelser inträffade under
perioden.

•

Revisionens granskning av den långsiktiga
ekonomiska planeringen presenterades på
budgetdagarna och kommer att presenteras
på sammanträden för de större nämnderna.

•

För att täcka fler frågor genomförde revisionen ett mer omfattande arbete med den
grundläggande granskningen. Arbetet utfördes av bevakningsgrupperna.

•

I revisionsplanen finns åtta granskningar
och förstudier för 2018.
Revisionen genomförde en utbildningsdag
i maj för revisorerna i sydöstra Skåne.

Verksamhetsuppföljning
Kommunfullmäktiges ledamöter väckte under perioden tio motioner.
Kommunfullmäktige hade under perioden sex
sammanträden. Ett sammanträde ställdes in på
grund av för få ärenden. Allmänhetens frågestund
anordnades om bokslut 2017.

•

Under perioden inkom 29 nya medborgarförslag
vilket var en kraftig ökning jämfört med tidigare år.

Verksamhetsuppföljning

Överläggningar med revisionen skedde i samband
med ansvarsprövning.

Återkommande årlig uppföljning skedde utifrån den
beslutade revisionsplanen.

En utbildning angående hat, hot och våld genomfördes för fullmäktigeledamöterna.

Bevakningsgrupperna arbetade med grundläggande
granskning.

Ekonomi

Risk- och väsentlighetsanalys genomfördes.

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

2017
733
1 025
1 120
-95

Årligt utbyte skedde med revisionen i Båstad.

2018

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

585
1 105
1 105
0

Revisionen deltog på budgetberedningens genomgångar.

Kommunfullmäktige prognostiserar ett utfall i nivå
med budget.

Ekonomi

Framtid

Ekonomi (tkr)

2017

2018

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

614
1 150
1 150
0

692
1 230
1 230
0

Kommunfullmäktige kommer att sammanträda vid
fyra ordinarie tillfällen under hösten 2018.
En ny kommunfullmäktigeförsamling kommer att
tillträda i slutet av oktober som en följd av de nationella valen i början av september.

Revisionen prognostiserar ett utfall i nivå med budget.

Framtid
Revisionen fortsätter att vidareutveckla arbetsformerna med fokus på den grundläggande granskningen. Arbete med att synliggöra revisionen även
externt fortgår.
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Verksamhetsberättelse

Valnämnden

Överförmyndaren

Periodens händelser

Periodens händelser

•

Förtidsröstningen startade den 22 augusti.

•

Beslut togs att ensamkommande barn som
blivit uppskrivna i ålder och överklagade
detta, får behålla sin gode man under överklagandetiden. Samma beslut togs i grannkommunerna.

•

Regelverket för kommunernas bidrag från
Migrationsverket ändrades vid årsskiftet,
vilket medförde att överförmyndaren inte
längre kan ansöka om bidrag för kostnader
för ensamkommande barn.

Verksamhetsuppföljning
Uppstartsarbetet inför de nationella valen i september 2018 påbörjades under året.
Valnämnden lämnade förslag på indelning av valdistrikt inför kommande val.

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

2017

2018

8
20
15
5

-347
350
350
0

Verksamhetsuppföljning
Antal ärenden med ensamkommande barn minskade, främst beroende på att många under perioden
fyllt 18 år.
Nya gode män rekryterades och utbildades när utbildningsdagar genomfördes.

Valnämnden prognostiserar ett utfall i nivå med
budget.

Ekonomi

Framtid

Ekonomi (tkr)

2017

2018

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

1 780
2 927
2 877
50

2 851
2 805
2 805
0

Första söndagen i september kommer de nationella
valen att äga rum.
Under våren 2019 kommer val till Europaparlamentet att genomföras.

Överförmyndarverksamheten prognostiserar ett
utfall i nivå med budget.

Framtid
Under 2018 fyller många av de ensamkommande
barnen 18 år. Detta innebär att de inte längre är
berättigade till god man, vilket kommer att påverka
ärendemängden.
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Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsen
Periodens händelser
•

Arbetsmarknadspolitiska riktlinjer antogs.

•

I maj bytte kommunen till en ny operatör
för telefoni, från Telenor till Telia.

•

En ny teknisk plattform för kommunens
hemsida upphandlades.

•

En bred arbetsmarknadspolitisk överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen arbetades fram.

•

En ärendehandbok samt en politikerhandbok togs
fram under perioden. Dessa handböcker ska dels
vara ett stöd för chefer, nämndssekreterare, handläggare med fler i det nämndadministrativa arbetet
och dels fungera som en guide och vara ett stöd för
förtroendevalda att fullgöra sitt uppdrag i någon av
kommunens nämnder, styrelser, kommunförbund
och/eller kommunfullmäktige.
Det nya årsarbetstidsavtalet inom socialförvaltningen, för vård och omsorg respektive LSS, är i drift
sedan årsskiftet. All personal inom dessa områden
valde sysselsättningsgrad från och med den 1 januari 2018. Arbetet med heltid som norm för samtliga
medarbetare inom kommunals avtalsområde intensifierades ytterligare och en tidplan är beslutad för
införandet inom hela kommunen.

Nya riktlinjer för kravverksamhet antogs.

Verksamhetsuppföljning
Team Arena startades under perioden. Det är ett
projekt med coachande verksamhet för att utveckla
extratjänster som insats för att rusta medarbetare
mot bristyrken och samtidigt ta vara på nyanlända
som arbetsresurs.

Förbättringar i form av digitala stöd som underlättar
och förbättrar medarbetarnas vardag, infördes under
perioden.

Kommunen erhöll ett bidrag på 7 mnkr från Region
Skåne för etablering av forskningsmiljö på Marint
centrum med Lunds universitet.

Uttaget av friskvårdsbidraget ökade under perioden.
Årets löneöversyn genomfördes under våren men
kunde inte avslutas med samtliga arbetstagarorganisationer, då man inte nådde någon uppgörelse på
central nivå med lärarfacken.

Kommunnätverk Hanöbukten bildades, ett tjänstemannanätverk för åtta kustkommuner för miljö- och
utvecklingsfrågor med koppling till Hanöbukten.
Ett förslag om nytt kvotfördelningssystem för torskfiske i Östersjön utarbetades för att möjliggöra
framtida fiske i Simrishamns hamn.

Under våren 2018 fortsatte arbetet med aktiva åtgärder inom jämställdhetsområdet inom samtliga
verksamheter.
Kommunens lokala barnombudsman påbörjade
under våren arbetet med en ny handlingsplan för
barnrättsarbetet de kommande åren. Löpande utbildningar i barnkonventionen gavs och arbete pågick också i flera olika arbetsgrupper med barnens
bästa i fokus.
Möjligheten att skicka e-faktura till kommunens
kunder genomfördes under perioden.
Kommunala ID-kort infördes för att förbättra identifiering av anställda.

En modell för destinationssamverkan mellan de
fyra kommunerna i sydöstra Skåne etablerades. Ett
arbete med en förbättrad dialog mellan företag och
kommun påbörjades.
Utifrån kravet i den EU-gemensamma Dataskyddsförordningen, vilken trädde ikraft den 25 maj 2018
och då ersatte tidigare personuppgiftslag, ingicks ett
samverkansavtal mellan Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kring ett gemensamt dataskyddsombud. Anställningsmyndighet för detta är Simrishamn.
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Verksamhetsberättelse
Ekonomi

Måluppföljning
Nämndsmål

Prognos

Ekonomi (tkr)

Utbyggnadstakten för tillgång till bredband
via fiber fortsätter så att slutmålet om 98
procent täckningsgrad om 100 Mbit/s nås
senast 2020.
Hållbarhetsarbetet ska skapa långsiktigt
värde för våra invånare och övriga intressenter och säkerställa att vi arbetar med
samtliga aspekter – ekologisk, ekonomisk
och social hållbarhet.
Arbeta för att det i efterfrågade områden
byggs 30–40 lägenheter per år i genomsnitt fram till 2020.
Arbeta för att de arbetsmarknadspolitiska
insatserna samordnas och att de bidrar till
en väl fungerande arbetsmarknad.

2017

2018

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

56 046
83 996
82 940
1 056

58 437
88 750
88 250
500

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

1 146
2 594
1 223
1 371

431
2 301
1 601
700

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på
0,5 mnkr.

Uppmuntra medarbetare till livslångt lärande, utveckling och att tänka nytt. Som
attraktiv arbetsgivare ska vi rekrytera,
utveckla och behålla kompetenta medarbetare för att utveckla verksamheterna.

Detta beror främst på att beslutet om att samtliga
kommuninvånare över 75 år har rätt till gratis kollektivtrafik inom kommunen genomfördes först
från och med september 2018.

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.

Investeringarna prognostiseras få ett överskott på
0,7 mnkr. Detta beror främst på att arbetet med
digitalisering av verksamheterna, fortsatt utveckling
av beslutsstödsystemet samt inköp av inventarier
till vissa delar kommer att genomföras under kommande år.

Det ska vara lätt för medborgare att ta del
av förslag och beslut i den kommunala
beslutsprocessen.
Verksamheterna ska arbeta aktivt med
digitalisering för att med högre kvalitet och
effektivitet skapa en enklare vardag för
invånare, företagare och besökare.

Framtid
Arbetet med centrumutveckling pågår och Qualitymark ansökan, som är en förutsättning för ansökan
om Årets Stadskärna, är under framtagande. Den
innefattar bland annat vision, mål och långsiktig
samverkansform med fastighetsägare, handlare och
andra parter.

Enligt prognos kommer 90 procent av kommunens
hushåll att ha tillgång till bredband via fiber vid
årets utgång. Detta är en lägre andel än vad som har
planerats. Diskussioner förs med leverantören om
den framtida utbyggnadstakten.
Andelen invånare 20–64 år som förvärvsarbetar var
i nivå med tidigare mätning. Andelen invånare som
erhållit ekonomiskt bistånd/introduktionsersättning
i förhållande till befolkningen minskade. Andelen
hushållsavfall som samlades in för materialåtervinning minskade. En sammanvägning av de tre indikatorerna innebär att bedömningen är att målet
delvis kommer att uppnås. För att förbättra miljöåtervinningen krävs ökade informationsinsatser samt
dialog med Österlens Kommunala Renhållnings
AB.

Arbetet med att göra Simrishamns kommun till
Skånes mest rekommenderade offentliga arbetsgivare fortsätter oförtrutet. Arbetet pågår inom många
olika områden, varav några är av mer långsiktig
karaktär, exempelvis finns stora utmaningar inom
kompetensförsörjning och den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön.
Arbetet med en medarbetarhandbok samt förbättringar i form av digitala stöd som underlättar och
förbättrar medarbetarnas vardag kommer att påbörjas under hösten. En fortsatt utveckling av beslutsstödsystemet pågår. En arbetsgrupp med representanter från förvaltningarna är tillsatt för att utreda
behovet av ytterligare verktyg för uppföljning och
kvalitetssäkring av verksamheterna.
Efter genomförd förstudie av E-arkivet ska ett samarbetsavtal tecknas med ett tiotal skånska kommuner.
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Verksamhetsberättelse

Byggnadsnämnden
Periodens händelser
•

Nämnden införskaffade läsplattor.

•

Handläggningstiden för bygglovsärenden
minskade från sex veckor till 5,2 veckor i
genomsnitt.

•

Tillsynsärenden prioriterades genom både
konsulthjälp och intern resursökning, där
102 av 220 tillsynsärenden avslutades.

•

Arbetet med nya riktlinjer för takkupor och
takfönster fortgick och inventeringen av
Vik färdigställdes för politisk behandling.

•

Kundundersökning genomfördes för
perioderna januari till och med augusti.
Sammanfattningsvis var 94 procent nöjda
med bygglovshandläggningen i sin helhet.

Målet gällande god tillgång till offentlig service är
att det ska redovisas tillgång till service och kommunikation för samtliga beslut om positivt förhandsbesked. Information om service finns i några
beslut.
Målet gällande bygglovsprocessen är att samtliga
detaljplaner ska finnas tillgängliga på den digitala
kommunkartan. Arbetet med digitaliserat bygglovsarkiv startades upp under året och e-tjänster kommer att börja användas under 2018. Digitaliseringen
och alla e-tjänster kommer dock inte att bli klara
under året.

Verksamhetsuppföljning
Ärendemängden för bygglovsverksamheten var
något fler jämfört med samma period förra året,
totalt 510 inkomna ärenden mot fjorårets 468. Av
dessa var 40 nya tillsynsärenden.
Antalet beslut i bygglovsärenden ökade under perioden med 7 procent, jämfört med samma period
förra året, från 341 till 365 stycken. Antalet beviljade bygglov under perioden var på samma nivå
som förra året.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2017

2018

524
763
719
44

412
813
813
0

Antal bygglovsbeslut för nya bostadshus (enbostads- och fritidshus) befann sig på samma nivå
som förra året (31 bostäder) och antalet beslut för
flerbostadshus (3 beslut, 24 lägenheter) under perioden befann sig också på samma nivå som förra
året.

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

Måluppföljning

Byggnadsnämnden prognostiserar ett utfall i nivå
med budget.

Nämndsmål

Prognos

Framtid

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

Det kommer att fokuseras på fortsatt utbildning och
utveckling av verksamhetssystem för ökad digital
handläggning och e-tjänster.

För att bland annat minska miljöbelastningen bör det finnas tillgång till kollektivtrafik vid nybyggnation.

Digitaliseringen av bygglovsarkivet fortsätter 2019.

Det bör finnas god tillgång till offentlig
service vid nybyggnation.

Bygglovstaxan ska ses över där handläggningstider
och jämförelser med andra kommuner kommer att
redovisas inför nya taxor för 2019.

Korrekt rådgivning och tydlig information
ska ske i bygglovsfrågor.
Bygglovsprocessen ska ingå i hela den
digitala samhällsbyggnadsprocessen.
Tillsynsärenden ska få ökad prioritet.
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Verksamhetsberättelse

Samhällsbyggnadsnämnden
Periodens händelser
•

•

Arbetet med havsplanering och arkitektur- och
kulturmiljöprogram fortgick.

En markanvisningstävling för ett nytt
bostadsområde i Kivik med 20–40 nya
enbostadshus genomfördes och avslutades
i juni.

Projektet för hållbar energiförbrukning färdigställdes efter att en värmepump installerades i Sankt
Olofs skola.

Ett nytt projekt startades för att utreda
vatten- och avloppstillgången för nya
bostäder i hela kommunen genom att ta
fram en inventering av vatten- och
avloppssituationen för befintliga planer
och de i översiktsplanen utpekade
utbyggnadsområdena. Detta ska lyfta fram
de planområden som kan göras attraktiva
för exploatörer och vad som ur ett vattenoch avloppsperspektiv är möjliga att
genomföra.

Arbetet med Sjöfartsstråkets etapp 3, Badstigen,
påbörjades under perioden.
Kostenheten kunde erbjuda svenska lokalodlade
äpplen tack vare avtal med Äppelriket Kivik.

•

Ny detaljplan för Tobisvik upprättades
(Sjöfartsstråket etapp 2).

•

Ny refug för säker gångöverfart till nya
handelsområdet anlades.

•

Bergengrenska trädgården och Rosentorget
upprustades.

•

Arbetet med cykelplanen fortsatte och
planen beräknas komma ut på remiss under
hösten.

Måluppföljning

•

Fyra detaljplaner antogs varav en avser
permanentboende.

Nämndsmål

•

Isverket i Simrishamns hamn togs i drift.

•

Tillståndsansökan för utbyggnad av Kiviks
reningsverk godkändes av Länsstyrelsen.

Prognos

Ta ett helhetsgrepp kring bostadsbyggandet med prioritering av permanent
boende och företagsetablering.
Bebyggelseplan enligt Översiktsplanen
skall fullföljas. Artiklarna 24 ”Hållbar
utveckling” respektive 25 ”Stadsplanering
och lokal planering” prioriteras.
Planlägga för minst 30 lägenheter/år med
olika upplåtelseformer.
Flexibla transportkoncept inom begreppet
”Transport on demand” som komplement
och stöd för linjetrafiken ska utredas och
transportmodell presenteras.
Hamnarna ska i högre grad upplevas som
attraktiva mötesplatser och besöksmål av
såväl boende som turister.
Service av allmänheten ska präglas av
snabbt, enkelt och trevligt bemötande.

Verksamhetsuppföljning

Målet gällande flexibla transportkoncept bedöms
inte bli uppfyllt då målet inte ingår i samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.

Plan- och exploateringsverksamheten respektive
bygglov- och mätning-beräkning-karteringsverksamheten blev separata enheter från och med
den 1 januari.
Beslut togs i augusti om prioriteringsordning av
detaljplaner.
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Verksamhetsberättelse
Framtid

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2017

2018

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

30 325
51 072
49 462
1 610

45 221
52 636
53 987
-1 351

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

66 433
196 686
100 877
95 809

64 273
162 313
143 080
19 233

Projekt för omvandling av fastighetsenheten till en
egen resultatenhet pågår.
Arbetet med åtgärdsplan utifrån förslagen i bostadsförsörjningsprogrammet pågår.
Under hösten beräknas projektet Vägval vara klart,
med nya namn på cirka 321 lokalvägar.
Med anledning av 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.

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett
underskott på 1,4 mnkr.
Vatten- och avloppsverksamhetens underliggande
överskott förväntas bli 3,0 mnkr, vilket beror på
högre brukningsavgifter, lägre kapitalkostnader och
lägre underhållskostnader avseende ledningsnätet.
Överskottet kommer i sin helhet att exkluderas från
årets resultat och bokföras som förutbetald intäkt
(tidigare benämnt eget kapital).
Plan- och exploateringsverksamheten prognostiserar en budget i balans. Verksamheterna bygglov
och mätning-beräkning-kartering samt fastighetsverksamheten bedöms hålla budget. Hamnverksamheten förväntas få ett utfall enligt budget med
reservation för ökade kostnader avseende eventuell
skrotning av fartyg. Gatu- och parkverksamheten
prognostiserar en budget i balans, med reservation
för väderberoende kostnader kommande vinter.
Nämndverksamhet, miljöstrategi, stab och kostverksamhet prognostiserar ett utfall i enlighet med
budget. Avslut av exploateringsprojekt bedöms leda
till ett underskott på 1,4 mnkr, exklusive eventuell
nedskrivning av exploateringsprojekt.
Den totala budgetavvikelsen avseende investeringar
förväntas uppgå till 19,2 mnkr, varav vatten- och
avloppsinvesteringar utgör 15 mnkr. Överskottet
inom vatten- och avloppsverksamheten avser i
huvudsak reinvesteringar inom ledningsnät och
investeringar avseende avloppspumpstationer. De
skattefinansierade investeringarna förväntas få en
positiv budgetavvikelse på 4,2 mnkr.
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Verksamhetsberättelse

Kultur- och fritidsnämnden
Periodens händelser
•

Förlikningsavtal beträffande Tobisviks
camping förhandlades fram med berörda
entreprenörer.

•

Biblioteksbussen invigdes den 26 maj och
besökte under sommaren 20 byar och tio
äldreboenden, och beståndet anpassades
därefter.

•

Förvaltningen rekvirerade ett statsbidrag
från Socialstyrelsen gällande avgiftsfri
simskola för elever i förskoleklass på 0,5
mnkr.

•

En ny förvaltningschef tillträdde den 1 juli.

•

Till 2018 års kulturpristagare utsågs
konstnären Ulla Viotti. Till 2018 års idrottspristagare utsågs ryttaren Peder Fredricson. Ronny Cronvall, Wallby insamlingsförening utsågs till 2018 års föreningsledarstipendiat.

samling svenskt formgivna tekannor samlade av Pia
Stäel von Holstein och Staffan Bengtsson samt
Design för folkhemmet, en samling vardagsföremål
i plast, aluminium, bakelit, pressglas med mera från
1940 – 1970-talet som Thomas Lindblad hade samlat.
Arbetet fortsatte med att skapa ett nytt föremålsmagasin i Lyckebyhuset, som beräknas vara klart för
inflyttning den 1 oktober i år. Från och med den 1
mars gick arbetet med att förbereda flytten in i ett
mer praktiskt skede, då befintlig och nyanställd
personal påbörjade packningsarbetet.
Från och med höstterminen utökade Bénka-dí sina
öppettider till fem dagar i veckan istället för tre
dagar i veckan.
I samarbete med Kulturskolan, biblioteket och
skolbibliotekarier ordnade Bénka-dí aktiviteter som
lyckades inkludera många nyanlända flickor och
pojkar. Flera av dessa aktiviteter fokuserade på
språkutveckling. Verksamheten ordnade också flera
resor ut i naturen inklusive trädklättringsaktiviteter
och stå-upp paddling. Bénka-dí gick på kulturevenemang med tillhörande för- och eftersnack där
ämnen som jämställdhet, utanförskap, självförtroende och integritet var samtalsämnen.
Entreprenadavtal för drift av Korsavadsanläggningen, Tobisviksbadet samt Hammenhögsbadet tecknades med Fritid Österlen Holding AB från och
med den 1 januari 2018 och fem år framöver. En
tillfällig överenskommelse avseende Tobisviks
camping gjordes med samma entreprenör. Ett nytt
avtal skrevs med Sankt Olofs IF gällande föreningsdrift av Sankt Olofsbadet. Avtalet startade den
1 januari 2018 och gäller fem år framöver. Samtidigt beslutades om föreningsdrift vid Gyllebobadet
i Östra Vemmerlövs byalags regi.

Verksamhetsuppföljning
Ett ökande antal högstadie- och gymnasieelever
besökte biblioteket på eftermiddagarna och uppskattade rummet som mötesplats. För att arbeta med
delaktighet, läsfrämjande och kulturverksamhet för
denna prioriterade målgrupp samt trygghet för alla
besökare utökades bemanningen i det stora biblioteksrummet. Även samarbetet med Bénka-dí och
kommunens skolbibliotekarier utökades för att utveckla nya arbetsmetoder tillsammans med ungdomar.

Under sommaren slutfördes arbetet med omstrukturering och förbättring av materialförråd i Jonebergshallen. I samråd med berörda föreningar
och skolornas idrottslärare strukturerades det om
bland befintliga förråd och inventarier.
Sex kulturkullerbyttearrangemang genomfördes
under våren som alla riktade sig till de yngsta kulturkonsumenterna.

Biblioteket arbetade för att motverka digitalt utanförskap och främja den digitala delaktigheten genom att stärka medborgarnas digitala kompetens
och stärka förmågan att bedöma, kritiskt granska
och förstå information.

Fyra konstverk köptes in till kommunens konstsamling. 2018 års konstinköp består hittills av måleri,
textil och ett mindre skulpturobjekt.
Under perioden beviljades 124 specifika bidragsmottagare, i huvudsak föreningar, kontanta bidrag
på sammanlagt 2,6 mnkr.

På Österlens museum invigdes två nya utställningar
på skärtorsdagen. Älskade tekanna som visade en
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Ekonomi

Måluppföljning
Nämndsmål

Prognos

Ekonomi (tkr)

2017

2018

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

28 333
42 907
44 434
-1 527

29 257
44 987
44 987
0

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

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

515
5 303
1 376
3 927

2 093
4 277
3 547
730

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

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

Öka barn och ungdomars samt nyanländas möjligheter till kunskapsinhämtning,
delaktighet, gemenskap, tillgång till kulturell verksamhet och ett varierat utbud av
idrott och fysiska aktiviteter för både pojkar
och flickor.

Den totala budgetavvikelsen avseende investeringar
förväntas uppgå till knappt 0,1 mnkr. Medlen till
projekten Fritidsanläggningar och spontanidrott/aktivitetsyta kommer att flyttas över till 2019.

Bénka-dí och de föreningsdrivna fritidsgårdarna ska vara tilltalande mötesplatser
för såväl flickor som pojkar.

Framtid

I samarbetet med bland annat föreningslivet verka för ökat utbud av kvalitativa och
attraktiva mötesplatser för upplevelser,
uttryck och skapande för alla medborgare.
Gemensamt med näringslivet vidareutveckla KKN-verksamheterna, med syfte att
underlätta och stimulera inom samhällsoch kulturvecklingen.
(KKN = kulturella och kreativa näringar)

Österlens museum kommer de närmsta åren att
präglas av flytten av samlingar och arkiv till det nya
magasinet samt arbetet med att göra samlingarna
tillgängliga. Men även den publika verksamheten i
Hafreborg, ute i kulturlandskapet och i skolorna
kommer att utvecklas.

Arbeta för destinationsutveckling med
fokus på kulturarv.
Verka för möjligheter för visning av nutida
konst.
Utveckla de demokratiska möjligheterna
att påverka kultur- och fritidsutbudet.

Biblioteket kommer att utveckla sin samverkan med
föreningar och övriga ideella krafter för att främja
engagemang, mångfald och jämställdhet, och för att
skapa en relevant verksamhet.

Tre av nämndens mål bedöms delvis att uppfyllas i
år. Gruppen som arbetar med en kulturgaranti för
äldre kommer inte hinna ta fram en handlingsplan i
år utan det påbörjade arbetet fortsätter nästa år.

Bénka-dí kommer att lägga extra fokus på metoder
som kan öka integration och möta ungdomars behov av hälsofrämjande aktiviteter.

Byggnationen av spontanidrott/aktivitetsyta vid
Jonebergsparken förväntas genomföras först nästa
år. Av bibliotekets samtliga arrangemang kommer
ungefär 45 procent att riktas till barn och unga.
Målet är 55 procent. Biblioteket har nya barnbibliotekarier som har haft behov av tid för att bygga upp
nätverk, samarbeten och arbetsmetoder.

Behovet av upprustning samt komplettering av
inventarier i samlingslokaler och sporthallar är
tydligt. Förvaltningen kommer att gemensamt med
andra förvaltningar samt berörda föreningar fortsätta samverka kring frågan.

Årets inköpta konst kommer exponeras i slutet av
2018 eller i början av 2019 när all konst är inköpt.
Andra idéer för att visa nutida konst 2019 håller på
att arbetas fram.
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Barn- och utbildningsnämnden
Periodens händelser
•

Utvecklingsarbete av språkutvecklande arbetssätt i skolan och förskolan i samarbete
med Skolverket fortskred.

•

Ett förändringsarbete, utifrån barnkonsekvensanalys angående förskolans resursfördelning, påbörjades.

•

Skolinspektionen genomförde kvalitetsgranskningar av utmanande undervisning
för högpresterande elever i gymnasiet och
av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9.

•

Nämnden informerades löpande om avstängningar
och kränkningsanmälningar. Former och rutiner för
tillsyn av fristående förskolor utvecklades.
Kompetenshöjande insatser inom digitalisering för
ledare genomfördes, till exempel Skolverkets modul Att leda digitalisering. Ett forskningsarbete för
att utveckla undervisning inom programmering
fortskred.

Måluppföljning
Nämndsmål

Obligatorisk lovskola genomfördes för 36
elever med goda resultat.

•

Ett tjugotal elever avslutade ett tionde läsår
vid Korsavadsskolan.

•

Sommarkulturskolan genomfördes för
tredje året i följd.

•

Processen med att överföra huvudmannaskapet och anordnandet av kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå inklusive yrkesutbildning från Ystad till Simrishamn inleddes den 1 juli.

•

Campus Österlen invigdes.

•

Sankt Olofs skola utökades med årskurs 4.

Prognos

Förutsättningar finns för att skapa en
attraktiv förskola och skola för att bidra och
stimulera till inflyttning.
Naturskolan Österlen ger elever i
grundskolan mer kunskap om miljön.
Förutsättningar finns för att skapa bättre
hälsa bland barn och elever.

Inflytande för barn och unga genomsyrar
förskolans och skolans verksamheter.
Förskolans/skolans verksamheter
utvecklas för att öka barns/ungas trygghet
och minska diskriminering och kränkande
behandling.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

Verksamhetsuppföljning
Den tillfälliga förskolan Passagen öppnades för att
möta den ökade efterfrågan på platser inom förskolan.

2017

2018

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

245 307
370 817
367 624
3 193

255 916
383 789
383 789
0

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

1 331
2 184
1 751
433

2 670
3 693
3 693
0

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett
resultat i nivå med budget.

En inflytandegrupp, som består av representanter
från alla skolenheter, involverades för att tillgodose
barnens och elevernas rätt till inflytande i bland
annat barnkonsekvensanalyser.

Inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
beräknas ett underskott på 1 mnkr. Anledningen är
att betydligt fler barn varit inskrivna i verksamheterna första halvåret då födelsetalen 2017 blev betydligt högre än förväntat.

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

Utfallet inom förskoleklass och grundskola förväntas bli ett överskott på 3 mnkr, vilket främst beror
på att flertalet externa elever sökt sig till kommunala skolor.
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Gymnasieverksamhetens underskott bedöms bli 1
mnkr vilket beror på färre elever samt på omkostnader av engångskaraktär.

I det fortsatta systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå kopplas barnkonsekvensanalyser,
ekonomi, kvalitet och insatser för särskilt stöd för
barn och elever samman. En handlingsplan för förvaltningens fortsatta barnrättsarbete ska utarbetas.

Kulturpedagogiska enheten, särskolan och elevhälsan förväntas redovisa ett resultat i enlighet med
budget.

Barnkonsekvensanalysen gällande resursfördelningsmodell grundskola ska utvärderas och barnkonsekvensanalysen gällande resursfördelningsmodell förskola ska slutföras.

Förvaltningsgemensamma verksamheter prognostiserar ett underskott på 1 mnkr vilket beror på externa elevplaceringar.

Förvaltningen arbetar 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 att bli i nivå
med budget.

Framtid
En konsekvensutvärdering av IKT-strategi 2017–
2018 kommer att genomföras och fungera som
underlag för strategiskt arbete med digitalisering.

Campus Österlen planerar och genomför utbildningar i samverkan med bland annat Lunds universitet och Högskolan Kristianstad. Första utbildningen som kommer att erbjudas är Barnrätt i teori och
praktik.

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

Återtagandeprocessen av huvudmannaskapet för
vuxenutbildningen fortsätter.

Arbetet med systematisk resultatuppföljning ska
intensifieras.
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Socialnämnden
Periodens händelser
•

Den 1 januari infördes rätten till önskad
sysselsättningsgrad och alla kommunals
avtal skrevs om till heltid och personalen
fick ansöka om tjänstledighet ner till önskad sysselsättningsgrad

•

Nytt verksamhetssystem inom SoL och
LSS infördes under våren. Detta innebar
stora utbildningsinsatser för all personal.

•

En bemanningsenhet inom vård och omsorg startade upp, med syfte att personalen
ska arbeta där det finns behov och på så
sätt minska behovet av timvikarier.

•

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård påverkade arbetssättet
till stor del. Den största förändringen är att färdigbehandlade patienter som behöver insatser från
kommunen ska kunna nyttja dessa efter tre dagar i
stället för fem dagar som det var innan. Utförandet
kräver mera individuell anpassning vilket kommer
att kräva ett nära samarbete med andra instanser
såsom psykiatri och individ- och familjeomsorg.
Arbetet med starten av att öppna en servicebostad i
Gärsnäs var intensiv under våren.
Inga flyktingar kommunplacerades under de första
åtta månaderna. Dock fortsatte inflyttningen av
nyanlända med egna kontrakt enligt lag (1994:137)
om mottagande av asylsökande, EBO.

Utifrån intentionerna i planen för funktionsvariation och framtid, som antogs av
nämnden, påbörjades LSS och Socialpsykiatrin ett nära samarbete med anhörigkonsulenten. Detta för att fortsätta utveckla
verksamheterna mot anhörigkompetenta
verksamheter.

•

LSS och IFO deltog i en forskningscirkel
genom Kommunförbundet Skåne och
Malmö högskola i syfte att utveckla det interna samarbetet.

•

Med anledning av Lag (2017:612) om
samverkan vid utskrivning sattes ett hemtagningsteam samman. Detta för att kunna
tillgodose behovet av ett snabbare mottagande i hemmet.

•

Projekt avseende test av läkemedelsrobot
samt test av digitala trygghetslarm med
kameraövervakning startades upp.

Kostnaderna för försörjningsstöd ökade på grund av
att färre blev beviljade sjukpenning från Försäkringskassan samt att Arbetsförmedlingen har stora
utmaningar att få ut arbetslösa i arbete.
Ärenden där det förekommer våld i nära relationer
(VINR) ökade från och med första halvåret 2017 till
och med första halvåret 2018. Dessa ärenden krävde mycket av verksamheten.

Verksamhetsuppföljning
I början av året var cirka 30 lägenheter lediga på
särskilt boende. För att möta det minskade behovet
stängdes två enheter.
Korttidsboendena hade till och från väldigt låg beläggning, varför fem platser på Bokebacken stängdes under sommaren. Antalet hemtjänsttimmar
gick upp under perioden januari-augusti och prognosen bedöms hamna på samma nivå som år 2017.
Avtal tecknades med ett företag som förmedlar
unga resurspersoner till äldreomsorgen. Syftet är att
positiva möte ska skapas mellan ungdomar och
äldre och att unga ska få möjlighet att hitta ett meningsfullt och utvecklande extrajobb.
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Verksamhetsberättelse
Måluppföljning
Nämndsmål

Verksamheten vård och omsorg visar ett underskott
på 4 mnkr. Den stora obalansen finns inom särskilt
boende då det har varit ett stort antal lediga lägenheter med svårigheter att anpassa verksamheten till
denna minskning det sista kvartalet 2018 och under
år 2019.

Prognos

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

Hälso- och sjukvårdsavdelningen prognostiserar ett
underskott på 0,5 mnkr.

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

LSS verksamheten beräknas göra ett underskott på
cirka 1,5 mnkr på grund av ökade kostnader avseende personlig assistans, beroende på Försäkringskassans åtstramade regler. Nämnden har fått ett
tillskott i ramen om 4 mnkr för år 2018 för att
kunna täcka den ökade kostnaden avseende köp av
plats inom psykiatri och LSS.

Insatser till unga vuxna kvinnor och män
med missbruk ska ges i ett tidigt skede
och vara samordnade.
Äldre kvinnor och män som bor på särskilt
boende ska uppleva att de är nöjda eller
mycket nöjda med aktiviteter och inte
besväras av ensamhet.
Administration ska minska genom smartare lösningar.

Försörjningsstödet är fortsatt högt och genererar ett
underskott på cirka 2,0 mnkr. Bidrag från Socialstyrelsen samt snabba och effektiva omställningar
inom integrationsverksamheten genererar ett överskott på 2,0 mnkr vilket gör att avdelningen individ- och familjeomsorg totalt prognostiserar ett
utfall i nivå med budget.

Flickor och pojkar ska vara delaktiga i de
insatser de får.
Familjehem som tar emot barn och ungdomar för placering ska ges stöd.
Flickor och pojkar/kvinnor och män får lika
tillgång till social omsorg, sociala tjänster
och kommunal hälso- och sjukvård på
likvärdiga villkor.

Investeringarna är under första perioden lägre än
förväntat vilket beror på viss försening i projekt
avseende IT-utveckling.

Målen angående tidiga, förebyggande och samordnade insatser, andra och tredje målet i tabellen
ovan, visar en positiv trend och förväntas att uppnås
helt eller delvis. I de fall där samordning ej har
skett, har individen eller vårdnadshavare ej önskat
kontakt med den externa aktören. För att fullt ut
uppnå målen kring samordning behöver arbetet
kring intern och extern samordning fortsätta. Samordning är beroende av andra aktörer såsom skola
och BUP.

Framtid
Demografin med allt fler personer i åldern 80+
kommer inte att nå full effekt förrän tidigast 2022.
Översyn av kommande behov avseende särskilt
boende pågår.
Digitalisering såväl inom administration samt välfärdsteknik kommer att vara centralt för att kunna
möta en åldrande befolkning. Förvaltningen arbetar
aktivt med detta genom testning och implementering av tekniska hjälpmedel samt förenkling av
administrativa uppgifter genom molnbaserade verktyg där det i framtiden finns möjlighet att koppla på
Artificiell intelligens.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2017

2018

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

297 557
450 334
453 350
-3 016

311 891
474 171
479 671
-5 500

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

2 103
9 638
6 133
3 505

3 105
7 505
6 505
1 000

Integrationsarbetet har förändrats från att handla om
gott mottagande till att handla om arbete och
sysselsättning och att ge stöd/insatser för att förhindra utanförskap. För att förhindra ökad utbetalning av försörjningsstöd finns ett behov av nära
samarbete med Arbetsförmedling, Försäkringskassa
och psykiatri.
Svårigheterna att rekrytera undersköterskor, legitimerad personal, socionomer samt chefer är ett fortsatt utmanande arbete. Andra sätt att marknadsföra
verksamheterna blir nödvändigt för att kunna hålla
en god personalförsörjning.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på
cirka 5,5 mnkr.
Administrationen visar ett överskott på 0,5 mnkr
som beror på att en familjecentral inte kommer att
startas.
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Finansieringen
Under finansieringen redovisas skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag/-avgifter.
Även kostnader och intäkter avseende räntor, avskrivningar och pensioner med mera ingår.
Driftredovisning (tkr)

För helåret beräknas utfallet visa ett överskott mot
budget på drygt 13 mnkr. Exkluderas poster som
inte ska beaktas vid balanskravsavstämningen innebär prognosen en positiv avvikelse på drygt 8 mnkr.

Bokslut
jan-aug
2017

Bokslut
jan-aug
2018

Budget
jan-dec
2018

Prognos
jan-dec
2018

Budgetavvikelse

Skatteintäkter inkl inkomstutjämning

661 933

674 740

1 014 300

1 013 300

-1 000

Kostnads- och LSS-utjämning

-12 909

-8 085

-14 900

-12 100

2 800

Fastighetsavgift

31 824

35 054

53 600

52 600

-1 000

Generellt flyktingstatsbidrag

700

15 378

11 155

16 000

16 700

Generellt statsbidrag ensamkommande

0

1 096

687

1 096

409

Generellt statsbidrag extratjänster

0

1 162

0

1 162

1 162

-38 692

-40 922

-64 000

-66 000

-2 000

22 661

25 574

34 600

37 500

2 900

-29 239

-30 269

-48 500

-45 800

2 700

34 122

37 406

57 087

57 387

300

1 405

4 151

3 400

4 600

1 200

Kommunfullmäktiges förfogande

0

0

0

0

0

Kommunstyrelsens förfogande

0

0

-623

-623

0

Pensioner
Interna pensionsavgifter med mera
Avskrivningar
Interna kapitalkostnader
Räntor med mera

Övrigt

2 056

2 086

3 000

3 000

0

688 539

713 148

1 054 651

1 062 822

8 171

Pensionsmedelsförvaltningen

4 188

3 113

0

5 000

5 000

Fastighetsförsäljning reavinst

2 362

0

0

0

0

695 089

716 261

1 054 651

1 067 822

13 171

Summa inom balanskravet

Summa inklusive realisationsvinster

En större positiv avvikelse gäller kostnaderna för
avskrivningar. Dessa beräknas bli 2,7 mnkr lägre än
budgeterat. Effekten är en följd av anpassningen till
ny redovisningsrekommendation som innebär övergång till komponentavskrivning.

aktuell bedömning att skatteintäkterna och intäkterna från fastighetsavgiften har överskattats med
vardera 1 mnkr.
Pensionskostnaderna fortsätter att öka mer än budgeterat. Samtidigt beräknas de interna pensionsavgifter som betalas av nämnderna genom påslag på
lönekostnaderna bli högre än budgeterat. Sammantaget visar dessa båda poster ett överskott på 0,9
mnkr.

Räntenettot beräknas bli 1,2 mnkr bättre än budget,
detta trots att ränteintäkterna budgeterats upp med
2,3 mnkr under året (delfinansiering av tillskott till
socialnämnden). Det förbättrade räntenettot följer
av försenade investeringar, fortsatt historiskt låg
upplåningsränta samt en tillkommande utdelning
från Kommuninvest.

När det gäller pensionsmedelsförvaltningen skedde
omallokering under året som inneburit realisationsvinster på 3,1 mnkr. I budget fastställt uttag som
ska verkställas under hösten bedöms ge ytterligare
vinster, vilket är förklaringen till årsprognosen på 5
mnkr. Dylika vinster räknas inte med vid avstämningen mot det kommunala balanskravet. Istället
bidrar pensionsplaceringen genom ett i förväg fastställt uttag (se förvaltningsberättelsen).

Utfallen för både kostnads- och LSS-utjämningarna
blir bättre än vad som antogs vid budgettillfället,
sammantaget 2,8 mnkr. Det generella flyktingstatsbidraget samt de nya bidragen avseende ensamkommande respektive extratjänster beräknas ge en
positiv avvikelse på totalt 2,3 mnkr. Samtidigt är
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Räkenskaper

Nettokostnad totalt
Bokslut
jan-aug
2017

Bokslut
jan-aug
2018

Budget
jan-dec
2018

Prognos
jan-dec
2018

Budgetavvikelse

Kommunfullmäktige, Revisionen och Valnämnden

1,4

0,9

2,7

2,7

0,0

Överförmyndaren

1,8

2,9

2,8

2,8

0,0

Kommunstyrelsen

56,0

58,4

88,7

88,2

0,5

0,5

0,4

0,8

0,8

0,0

Samhällsbyggnadsnämnden

30,3

45,2

52,6

54,0

-1,4

Kultur- och fritidsnämnden

28,3

29,3

45,0

45,0

0,0

Barn- och utbildningsnämnden

245,3

255,9

383,8

383,8

0,0

Socialnämnden

297,6

311,9

474,2

479,7

-5,5

661,2

704,9

1 050,6

1 057,0

-6,4

Nettokostnad
per nämnd/förvaltning
(mnkr)

Byggnadsnämnden

Summa nämndernas nettokostnader
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Nettoinvesteringar totalt
Bokslut
jan-aug
2017

Nettoinvestering
per nämnd (mnkr)
Kommunstyrelsen

Bokslut Budget Prognos
Budgetjan-aug jan-dec jan-dec avvikelse
2018
2018
2018

1,1

0,4

2,3

1,6

0,7

Samhällsbyggnadsnämnden

39,0

27,6

43,4

39,9

3,5

Samhällsbyggnadsnämnden, reinvesteringsprogram

16,8

13,9

32,7

32,0

0,7

Samhällsbyggnadsnämnden, miljöåtgärder

0,0

0,0

4,9

4,9

0,0

Kultur- och fritidsnämnden

0,5

2,1

4,3

3,6

0,7

Barn- och utbildningsnämnden

1,3

2,7

3,7

3,7

0,0

Socialnämnden

2,1

3,1

7,5

6,5

1,0

Summa skattefinansierad verksamhet

60,8

49,8

98,8

92,2

6,6

Samhällsbyggnadsnämnden, Vatten och avlopp

10,7

22,8

81,3

66,2

15,1

Summa nettoinvesteringar

71,5

72,6

180,1

158,4

21,7

Anläggningsavgifter, Vatten och avlopp

-2,9

-2,4

-2,3

-3,6

1,3

Summa inklusive anläggningsavgifter

68,6

70,2

177,8

154,8

23,0

1

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 2014 – 2017 samt prognostiserade nettoinvesteringar inklusive anläggningsavgifter för år 2018.

Nettoinvesteringar i detalj per nämnd
Kommunstyrelsen
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
jan-aug
2017

Bokslut
jan-aug
2018

Budget
jan-dec
2018

Prognos
jan-dec
2018

Budgetavvikelse

IT

394

0

468

468

0

Digitalisering

568

251

1 122

782

340

0

127

322

192

130

40

20

116

56

60

1

33

163

63

100

100

0

110

40

70

43

0

0

0

0

1 146

431

2 301

1 601

700

Inventarier, kommunledningskontoret
Fiberutbyggnad
Wifizoner
Beslutsstödsystem
Aktieinköp, INERA AB

Summa
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Samhällsbyggnadsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)
Fastighet
varav inneklimat och energi
varav yttre miljö, skolor
varav tillgänglighetsanpassning
varav klimatskal

Bokslut
jan-aug
2017

Bokslut
jan-aug
2018

Budget
jan-dec
2018

Prognos
jan-dec
2018

Budgetavvikelse

3 030

3 367

4 978

5 350

-372

0

1 180

475

1 600

-1 125

12

550

275

700

-425

322

422

928

900

28

150

400

999

800

199

varav övrigt

2 546

815

2 301

1 350

951

Skollokaler

21 066

1 310

1 804

1 804

0

varav Sankt Olofs skola, ombyggnation

0

1 310

1 804

1 804

0

varav Simrislundsskolan, tillbyggnation

19 651

0

0

0

0

varav övrigt

1 415

0

0

0

0

Plan / Bygglov / Stab

0

508

647

647

0

varav digitalt bygglovarkiv

0

205

245

245

0

varav inventarier staben

0

303

402

402

0

varav inventarier planverksamhet

0

0

0

0

0

Hamn

4 348

7 843

8 961

10 440

-1 479

varav hamnar reinv, statusbedömning

3 742

5 707

5 732

7 232

-1 500

0

1 129

1 150

1 129

21

606

1 007

2 079

2 079

0

9 724

14 569

26 789

21 358

5 431

28

1 401

1 672

1 672

0

varav Sjöfartsstråk, etapp 2 Tobisvik

691

5 234

5 418

5 418

0

varav Sjöfartsstråk, Simrishamn

382

2 031

3 058

3 058

0

varav trafiklösning, nya handelsområdet

4

374

1 156

1 156

0

varav Bergengrenska trädgården

0

914

1 000

1 000

0

8 619

4 615

14 485

9 054

5 431

MBK

0

0

-43

0

-43

varav kart- och mätutrustning

0

0

-43

0

-43

Kostverksamhet

723

0

271

271

0

varav inventarier, tillagningskök

723

0

271

271

0

Miljöåtgärder

0

-7

4 930

4 930

0

varav elbil & laddnätverk, inköp

0

22

773

743

30

varav solceller, installation

0

0

1 500

1 900

-400

varav inköp mark för reservatsbildning

0

0

1 000

1 200

-200

varav övrigt

0

-29

1 657

1 087

570

16 841

13 877

32 717

32 032

685

66

804

867

875

-8

varav undvika kapitalförstöring gatubelysningar

6 603

1 426

4 166

3 792

374

varav undvika kapitalförstöring, reinvestering
k undvika
iljö
varav
kapitalförstöring gator/GC-vägar

1 486

3 657

14 157

13 862

295

8 686

7 990

13 527

13 503

24

55 732

41 467

81 054

76 832

4 222

varav flytbrygga Kiviks hamn
varav övrigt
Offentliga rummet
varav parkeringsplatser

varav övrigt

Undvika kapitalförstöring
varav undvika kapitalförstöring, hållbar energi

Summa
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Samhällsbyggnadsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
jan-aug
2017

Bokslut
jan-aug
2018

Budget
jan-dec
2018

Prognos
jan-dec
2018

Budgetavvikelse

8 884

21 437

78 220

63 209

15 011

863

3 828

19 204

7 593

11 611

varav avloppsreningsverk och pumpstationer

4 971

14 606

44 512

41 112

3 400

varav vattenverk

2 194

2 601

8 689

8 689

0

varav vattenledningsnätet

856

402

5 815

5 815

0

Landsbygdens vattenförsörjning1

126

106

0

0

0

1 691

1 263

3 039

3 039

0

10 701

22 806

81 259

66 248

15 011

Bokslut
jan-aug
2017

Bokslut
jan-aug
2018

Budget
jan-dec
2018

Prognos
jan-dec
2018

Budgetavvikelse

Inventarier

0

53

87

87

0

Fritidsanläggningar

0

0

40

0

40

141

0

0

0

0

0

0

690

0

690

Vatten och avlopp
varav kapacitetsförbättring avloppsledningsnät

Vatten- och avloppsserviser1

Summa
1Finansieras av anläggningsavgifter.
Kultur- och fritidsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)

Fredsdalsskolans aula
Spontanidrott/aktivitetsyta
Konstinköp, årligt
Biblioteksbuss
Meröppet, bibliotek

74

90

115

115

0

0

1 741

1 893

1 893

0

24

0

0

0

0

Ny inredning, biblioteket

0

157

502

502

0

Inredning nytt museimagasin

0

52

950

950

0

Ombyggnad Hafreborg

276

0

0

0

0

Summa

515

2 093

4 277

3 547

730

Bokslut
jan-aug
2017

Bokslut
jan-aug
2018

Budget
jan-dec
2018

Prognos
jan-dec
2018

Budgetavvikelse

IT-pedagogiska inventarier

904

1 328

1 000

1 000

0

Övrigt

427

1 342

2 693

2 693

0

1 331

2 670

3 693

3 693

0

Bokslut
jan-aug
2017

Bokslut
jan-aug
2018

Budget
jan-dec
2018

Prognos
jan-dec
2018

Budgetavvikelse

Inventarier

306

102

574

574

0

Trygghetslarm

255

175

668

668

0

IT-utveckling

552

1 217

3 274

2 274

1 000

Trygghetsskapande IT-produkter

322

853

1 358

1 358

0

Hjälpmedel

668

758

1 631

1 631

0

2 103

3 105

7 505

6 505

1 000

Barn- och utbildningsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)

Summa

Socialnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)

Summa
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Resultaträkning
Resultaträkning (mnkr)

Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Kommunen
Utfall
jan-aug
2017

Kommunen
Utfall
jan-aug
2018

Kommunen
Budget
jan-dec
2018

Kommunen
Prognos
jan-dec
2018

Koncernen
Utfall
jan-aug
2018

Koncernen
Prognos
jan-dec
2018

-638,6

-680,5

-1 020,6

-1 020,7

-637,6

-962,1

-29,2

-30,3

-48,5

-45,8

-48,2

-72,9

-667,8

-710,8

-1 069,1

-1 066,5

-685,8

-1 035,0

Skatteintäkter

514,2

526,5

795,3

791,1

526,5

791,1

Generella statsbidrag och utjämning

182,1

188,6

274,4

281,6

188,6

281,6

7,2

8,2

6,0

6,3

6,1

6,7

Finansiella kostnader

-1,8

-1,2

-2,6

-1,7

-14,0

-24,3

Resultat efter finansnetto

33,9

11,3

4,0

10,8

21,4

20,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33,9

11,3

4,0

10,8

21,4

20,1

Finansiella intäkter

Extraordinära poster

Årets resultat

Balanskravsresultat
Prognosen för balanskravsresultatet uppgår till 14,8 mnkr. Justering har då gjorts avseende netto av värdeförändring och uttag pensionsmedelsförvaltning +4,0 mnkr. Inga realisationsvinster vid fastighetsförsäljning
förväntas.

Faktiskt balanskravresultat avseende åren 2014 – 2017 samt prognostiserat balanskravsresultat för år 2018.
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Räkenskaper

Balansräkning
Balansräkning (mnkr)

Kommunen Kommunen
2017-12-31 2018-08-31

Koncernen
2017-12-31

Koncernen
2018-08-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

959,8

1 002,0

1 806,1

1 918,4

Materiella anläggningstillgångar

868,4

909,6

1 784,2

1 895,3

varav mark, byggnader och tekniska anläggningar

815,6

854,3

1 720,5

1 830,9

52,8

55,3

63,7

64,4

varav maskiner och inventarier
varav pågående nyanläggningar

0,0

0,0

0,0

0

Finansiella anläggningstillgångar

91,4

92,4

21,9

23,1

429,2

400,7

464,0

452,8

3,1

3,1

3,8

3,9

15,0

14,8

15,0

14,8

Omsättningstillgångar
Förråd och lager
Exploateringsfastigheter
Kortfristiga fordringar

108,6

98,3

122,3

117,1

Kortfristiga placeringar

105,5

108,7

105,5

108,7

Kassa och bank

197,0

175,8

217,4

208,3

1 389,0

1 402,7

2 270,1

2 371,2

Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

743,8

755,2

817,6

839,0

varav periodens resultat

41,9

11,3

52,9

21,4

varav resultatutjämningsreserv

40,0

40,0

40,0

40,0

varav social investeringsfond
varav övrigt eget kapital

Avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

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

5,0

5,0

5,0

698,9

719,7

772,6

25,2
620,0

25,6
621,9

28,3
1 424,2

28,8
1 503,4

372,9

376,4

976,0

1 218,7

247,1

245,5

448,2

284,7

1 389,0

1 402,7

2 270,1

2 371,2

Kommunen Kommunen
2017-12-31 2018-08-31

Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt, inklusive förtroendevalda
1

5,0
656,9

401,9

400,9

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

Låneskuld

Låneskuld per den 31 december avseende åren 2014 – 2017 samt per den 31 augusti år 2018.
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