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Inledning

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Marint centrum och havet

Jag vill inleda med att tacka alla medarbetare i Simrishamns kommun som gör ett mycket bra jobb för
att kommunen ska ha en bra verksamhet där man
sätter servicen till kommuninvånaren i centrum.
Simrishamns kommun är en kommun som vi alla
ska vara stolta över. Jag är så tacksam över att få bo
och verka här och att mina barn kan växa upp under
fantastiska förhållanden. Både barnomsorg och
skola håller väldigt hög kvalitet och utbudet och
valfriheten är stor. Det finns en spännande blandning mellan kommunala och fristående verksamheter.

Länge har vi velat lyfta Simrishamn genom att
knyta till oss forskningsprojekt. Därför är det glädjande att vi är på väg att skriva ett avtal med Lunds
universitet som ska landa i tre olika projekt som de
vill förlägga i Simrishamn. Det har naturligtvis med
havet och marina tillgångar att göra. Avtalet sträcker sig till 2024 och jag tror att det kommer att vara
väldigt viktigt för utvecklingen av kommunen. Det
här kan gynna Simrishamn och förhoppningsvis ge
spin-off-effekter på både näringsliv och utbildningssektorn.

Grunden för kommunen är bra. Vi är 19 269 invånare och vi har ett positivt flyttnetto. Det byggs
bostäder av såväl vårt eget bostadsbolag som av
externa privata aktörer. Vi står inför byggandet av
en helt ny stadsdel på Skansenområdet som redan
fångat mångas intresse. Kommunen har fått över
hundra nya företag under det senaste halvåret och
arbetslösheten minskar, både totalt och bland unga.

Vi har tagit fram en havsplan som komplement till
översiktsplanen som ska vara ett underlag för framtida havsnära planering.
Ett avloppsvatten för återbruk, det är förhoppningen
av den utökade reningen vid Stengårdens avloppsreningsverk i Simrishamn. Under 2018 byggde
Simrishamns kommun ut sitt avloppsreningsverk
med ytterligare reningssteg och anläggningen kan
nu även ta bort läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. Kommunen har i ett projekt med IVL,
Svenska Miljöinstitutet utvecklat och testat ett helt
nytt och innovativt reningssystem. Det är Sveriges
första fullskaliga anläggning som nu är i drift och
den invigdes den 24 maj.

Ekonomi
Vår ekonomi har varit god i flera år, främst på
grund av de pengar kommunerna fått för mottagandet av flyktingar. Vår barn- och ungdomsverksamhet har utökats för att bäst kunna möta de behov vi
stått inför. Nu ser verkligheten annorlunda ut och
det krävs att vi arbetar för att komma i fas igen.
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett
rejält underskott på drygt 12 miljoner. Det är alltid
mycket lättare att utöka än att minska i verksamheterna, men med gemensamma krafter kommer vi att
klara det.

Simrishamns kommun har återigen fått bidrag för
fullskaleprojekt inom läkemedelsrening. Den här
gången är det S:t Olofs reningsverk som är aktuellt.
Det är Naturvårdsverket som står för bidraget som
ingår i deras utlysning av ”investeringsbidrag till
läkemedelsrening vid avloppsreningsverk 2019”.
Bidraget på 6 302 160 kr täcker 90 % av investeringskostnaden av åtgärderna.

IT och digitalisering
Vi har beslutat att digitalisera medborgarförslagen.
Ett viktigt beslut som kan ge medborgarna större
insyn i kommunens verksamhet. Utvecklingen av
kommunens sociala medier har gått spikrakt uppåt
och det är väldigt roligt att kommunens Instagramkonto legat etta bland kommuner i landet i flera
veckor när det gäller att skapa engagemang och
följare. Facebooksidan går fortsatt bra. De fantastiska filmerna är en stor tillgång. Genom dessa
kanaler har vi lyckats nå ut ännu bättre med beslut
och information och det uppskattas bland både
invånare och besökare.

Campus Österlen
På Storgatan i Simrishamn har vi skapat ett kunskapshus med tre verksamheter under samma tak;
Campus Österlen, den kommunala vuxenutbildningen och lärcentrum. Den 2 april var det invigning och den 2 maj var det öppet hus för allmänheten. I nuläget bedrivs svenska för invandrare och
annan vuxenutbildning där. Man har också fått
tillstånd för att bedriva tentamensverksamhet och
under de här få månaderna har man har 30 personer
som skrivit tentamen i Simrishamn. Arbetet med att
etablera och starta fler utbildningar är i full gång.
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Inledning
Årets stadskärna
Vi är mitt i projektet ”Årets stadskärna” där samtliga delar av näringslivet är involverade liksom
politiker och tjänstepersoner från kommunen. Syftet
är att göra stadskärnan attraktiv och tillgänglig. Vi
har bildat fem olika fokusgrupper som ska arbeta
vidare tillsammans. Årets stadskärna är en tävling
som vi deltar i, även om det är processen som är
viktigast, vore det såklart väldigt kul att vinna.
Förra året vann Östersund och representanter därifrån ska komma till Simrishamn och hålla en inspirationsföreläsning.
Föreningar, evenemang och arrangörer
Vi har satt igång ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för olika bidrag som föreningar och arrangörer kan söka. Meningen är att kultur- och fritidsnämnden ska hantera samtliga dessa ärenden. Det
ska finnas ett tak för hur mycket man kan beviljas
och det ska också vara tydligt när deadline för
ansökan är. Det här ska förenkla för både de som
söker och för oss som hanterar ärendena. Dessutom
blir det en mer likvärdig behandling när allt behandlas av samma nämnd.
Turism

Jeanette Ovesson (M)

Vi har haft en invigning av Sydkustleden, en cykelled som sträcker sig från Simrishamn till Helsingborg. I början av juni cyklades det på flera håll i
Skåne och det finns de som testat bansträckningen i
sin helhet. Numera har vi två nationella cykelleder
med start (eller slut) i Simrishamn. Det är två av tre
nationella turismcykelleder som finns i Sverige.

Kommunstyrelsens ordförande

Vi har även fattat beslut om att anlägga cykelväg
mellan Kivik och Karakås. Arbetet ska genomföras
av trafikverket i samband med åtgärder inne i
Kivik. Förhandlingar pågår med Trafikverket om
gång- och cykelväg mellan Skillinge och Hammar.
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Delårsrapport januari – augusti
Allmänekonomiska förutsättningar

Verksamhetsöversikt

Konjunkturen i Sverige har stärkts de senaste åren
och tillväxten har varit hög. Resursutnyttjandet
bedöms fortfarande vara högre än normalt. Under
första halvåret 2019 mattades dock den inhemska
efterfrågan av. Framåtblickande indikatorer tyder
på att tillväxten blir dämpad även under andra halvåret 2019. En svagare utveckling i omvärlden,
minskade bostadsinvesteringar och en inbromsning
i offentlig konsumtion väntas bidra till en fortsatt
dämpad tillväxt även 2020.

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

Sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet
är på historiskt sett höga nivåer, men under det
första halvåret 2019 har utvecklingen på arbetsmarknaden försvagats, både sysselsättningsgraden
och arbetskraftsdeltagandet har minskat något. Arbetslösheten har enligt regeringen inte minskat
sedan 2018. Framåtblickande indikatorer talar för
att utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att
vara fortsatt dämpad den närmaste tiden. Sedan
slutet av 2018 har andelen företag som upplever
brist på arbetskraft minskat tydligt. Det är dock
fortfarande fler arbetsgivare än normalt som upplever brist på arbetskraft. Bristen har under många år
varit betydligt högre i den offentliga sektorn jämfört med i näringslivet.
Riksbanken höll reporäntan och prognosen oförändrad i juli 2019. Ränteförväntningarna har dock
sjunkit och marknadsaktörer förväntar sig inte
längre att Riksbanken höjer räntan inom de
närmaste två åren. Reporäntan bedöms därför inte
höjas 2019 eller 2020 i prognosen. Det lägre internationella ränteläget tar sig även uttryck i låga räntor på statsobligationer.

•

Ett arbete med att ta fram en ny vård- och
omsorgsplan har startats.

•

Heltidsresan för kostens medarbetare
startade, för att införa heltid som norm
under 2020.

•

Nya delegationsordningen utökade bygglovshandläggarnas rättigheter att fatta beslut på delegation, med främsta syfte att
förkorta handläggningstiden.

•

Arbetet med att inrätta ett gemensamt
driftbolag för VA-verksamheterna med
Tomelilla kommun fortsatte.

•

Basprogram har genomförts för nyanlända
personer vilket ger förutsättningar för att
fånga upp intresse för arbete inom vård
och omsorg

•

Sydkustleden, en 26 mil nationell turismcykelled Simrishamn - Helsingborg,
invigdes i juni.

•

Vuxenutbildningen, Campus Österlen samt
Lärcentrum flyttade in i nya lokaler på
Storgatan 25 i Simrishamn.

•

Ett tjugotal elever avslutade ett tionde
läsår vid Korsavadsskolan.

•

Sommarkulturskolan genomfördes för
fjärde året i följd.

•

Lokaler i Äppellundens förskola i Kivik
har byggts om för att möta efterfrågan på
förskoleplatser.

•

Invigning av ”Morgondagens kommunala
vattenrening” genomfördes i maj månad.

•

En ny vandringsled, Jätteleden, anlades
och invigdes på nationaldagen. Jätteleden
går mellan Gröstorp och Simrishamn och
tillgängliggör tre fornlämningar från sten-,
brons- och järnåldern.

Befolkningsutveckling
Kommunens invånarantal uppgick preliminärt till
19 269 invånare per den 31 augusti, en minskning
med 22 personer sedan årsskiftet (2018: jan – aug
-54 invånare). Flyttnettot är dock fortfarande positivt, 64 personer (jan – aug 2018: +56 personer).

Näringsliv
Nyföretagandet var fortsatt högt. Under första halvåret registrerades totalt 105 nya företag varav 39
startades av kvinnor. Antal nya aktiebolag var 31
stycken. Antal konkurser uppgick till endast fyra.
Vid halvårsskiftet fanns det cirka 3 139 registrerade
företag i Simrishamns kommun.

3

Förvaltningsberättelse
Ekonomisk översikt

Vatten- och avloppsverksamheten prognostiserar ett
nollresultat. Ett positivt respektive negativt resultat
regleras till sin helhet på balansräkningen i enlighet
med gällande redovisningsrekommendationer.

Kommunens ekonomiska resultat
Resultatet per den 31 augusti uppgår till 80,5 mnkr
och på helåret bedöms resultatet bli 59,4 mnkr. Det
budgeterade resultatet uppgår till -1,5 mnkr exklusive medel från pensionsförvaltningen. Den stora
budgetavvikelsen beror på nya redovisningsregler
som innebär att placeringar ska tas upp till marknadsvärde. Det innebär en resultatförbättring med
67,7 mnkr.

Investeringar
Investeringsbudgeten inklusive anläggningsavgifter
uppgår till 162 mnkr, varav 38 mnkr avser ombudgetering från 2018 avseende försenade projekt.
Dessutom har det under våren beslutats om ytterligare 65 mnkr till Kiviks vattenavloppsreningsverk.
Aktuell investeringsbudget för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 60 mnkr varav 7,3
mnkr utgörs av reinvesteringsprogrammet. Per den
31 augusti uppgick investeringarna till drygt 51
mnkr. Prognostiserat utfall för helåret är knappt 125
mnkr. Prognosen för skattefinansierade investeringar beräknas uppgå till cirka 55 mnkr, varav reinvesteringsprogrammet står för 7,3 mnkr.

Kommunens ekonomiska styrning och uppföljning
inriktas på balanskravsresultatet, det vill säga den
skattefinansierade verksamheten exklusive realisationsvinster. Prognosen för 2019 visar ett positivt
balanskravsresultat på 1,2 mnkr, vilket kan jämföras med budgeterat överskott på 10,7 mnkr. Budgetavvikelsen beror till största delen på att barnoch utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 10,8 mnkr.

Pensionsmedelsförvaltning
Per den 31 augusti uppgick marknadsvärdet på
kommunens pensionsplacering till cirka 176 mnkr
jämfört med 157 mnkr 31 december 2018. Ökningen hittills under året är cirka 12 procent. Nya redovisningsregler innebär att placeringarna är bokförda
till marknadsvärde från och med denna delårsrapport. Enligt placeringspolicyn ska normalt 60 procent vara placerat i aktier, vilket är fallet per den 31
augusti.

Balanskravsavstämningen framgår nedan.
Balanskravsavstämning
(mnkr)

Bokslut
jan-dec
2018

Prognos
jan-dec
2019

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

7,5
0,0
-8,7
9,0

59,4
0,0
-70,3
12,2

Balanskravresultat

7,8

1,2

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

0,0
0,0
0,3

0,0
0,0
0,0

God ekonomisk hushållning
För uppföljning utifrån begreppet god ekonomisk
hushållning har kommunfullmäktige fastställt tre
finansiella mål och fem särskilt utvalda verksamhetsmål.

Balanskravsresultat, efter
8,1
1,2
förändring
1Uttag 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 2019. 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 2019.
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.
Uppföljning: Den nuvarande prognosen visar ett
positivt balanskravsresultat på 1,2 mnkr, För att nå
målet på 1 procent, skulle resultatet ha varit cirka
11 mnkr.
Mål: Vatten- och avloppsverksamheten ska fullt ut
vara avgiftsfinansierad.
Uppföljning: Målet beräknas uppnås, eftersom
prognosen är ett nollresultat.
Mål: Investeringar inom den skattefinansierade
verksamheten ska inte lånefinansieras. Undantag
görs dock för av kommunfullmäktige fastställt reinvesteringsprogram på sammanlagt 104 mnkr till och
med år 2018, KF § 113/15.

I pensionsmedelsförvaltningen har omallokering
skett under året som inneburit realisationsvinster på
2,6 mnkr. Sedan tidigare fastställt uttag, som ska
verkställas under hösten, bedöms ge ytterligare
realisationseffekter under året.
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Uppföljning: Det har inte skett någon nyupplåning under året. Nyupplåning för helåret bedöms
understiga tillåten lånefinansiering (reinvesteringsprogrammet och delar av vatten- och avloppsinvesteringarna). Målet bedöms därmed bli uppnått.
Cirka 7 mnkr av reinvesteringar återstår från 2018.

statusbedömningar förra året, som underlag för
underhållsplanen. Denna beräknas bli klar till årsskiftet 2018/2019. Vatten- och avloppsverksamhetens och hamnens underhållsplaner beräknas bli
klara under 2018.
Av de 56 nämndsmål som är beslutade för styrning
av verksamheten förväntas 96 procent bli uppfyllda
eller delvis uppfyllda medan 4 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)
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)

Utfallet gällande nämndsmålen bedöms också i allt
väsentligt bli positivt. Sammantaget visar delårsrapporten att utvecklingen under 2019 förväntas ha
en god överensstämmelse med nämndsmålen.
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 och 10.
(Uppföljningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden)

Kommunforskning i Västsverige har gjort en rapport över det ekonomiska läget i de skånska kommunerna. De sammanfattar att Simrishamn har ett
stabilt ekonomiskt läge. Resultatnivån bör dock
återställas till minst runt 2,5 procent i förhållande
till verksamhetens bruttokostnader för att möta
framtida utmaningar, bland annat i form av ökade
demografiska behov. Detta kommer också stärka
kommunens balansräkning och ge utrymme för att
skattefinansiera framtida investeringar och slippa en
ökad skuldsättning.

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.

Soliditeten, det vill säga kommunens långsiktiga
betalningsberedskap, är lägre än snittet i länet.
Kommunens soliditet, om samtliga pensionsförpliktelser beaktas, uppgick år 2018 till 25 procent. Snittet för kommunerna i Skåne uppgick till 33 procent.

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
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Fem år i sammandrag
Kommunen fem år i sammandrag

Bokslut
jan-dec
2015

Bokslut
jan-dec
2016

Bokslut
jan-dec
2017

Soliditet (%)

52

53

54

51

53

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%)

99

96

97

100

100

647,2

702

743,8

751,4

832

33,9

36

38,4

39

43,1

1 236,1

1 321,9

1 389,0

1 476,5

1 504,6

Tillgångar per invånare (tkr)

64,8

67,8

71,7

76,6

78,1

Anläggningslån (mnkr)

185

215

237

265

265

Anläggningslån per invånare (tkr)

9,7

11

12,2

13,7

13,8

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

Pensionsskuld (mnkr)

Bokslut
jan-dec
2018

Bokslut
jan-aug
2019

437,4

416

401,9

379,3

374,4

Avsatt till pensioner (mnkr)

19,9

19,5

19,8

26,3

26,8

Årets resultat (Förändring eget kapital) (mnkr)

12,5

54,8

41,9

7,5

80,4

Nettoinvesteringar (mnkr)

90,4

111,8

111,4

142,5

57,4

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

6

20,51

20,51

20,51

20,51

20,51

19 065

19 485

19 376

19 278

19 269

Förvaltningsberättelse

Koncernen
Ekonomi
Periodens resultat uppgår till -0,8 mnkr. Bolaget
prognostiserar för helåret ett nollresultat vilket är
cirka 1,4 mnkr bättre än budget. Resultatförbättringen beror på mindre inhyrd personal än
budgeterat.

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
Det pågår entreprenadupphandling avseende nybyggnationsprojekt ”Raketen” med 24 nya hyreslägenheter. Bygget planeras att starta under våren
2020. Vakansnivån, det vill säga ej uthyrda lägenheter, ligger på 0,1 procent och genomsnittlig
väntetid i bostadskön är cirka två år.

Verksamhetsuppföljning
Genom övning och utbildning kan Sörf:s medarbetare
medverka till att bränder och olyckor minskar i sydöstra Skåne. Sörf besöker alla i årskurs två, fem och
åtta i medlemskommunerna, totalt 3 000 barn och
ungdomar.

Ekonomi
Periodens resultat uppgår till 12,3 mnkr. Lägre
hyresbortfall samt fortsatt låga räntor gör att resultatet ligger över budget. Bolaget prognostiserar för
helåret ett utfall på 13,4 mnkr, vilket är högre än
budgeterat.

Alla människors förmåga att förebygga och hantera
olyckor ska öka. Förbundet har till och med augusti
månad utbildat 2 080 personer i grundläggande
brandutbildning (GBU), hjärt- och lungräddning
(HLR), utrymning, handbrandsläckning och SBA.

Simrishamns Näringslivsutveckling AB

Ekonomi
Periodens resultat uppgår till 0,5 mnkr. Förbundet
prognostiserar för helåret ett utfall på 0,5 mnkr,
vilket är 0,5 mnkr bättre än budget. Budgetöverskottet härrör från justeringar gällande pensionsåldrar i KPA.

(ägarandel 100 procent)
Verksamhetsuppföljning
Det pågår planering för exploatering av kvarteret
Skansen. Kontorslandskapen har utökats på Södra
Kajen.

Ystad - Österlenregionens Miljöförbund

Ekonomi
Periodens resultat uppgår till 2,7 mnkr, vilket är 0,8
mnkr bättre än budgeterat.

(ägarandel 33,7 procent)
Verksamhetsuppföljning
Miljöförbundet tog i oktober 2018 fram en plan för
att utveckla ett arbetssätt med avgränsad branschtillsyn som kommer att gälla från 2020. Under våren har det också arbetats fram spelregler och värdegrunder som gäller både för direktion och förvaltning.

Österlens Kommunala Renhållnings AB
(ägarandel 50 procent)
Verksamhetsuppföljning
Bolaget har förutom ordinarie insamlingsverksamhet arbetat vidare med att erbjuda flerfamiljsbostäder FNI (fastighetsnära insamling) av förpackningar
för att därmed dels erbjuda kunderna bättre möjlighet att sortera sina förpackningar, dels minska avfallsmängderna.

I juni fyllde miljöförbundet tio år. Detta firades
med ”öppet hus” och det kom en hel del besökare
som var intresserade av verksamheten.
Ekonomi
Periodens resultat visar ett nollresultat. Förbundet
prognostiserar för helåret ett underskott på 0,3
mnkr, vilket är 0,8 mnkr bättre än budget.

Under våren har de flesta av årskurs fem i ägarkommunerna varit på studiebesök på Sysavs anläggning i Malmö, vilket finansierats av Ökrab.
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Förvaltningsberättelse

Personalekonomisk redovisning
Antal anställda
Den 31 augusti 2019 hade Simrishamns kommun
1 500 månadsavlönade medarbetare, vilket omräknat i årsarbetare är 1 418. Av dessa årsarbetare var
1 266 tillsvidareanställda och 152 visstidsanställda.
Det är en minskning med närmare 40 årsarbetare
jämfört med föregående år, vilket har flera orsaker.
De orsakerna är minskningen av extratjänster och
förändringen inom vård och omsorg, som innebär
ökade sysselsättningsgrader, där man går in och
Antal månadsavlönade
årsarbetare

täcker för varandra vid frånvaro i ökad utsträckning. En betydande majoritet av kommunens medarbetare, cirka 76 procent, utgjordes av kvinnor,
vilket är liknande fördelning som föregående år.
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

2018

2019

2018

2019

2019

2018

2019

2018

2019

2019

Kommunledningskontor

24

23

33

33

56

5

1

7

2

3

Samhällsbyggnadsförvaltning

64

62

66

65

127

5

8

3

2

10

9

8

19

17

25

3

3

6

7

10

Barn- och utbildningsförvaltning

89

93

291

300

393

20

17

41

34

51

Socialförvaltning

83

94

594

571

665

34

28

62

50

78

269

280

1003

986

1266

67

57

119

95

152

per den siste augusti

Kultur- och fritidsförvaltning

Totalt

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron uppgick per den 31 augusti till 4,1 procent, vilket är något högre än föregående år. Siffrorna är dock fortfarande bra i relation till övriga landet.

av den totala sjukfrånvaron, vilket innebär en ökning med cirka 1 procent jämfört med samma tid
föregående år.
De största svängningarna ses i stort sett alltid i
gruppen under 29 år. Det beror på att det är förhållandevis få individer i den åldersgruppen, vilket gör
att de kraftiga svängningarna kan bero på ett fåtal
individer.

Sjukfrånvaron har ökat något i nästan samtliga åldersgrupper hos kvinnor, utom för gruppen kvinnor
över 50 år. Åldersgruppen 30–49 år står för den
största ökningen.
Bland männen är sjukfrånvaron generellt sett lägre
än för kvinnorna och den har också minskat något
jämfört med föregående år.

För att bibehålla låga siffror behöver arbetet med
attraktivitet, flexibilitet och arbetsmiljö fortsätta
utvecklas. Arbetet med att förbättra medarbetarnas
hälsa och välmående 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 långt
och hållbart arbetsliv.

Noterbart är att långtidssjukfrånvaron ökat mest i
gruppen kvinnor 30–49 år och minskat mest i gruppen män i samma åldersgrupp. Långtidssjukskrivningarna, från och med dag 60, stod för 35 procent
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Verksamhetsberättelse

Kommunfullmäktige

Revisionen

Periodens händelser

Periodens händelser

•

Inga särskilda händelser inträffade under
perioden.

Verksamhetsuppföljning

•

Ett nytt revisorskollegium har påbörjat revisionsuppdraget för innevarande mandatperiod.

•

För att täcka fler frågor, genomför revisionen ett mer omfattande arbete med den
grundläggande granskningen. Arbetet genomförs av bevakningsgrupperna.

•

En risk- och väsentlighetsplan har genomförts med uppföljande intervjuer på
nämnds- och förvaltningsnivå.

•

I revisionsplanen finns fyra djupgranskningar och sex förstudier för 2019.

•

De nya revisorerna har deltagit i utbildningar gällande revisionsuppdraget och
fördjupning i verksamhetsfrågor.

Kommunfullmäktiges ledamöter väckte under
perioden åtta motioner.
Kommunfullmäktige hade under perioden sex
sammanträden. Allmänhetens frågestund anordnades i april om bokslut 2018.
Under perioden inkom 31 nya medborgarförslag
vilket är en liten ökning jämfört med tidigare år.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2018

2019

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

585
1 105
1 105
0

968
1 185
1 185
0

Verksamhetsuppföljning
Återkommande uppföljning skedde utifrån den
beslutade revisionsplanen.
Bevakningsgrupperna arbetade med grundläggande
granskning.

Kommunfullmäktige prognostiserar ett utfall i nivå
med budget.

Risk- och väsentlighetsanalys genomfördes.

Framtid

Årligt utbyte skedde med revisionen i Båstad.

Kommunfullmäktige sammanträder vid fem ordinarie tillfällen under hösten 2019.

Revisionen deltog i olika utbildningar under året.
Revisionen deltog på budgetberedningens genomgångar.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2018

2019

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

692
1 230
1 230
0

498
1 260
1 260
0

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.

9

Verksamhetsberättelse

Valnämnden

Överförmyndaren

Periodens händelser

Periodens händelser

•

Val till Europaparlamentet har administrerats under perioden. Förtidsröstningen startade den 8 maj.

•

Antalet godmanskap för ensamkommande
flyktingbarn/ungdomar har minskat.

•

Informations- och utbildningsaktiviteter
för ställföreträdare har genomförts.

Verksamhetsuppföljning
Verksamhetsuppföljning

Förberedelser inför och genomförande av val till
Europaparlamentet genomfördes under våren.

Antalet personer med ställföreträdare var i
september 404 stycken. Av dessa utgjorde uppdrag
med ensamkommande barn 18 ärenden.

För att säkerställa valhemligheten användes speciella skärmar för valsedlarna, vilket uppskattades av
väljarna.

Ekonomi

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

2018
-347
350
350
0

2019
173
350
350
0

Ekonomi (tkr)

2018

2019

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

2 851
2 805
2 805
0

2 101
2 880
2 880
0

Överförmyndarverksamheten prognostiserar ett
utfall i nivå med budget.

Framtid

Framtid

Det finns inget arbete med ordinarie val under de
närmsta åren.

Bedömningen är att antalet personer som behöver
ställföreträdare har följsamhet till demografin. Den
nya lagstiftningen om ”Framtidsfullmakter” och
”Anhörigbehörighet” kan komma att påverka behovet. Det är för tidigt att säga något om detta.
Antalet ärende med ensamkommande barn fortsätter att minska i takt med att barnen blir myndiga.
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Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsen
Periodens händelser
•

•

•

Säkerhetsarbetet har haft stort fokus för Kontakt
Simrishamn med externa utbildningar samt ombyggnader av receptionen för en bättre arbetsmiljö.

Sydkustleden, en 26 mil nationell turismcykelled mellan Simrishamn - Helsingborg, invigdes i juni.

Arbetet med heltid som norm har fortsatt på samtliga förvaltningar. På socialförvaltningen har alla
inom Kommunals avtalsområde valt sysselsättningsgrad från och med 1 januari 2018.

Simrishamns kommuns Stafettkonto på
Instagram utsågs i maj månad som bäst i
kommun-Sverige när det gäller att skapa
engagemang. Även kommunens
Facebookkonto ligger högt i ranking.

Chefsutvecklingsprogram, som samtliga chefer får
delta i, utvärderas löpande, för att hela tiden utvecklas och bli ännu bättre.

Interreg-projektet MARELITT Baltic avslutades under perioden. Projektet har varit
framgångsrikt och skapat både uppmärksamhet och fått ett internationellt mijöpris.
I augusti besökte H.K.H. Kronprinsessan
Victoria Marint centrum för att ta del av
arbetet med spökgarnsproblematiken, vid
ett besök arrangerat av Havs- och vattenmyndigheten.

Implementering av central och säker hantering av
mobila enheter för mobiltelefoner och plattor gjordes 2018 och under 2019 har antal enheter som
hanteras centralt succesivt ökat.
Tillsammans med Tomelilla kommun har upphandling och inköp av nya brandväggar gjorts. Under
året pågår implementering av dessa. Detta sker i
samarbete med Tomelilla och Ystads kommuner.
En första informationsinsats om bygglov och bygglovshanteringen riktad till små och medelstora
byggfirmor genomfördes. Aktiviteten gjordes i
samarbete med Tomelilla kommun och är den första
i en rad konkreta och riktade informationsinsatser
till näringslivet.
Det förvärrade tillståndet för främst östra torskbeståndet i Östersjön, och det därtill införda torskfiskestoppet, har föranlett ett utökat samarbete mellan
kommunen och den lokala beredningsindustrin.
Ett Vinnova-finansierat projekt för att undersöka
förutsättningarna att skapa en testbädd kring avancerad vattenrening, cirkulär vattenförsörjning och
industriell symbios genomfördes under perioden.

Verksamhetsuppföljning
Kontakt Simrishamn har behållit goda resultat i
KKiK och visat att verksamheten ligger i toppklungan bland Sveriges kommuners kontaktcenter.
Den genomsnittliga väntetiden i kö är 17 sekunder
innan samtalet bevaras.

Förvaltningsövergripande arbetsmarknadsgrupp
påbörjade uppdragsdirektiv att uppdatera handlingsplanen kopplad till ”Bred lokal överenskommelse” för att prioritera de viktigaste processerna
för arbetsmarknadsutmaningarna.

Hemsidan reviderades i två omgångar under våren,
vilket gav en sökordsoptimerad, för besökaren
överskådlig hemsida. De dagliga besökstalen
ökade, från runt 300–400 unika, externa besökare
till strax över 1 000 stycken.

Drygt 50 ungdomar gjorde feriearbete i kommunens
olika verksamheter.

Under våren 2019 har ett antal filmer av varierande
slag spelats in om Simrishamns kommun och dess
verksamheter som på olika sätt publicerats i Simrishamns kommuns sociala medier och på hemsidan. Filmerna har varit uppskattade av medborgarna.
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Verksamhetsberättelse
Ekonomi

Måluppföljning
Nämndsmål

Prognos

Ekonomi (tkr)

2018

2019

Utfall jan-aug

Öka samarbetet med Region Skåne och
Trafikverket för förbättrad infrastruktur och
kollektivtrafik

Drift
58 437

58 652

Budget, helår

88 750

89 220

Hållbarhetsarbetet ska skapa långsiktigt
värde för våra invånare och övriga intressenter och säkerställa att vi arbetar med
samtliga aspekter - ekologisk, ekonomisk
och social hållbarhet.

Utfall/prognos, helår

88 250

88 620

500

600

Budgetavvikelse, helår
Investeringar

Arbeta för att det i efterfrågade områden
byggs nya bostäder motsvarande 30-40
lägenheter per år i genomsnitt fram till år
2020.

Utfall jan-aug

431

836

Budget, helår

2 301

2545

Utfall/prognos, helår

1 601

1035

700

1510

Budgetavvikelse, helår

Kommunstyrelsens prognos visar på ett positivt
resultat totalt sett om 600 tkr.

Genom god planering skapa offentliga rum
som är attraktiva och trygga att vistas och
förflytta sig i.

För den politiska verksamheten beräknas ett underskott, beroende på högre utbildningskostnader och
arvodesersättningar i samband med dessa. Även
arbetsmarknadsenheten visar ett underskott. Detta
kommer dock att vara i balans till 2020. Underskotten uppvägs främst av vakanser på ekonomiavdelningen, att seniorkorten inom kollektivtrafiken
inte utnyttjats i den omfattning som budgeterats
samt en återföring av medel som tidigare avsatts för
att täcka eventuella kostnader vid verksamheten
Kimos konkurs.

Som attraktiv arbetsgivare ska vi rekrytera,
utveckla och behålla kompetenta medarbetare för att utveckla verksamheterna.

Medborgarnas krav på hög tillgänglighet
och flexibilitet ska tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling av
våra tjänster.

Utveckla nya arbetssätt för att uppnå
högre medborgarinflytande från enskildas
förslag till dialog med allmänheten.

Investeringarna prognostiseras få ett överskott på
1,5 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.

Den totala sjukfrånvaron, 4,1 procent, har under
första halvåret stigit något jämfört med föregående
år, men är fortfarande låg i relation till andra kommuner.

Framtid

Kommunikationsnätverk som skapar likvärdig
kommunikation är bildat. Här identifieras vanliga
frågor till kommunen som kan tas upp på hemsidan.

Ett nytt ärendehanteringssystem ska upphandlas
tillsammans med övriga kommuner i sydöstra
Skåne.

En samordnad utbildning i att filma vardagen med
mobiltelefon har anordnats för medarbetare. Filmerna ger medborgarna insyn i verksamheterna.

E-arkiv ska implementeras i kommunen och detta är
ett långsiktigt arbete som än så länge drivs i projekt
under ledning av Lunds kommun. Under våren
2020 kommer de första pilotsystemen att anslutas
till e-arkivet.

2018 klarade Kontakt Simrishamn 36,8 procent av
alla ärenden. I juli 2019 var motsvarande siffra 47,6
procent.

Medborgarförslagen kommer att digitaliseras vilket
innebär förändrat arbetssätt och administration av
inkomna förslag.
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Verksamhetsberättelse

Byggnadsnämnden
Periodens händelser
•

•
•
•

Måluppföljning

Nya delegationsordningen utökade handläggarnas rättigheter att fatta beslut på delegation, med främsta syfte att förkorta
handläggningstiden.
Digitalisering av bygglovsarkivet slutfördes.
Handläggningstiden för bygglovsärenden
ökade från 5,6 veckor 2018 till 6,0 veckor.
Kundnöjdhetsundersökning visar att 87
procent är nöjda med bygglovshandläggningen i sin helhet. Motsvarande siffra
förra året var 94 procent.

Nämndmål
Utveckla bystrukturer genom att inkludera
och tillvarata närområden.
Ny bebyggelse bör relatera till övergripande infrastruktur.
Skapa bebyggelseområden genom att
utnyttja möjliga kommunikationsvägar
både nära byar och mellan byar.
Klimatförändringar ska beaktas vid handläggning.

Vara positiv till nybyggnation där det finns
möjlighet till VA, el och bredband.
Vara proaktiv och uppsökande genom
delaktighet i olika sammankomster, t.ex.
företagsfrukost.
Tydligare dialog med medborgarna för
justering och ändringar i förhands- och
bygglovsbesked.
Öka tillgängligheten oavsett kön, ålder,
etnicitet och funktionsvariationer i bygglovsprocessen och för fysiska lösningar.

Nya bostäder i Kivik (Tvärpilen) Foto: Henrik Olsson

Verksamhetsuppföljning

Ekonomi

E-tjänster infördes, vilket innebär att sökanden kan
söka bygglov digitalt. Under perioden inkom ca 30
procent av ansökningarna via e-tjänst, vilket är en
hög siffra jämfört med andra kommuners start av etjänster.

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

Det har saknats bygglovshandläggare främst på
grund av vakanta tjänster och sjukskrivning. Det
akuta behovet löstes genom att en konsult anlitades
och via personalresurser från planenheten. Vakanta
tjänster och svårigheter att hitta bygglovshandläggare medförde hög arbetsbelastning på övriga medarbetare.

2018

2019

412
813
689
124

510
833
833
0

Byggnadsnämnden prognostiserar en budget i balans.

Framtid
Digitaliseringsutvecklingen fortsätter med att automatisera bekräftelser, påminnelser utan handpåläggning med mera.

Byggnadsnämnden beslutade om en tillsynsplan
under perioden i vilken det framgår att enheten
behöver utökade resurser för att hantera icke avslutade tillsynsärenden. Detta har äskats av samhällsbyggnadsnämnden i budget 2020. Under perioden
inkom 48 nya tillsynsärenden som lades till i icke
avslutade tillsynsärenden (151).

Bygglovstaxemodellen ses över för att bli tydligare
för medborgaren (fasta avgifter).
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Verksamhetsberättelse

Samhällsbyggnadsnämnden
Periodens händelser
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Invigning av ”Morgondagens kommunala
vattenrening” genomfördes i maj månad.
Havsplanen, en fördjupning till
översiktsplanen, var ute på samråd.
En gatukostnadsutredning för hela
Skansenområdets allmänna ytor togs fram
parallellt med att detaljplanearbetet för
etapp två fortsatte.
Framtagna underhållsplaner för gatubelysning, -beläggningar, hamnar och
fastigheter godkändes av nämnden.
Äldre exploateringsprojekt analyserades i
syfte att slutredovisas 2019.
Framtagande av en markpolicy påbörjades
genom antagande av ett projektdirektiv.
Syftet med policyn är att ge vägledning
inför kommande markköp och eventuell
försäljning av mark.
Nämnden antog projektdirektiv för
genomförande av en utredning om
kommunalt huvudmannaskap för allmän
platsmark, vilket kommer att tydliggöra
bland annat väghållaransvaret.
Fönsterbyten på Korsavadskolan.
Gärsnäs förskola fick nytt yttertak.
Utemiljöerna på Skillinge skola och
Borrby skola åtgärdades med nya
lekredskap och ny belysning.
Gräsklippningen återtogs i egen regi.
För att utöka parkeringsmöjligheterna
utmed kusten och förhindra trafikolyckor,
genomfördes projektering av utökade
parkeringar i bland annat Knäbäckshusen.
Förprojekteringen av Sjöfartsstråket etapp
fyra, Badbryggorna, utvecklades med fler
förslag i enlighet med uppdrag.
Inom reinvesteringssatsningen för parkoch grönytor gjordes flertalet upprustningar av lekplatser, parkmiljöer och
anslutande ytor.
Projektering av Jonebergsparken i
Simrishamn, med bland annat lekplats och
utegym, genomfördes.
Planering påbörjades av allaktivitetsyta
och mötesplats utmed Bergstrands väg,
Simrishamn.
Båttvätten i Simrishamns hamn togs i drift.
Heltidsresan för kostens medarbetare
startade, för att införa heltid som norm
under 2020.
Arbetet med att inrätta ett gemensamt
driftbolag för VA-verksamheterna med
Tomelilla kommun fortsatte.

Tillfällig installation Sjöfartsstråket Foto: Anna Bartels

Verksamhetsuppföljning
Underhållsplanen för beläggning av gator och vägar
färdigställdes 2017 och godkändes av nämnden i
mars, tillsammans med underhållsplanen för
gatubelysning. Underhållsplanen för kommunens
hamnar godkändes i maj och motsvarande för de
kommunala byggnaderna (fastigheter) godkändes i
juni. Projektdirektivet för framtagande av
underhållsplan för park-/grönytor godkändes i april
med tidplan 2020. För VA-verksamheten håller
förslag till en underhålls- och förnyelsestrategi på
att tas fram inför beslut i nämnden under 2019.
Arbete med översiktsplanen har påbörjats inför
kommande beslut om aktualitetsprövning som är
lagstadgad varje mandatperiod. Länsstyrelsen har
under våren lämnat en sammanfattande redogörelse
om vilka delar de anser behöver kompletteras
/revideras.
Förhandling fortsatte med berörda fastighetsägare
för att möjliggöra utbyggnad av den nationella
cykelleden Sydostleden med sträckning mellan
Växjö och Simrishamn. Enstaka markavtal kvarstår
tillsammans med fysiska åtgärder.
En 24-timmarsparkering med åtta husbilsplatser
anlades vid hamnplan i Skillinge under våren.
I och med socialnämndens beslut att återta
Lillevångshemmet i kommunal regi, har det under
våren även planerats för ett övertagande av
Lillevångshemmet för kommunal köksdrift. Kostenheten kommer att leverera varm lunch från och
med den 1 november 2019.

14

Verksamhetsberättelse
Ekonomi

Måluppföljning
Nämndmål

Ekonomi (tkr)

Prognos

2018

2019

Drift

Öka Simrishamns stadskvaliteter attraktiv, trivsam och upplevelserik miljö
för boende och besökare.
En levande landsbygd - ett hållbart
modernt samhälle behöver en levande
landsbygd för att kunna erbjuda
närproducerad mat, attraktiva
boendemiljöer med närhet till service och
kommunikationer, rekreationsmöjligheter
och mötesplatser m.m.

Utfall jan-aug

45 221

35 052

Budget, helår

52 636

54 644

Utfall/prognos, helår

55 290

57 137

Budgetavvikelse, helår

-2 654

-2 493

0

0

varav VA-verksamhet
Investeringar

Utveckla och värna byggnadskulturen - vi
ska både skapa nya kulturmiljöer och
bevara vårt kulturarv.

Utfall jan-aug

64 273

48 510

Budget, helår

162 313

143 775

Utfall/prognos, helår

130 531

117 597

31 782

26 178

Budgetavvikelse, helår

Infrastrukturen i kommunen ska utvecklas
för att möta behov gällande kortare
restider, tillgänglighet, trygghet och
säkerhet.

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett
underskott på 2,5 mnkr. Underskottet härrör till
verksamheten Avslut exploatering.

Cirkulära vattentjänster (gå från linjära till
cirkulära).

VA-verksamhetens prognos är i balans med budget.

Värna natur- och kulturlandskapet kommunens främsta resurs måste värnas
och ses som en tillgång som tillhör alla.

Nämnden prognostiserar ett överskott på cirka 26
mnkr avseende investeringar. 25 mnkr avser Kiviks
avloppsreningsverk, vilket kommer att färdigställas
under år 2020.

Andelen inköpta ekologiska och/eller närproducerade livsmedel och klimatsmart
mat ska öka.

Framtid

Hållbar effektiv resurshantering - användningen av fossil energi för
uppvärmning av byggnader, bränsle till
transporter, produktion av el samt
avfallsmängden ska minska.

Aktualitetsprövningen av översiktsplanen fortsätter,
företrädesvis tillsammans med en fördjupad
översiktsplan för Simrishamns stad, som bland
annat bör omfatta en vägvalsstudie för Simrishamns
hamn. Kommunens fortsatta deltagande i det
pågående framtagandet av en regionplan för Skåne
kommer att ha stor betydelse.

God planeringsberedskap för
verksamhetsområden.
Utveckla handelshamnen i Simrishamn.
Bostäder för alla - för alla skeden i livet bostadsbyggandet ska erbjuda ett varierat
utbud som motsvarar behov och
förväntningar hos dagens och morgondagens medborgare.

Kraven på resurs- och kostnadseffektivitet, god
ekonomisk hushållning, ställer stora krav på ett
strukturerat arbete för en bra kvalitet. Den fortsatta
användningen av projektmodellen är en av
grundförutsättningarna för detta, tillsammans med
bland annat ny markpolicy, utredning av
huvudmannaskapet för allmän platsmark (inklusive
väghållaransvaret), i samtliga samhällen, samt
skötsel- och underhållsplaner för park- och
grönytor. Fortsatt arbete med infrastrukturfrågor är
avgörande för dagens och framtidens Simrishamn.

Nya mötesplatser - skapa mer liv i både
staden och byarna. Fler mötesplatser,
plattformar och kontaktytor - både digitala
och fysiska.
God inomhusmiljö i ändamålsenliga
lokaler.
God kvalitet avseende måltider.

Revidering av kostpolicyn, förslag till måltidsavtal
och översyn av kostdebiteringssystemet 2020.

Trygga och tillgängliga utemiljöer för ökad
möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation.
Utvecklad medborgardialog och utvecklat
inflytande.

Reinvesteringar i VA-ledningsnät och övriga
anläggningar, om- och tillbyggnad av Kiviks
avloppsreningsverk, samt vattenöverföringsledningen mellan Brösarp och Kivik.

Öka antalet digitala tjänster.
Medborgare och besökare ska alltid bli
professionellt bemötta.
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Verksamhetsberättelse

Kultur- och fritidsnämnden
Periodens händelser
•

•

•

Österlens museum erbjöd besökarna fyra nya utställningar under perioden. Spöknät med konstnären
Malena Olsson som behandlade verk av bland annat
emalj och plexiglas, Det ligger i tiden som är en
interaktiv vandringsutställning från Regionmuseet i
Kristianstad, den länge önskade utställningen Ellen
Trotzig och landskapet samt att Österlens fotoklubb
ställde ut sina alster under två veckor i maj.

Nämndens ordförande gav förvaltningen i
uppdrag att utreda intresset och möjligheten med en kulturscen i Simrishamn. Bland
annat skickades en digital enkät till alla 50
registrerade kulturföreningar i kommunens
föreningsregister. De 16 kulturföreningar
som svarade på enkäten var överens om att
det fanns ett stort behov av en större kulturscen i Simrishamns tätort.

En mångfald av kommunens ungdomar besökte
Bénka-dí under perioden och var delaktiga i den
trygga, kreativa och glädjefyllda verksamheten.
Medarbetarna organiserade tillsammans med ungdomar ett varierat utbud av utflykter och aktiviteter
för att nå nya målgrupper och öka möjligheten för
ungdomar att träffa nya vänner.

En ny vandringsled, Jätteleden, anlades
och invigdes på nationaldagen. Jätteleden
går mellan Gröstorp och Simrishamn och
tillgängliggör tre fornlämningar från sten-,
brons- och järnåldern.

Bénka-dí skapade förutsättningar för att möta enskilda individer utifrån deras unika behov. Detta
genom riktade aktiviteter med utgångspunkt i ungdomars intressen, såsom matlagning, konst och
musik, men också genom stödsamtal och små
gruppaktiviteter.

Till 2019 års kulturpristagare utsågs
konstnären och entreprenören Camilla
Backman. Till 2019 års idrottspristagare
utsågs Österlens Ridklubb. Olle Månsson,
Österlens Badmintonklubb, utsågs till
2019 års föreningsledarstipendiat.

I Jonebergshallen utfördes förbättringar gällande
hallavdelare, för att möjliggöra utökade idrottslektioner för högstadieelever. Även två matchtavlor
ersattes efter driftstopp.
Ett nytt boknings- och bidragssystem upphandlades.
Det nya systemet heter Interbook Go och kommer
att användas vid föreningsadministration, bokning
av lokaler samt hantering av bidrag.

Verksamhetsuppföljning

Under perioden beviljades 106 specifika bidragsmottagare, i huvudsak föreningar, kontanta bidrag
på sammanlagt 2,6 mnkr.

Bokbussen blir mer och mer populär och ökade
både utlån och besök under perioden. För att nå nya
grupper inledde bokbussen under våren två nya
samarbeten, ett med Tjörnedala konsthall och ett
med Motorträffarna i Gärsnäs.

Fem kulturkullerbyttearrangemang genomfördes
under våren som alla riktade sig till de yngsta kulturkonsumenterna, 0 - 7 år.

Biblioteket arbetade under våren med att planera
ombyggnaden av småbarnsavdelningen. Projektet
har statlig finansiering från Kulturrådet. Analyser
gjordes för att identifiera små barns behov och hur
biblioteket kan bidra till deras språkutveckling.
Ombyggnaden kommer att ske under hösten.

Arbetet med att ta fram en kulturgaranti för äldre
fortsatte under perioden. En översikt av de kulturaktiviteter som finns i dagsläget och som riktar sig
till äldre sammanställdes samt aktiviteter som boende har önskemål om att göra. Det ordnas redan
många bra saker som passar för äldre på de särskilda boendena, så marknadsföring för att synliggöra allt som redan görs är viktigt.

Österlens museum fortsatte det mångåriga arbetet
med att skapa ett nytt föremålsmagasin i Garvaren.
Flyttarbetet gick in i ett mer intensivt skede under
våren, då tavelmagasinet med hela konstsamlingen
tömdes och det största magasinet, Elverket, samt
Textilmagasinet började tömmas.

Sju konstverk köptes in till kommunens konstsamling under våren. 2019 års konstinköp består hittills
av måleri, plexiglasverk och ett skulpturobjekt i
glas.
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Verksamhetsberättelse
Ekonomi

Måluppföljning
Nämndsmål

Prognos

Ekonomi (tkr)

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 kulturutvecklingen.
(KKN = kulturella och kreativa näringar.)
Arbeta för främjande av större tillgång till
kultur för äldre, bland annat genom en
kulturgaranti.
Samverka med föreningar och övriga
ideella krafter för att främja engagemang,
mångfald och jämställdhet.

2018

2019

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

29 257
44 987
44 244
743

30 641
45 455
45 380
75

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

2 093
4 277
3 414
863

510
4 268
3 641
627

Nämnden prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr.
Detta främst beroende på vakanta tjänster på administrationen.

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 0,6 mnkr. Medlen till ny inredning och ombyggnation på biblioteket som inte
hinner användas under året kommer flyttas över till
2020.

Bénka-dí och de föreningsdrivna fritidsgårdarna ska vara tilltalande mötesplatser
för såväl flickor som pojkar.
Arbeta för destinationsutveckling med
fokus på kulturarv.
Verka för möjligheter för visning av nutida
konst.
Utveckla de demokratiska möjligheterna
att påverka kultur- och fritidsutbudet.

Framtiden
Ombyggnation av biblioteket fortsätter för att
kunna leva upp till behovet av en plats för inspiration, studier, upplevelser, kultur, läsning, litteratur
samt en social plats att umgås med andra.
De närmaste åren kommer Österlens museum att
ägna åt fortsatt inflyttning i det nya magasinet Garvaren samt förnyelsearbetet i Hafreborg.
Bénka-dí kommer att arbeta aktivt för att fler flickor och pojkar ska få möjligheten att delta i verksamheten och extra fokus kommer att läggas på
metoder som kan öka integration.
Förvaltningens arbete med att stödja och utveckla
kommunens fritids- och föreningsliv kommer under
hösten förstärkas med en ny tjänst: fritids- och
föreningsutvecklare.
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Verksamhetsberättelse

Barn- och utbildningsnämnden
Periodens händelser
•
•
•
•
•

•
•

Måluppföljning

Obligatorisk lovskola genomfördes för 40
elever med goda resultat.
Ett tjugotal elever avslutade ett tionde
läsår vid Korsavadsskolan.
Sommarkulturskolan genomfördes för
fjärde året i följd.
Vuxenutbildningen, Campus Österlen samt
Lärcentrum flyttade in i nya lokaler på
Storgatan 25 i Simrishamn.
Campus Österlen genomförde sin första
utbildning i Barnrätt i teori och praktik
samt har slutit avtal med flera universitet
och högskolor gällande tentamensservice.
Lokaler i Äppellundens förskola i Kivik
har byggts om för att möta efterfrågan på
förskoleplatser.
Under våren färdigställdes utredningen En
hållbar gymnasieorganisation som syftar
till att genomlysa den nuvarande gymnasieorganisationen samt klarlägga förutsättningarna för en hållbar gymnasieorganisation på lång sikt.

Nämndmål

Prognos

Att Campus Österlen, i samverkan med
näringsliv och andra utbildningsanordnare,
erbjuder och genomför utbildningar på
högskole- och yrkeshögskolenivå.
Att förskolorna förskolorna/skolorna i Simrishamns kommun arbetar systematiskt
med förebyggande och främjande barnoch elevhälsoarbete.
Att förskolans/skolans verksamheter utvecklas för att öka barns/ungas trygghet
och minska diskriminering och kränkande
behandling.
Övriga nämndmål
Att andelen gymnasieelever som tar examen inom tre år ökar.
Att andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökar.
Att barn i förskolan erbjuds likvärdig
undervisning i syfte att utveckla sin språkliga förmåga.

Verksamhetsuppföljning
Inom nämndens verksamheter fortsatte arbetet med
att systematisera uppföljning av kvalitet och resultat
och därigenom skapa förutsättningar för samsyn
gällande behov och prioriteringar inom organisationen.

Förvaltningen följer upp barngruppernas storlek i
förskolan samt kunskapsutvecklingen i grundskolan
och gymnasieskolan.

Efterfrågan på förskoleplatser i Simrishamns tätort
är hög. Förvaltningen har påbörjat arbetet med en
översyn av behovet på kort och lång sikt. Barn- och
utbildningsnämnden har uppdragit åt förvaltningen
att arbeta för att finna lokal i centralorten.

Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 2019 var 70,2 procent (62,9
procent 2018). 2019 års siffror för andelen elever
på gymnasiet som gick ut med gymnasieexamen
var 80 procent (73,4 procent 2018)

Campus Österlens arbete med kompetensförsörjning och att skapa utbildningar på Österlen innebar
bland annat att en genomförd yrkesförarutbildning
gav 10 av 12 deltagare anställning efter avslutat
utbildning.

De övriga nämndmålen är framtagna med utgångspunkt i det lagstyrda ansvar samt de behov som
verksamheten har. Ett arbete för att förändra arbetssätt samt för att höja kompetens hos medarbetare i
förskolan pågår.
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Framtid

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2018

2019

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

256 835
383 789
388 119
-4 330

272 345
395 192
405 992
-10 800

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

1 371
3 693
3 482
211

3 099
3 810
3 810
0

En konsekvensutvärdering av IKT-strategi 2017–
2018 (information- och kommunikationsteknologi)
kommer att genomföras och fungera som underlag
för strategiskt arbete med digitalisering.
Korsavadsskolan avslutar under läsåret 2019/2020
sitt deltagande i det tre år långa FoU-programmet
(forskning- och utveckling) inom Ifous (Innovation,
forskning och utveckling i skola och förskola).
Programmet riktar sig till lärare och skolledare för
att skapa kunskap om hur programmeringsundervisning bäst bedrivs i matematik och andra ämnen.
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.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett
resultat för helåret på -10,8 mnkr.
Inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
bedöms ett underskott på 2,8 mnkr. Orsak till det är
att betydligt fler barn än budgeterat varit inskrivna i
verksamheten. Utfallet inom förskoleklass och
grundskola ser ut att bli ett resultat enligt budget.

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

Gymnasieverksamhetens underskott bedöms bli
2 mnkr, vilket beror på färre elever i egen regi.
Vuxenutbildningen, som är under uppbyggnad, har
ett underskott på 3 mnkr, vilket beror på ett ökat
antal studerande inom främst grundläggande
vuxenutbildning och svenska för invandrare.

Förvaltningen arbetar vidare med samordning och
styrning av verksamheterna för att få en budget i
balans.
Dialoger med enhetschefer förs kontinuerligt, och
syftar till att förvaltningsledningen och skolenheterna gemensamt utvecklar modeller för ständiga
förbättringar och kvalitetsarbete.

Kulturpedagogiska enheten, särskolan, Campus
Österlen samt elevhälsan redovisar ett resultat i
enlighet med budget.

Campus Österlen fortsätter att planera, skapa och
genomföra utbildningar. Utbildningarna styrs av
efterfrågan.

Förvaltningsgemensamma verksamheter prognostiserar ett underskott på 2,5 mnkr, vilket beror på
externa elevplaceringar, och politisk verksamhet
har ett underskott på 0,5 mnkr.

Utbildning i grundläggande utbildning för vuxna
startade i egen regi HT 2019.

Investeringarnas utfall prognostiseras bli enligt
budget.

Utredningen En hållbar gymnasieorganisation
kommer under hösten att gå ut på remiss inför vidare hantering i barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden planerar att utarbeta
en plan för grundskolans organisation.
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Socialnämnden
Periodens händelser
•
•

•

•
•

Arbetet med att utveckla öppenvården både för barn
och unga samt vuxna har fortsatt under första halvåret.

Det särskilda boendet Lillevång återgår till
kommunal drift från och med den 1 november 2019.
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
gäller nu även avseende samverkan vid utskrivning från den psykiatriska slutenvården. Lagen medför en större förändring,
från tidigare 30 kalenderdagar till 3 kalenderdagar.
Basprogram har genomförts för nyanlända
personer vilket ger förutsättningar för att
fånga upp intresse för arbete inom vård
och omsorg.
Ett arbete med att ta fram en ny vård- och
omsorgsplan har startats.
Start för ett projekt avseende mobil omsorg. Detta innebär att en pilotenhet testar
mobil lösning för att planera det dagliga
arbetet avseende hemtjänst i ordinärt boende.

Samarbetet med andra förvaltningar när det gäller
arbetsmarknads- och integrationsfrågor pågår.
Inga kommunplaceringar av nyanlända i
Simrishamns kommun i år. Dock är det fortsatt en
inflyttning av nyanlända som ordnat boende själv,
samt familjer till ensamkommande.
Kostnaderna för försörjningsstöd har varit fortsatt
höga. Detta beror bland annat på att kostnader för
skyddat boende ökat, Försäkringskassans stramare
hållning, att fler har psykisk ohälsa, vilket gör att
deras väg till självförsörjning är längre, samt att
Arbetsförmedlingen har stora utmaningar att få ut
arbetslösa i arbete.
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård har påverkat verksamheterna till stor del. De patienter som skrivs ut från
sjukhusen kräver stora insatser från berörda avdelningar.

Verksamhetsuppföljning
Arbetet med att komma i balans har fortsatt. Månatlig uppföljning sker utifrån ekonomi, bemanningskrav och beviljade insatser.
Önskan om högre sysselsättningsgrad motsvarar 14
årsarbetare, vilket finansieras inom budget genom
att minska antalet vikarier i verksamheterna.
Under våren har arbetet med att ta fram en ny värdegrund påbörjats och beslut har tagits om att ta
fram en ny vård- och omsorgsplan.
Hemteamets arbete med att ge rätt hjälp på förhållandevis kort hemtagningstid har fortsatt under
våren och en utvärdering kommer att göras till hösten.
Ung omsorg, som startade hösten 2018, har fortsatt
med sitt arbete med unga resurspersoner i äldreomsorgen under våren 2019. Utvärdering kommer
att genomföras under hösten.
Inom LSS-verksamheten har utmaningen varit att
utförandet kräver mer individuella anpassningar,
kvalificerade metoder och samarbete med andra
instanser som psykiatri, habilitering och verksamheter som till exempel Prologen och ungdomsgruppen. Ärenden gällande våld i nära relationer
(VINR) har ökat.
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Måluppföljning
Nämndmål

Nämnden beslutade 2018 om en handlingsplan för
att komma i balans under åren 2018 - 2019. Utfallet
år 2018 blev ett underskott med cirka 5 mnkr och
resterande åtgärder enligt handlingsplan har utförts
under 2019.

Prognos

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

Verksamheterna inom vård och omsorg visar ett
underskott om 3 mnkr på grund av ett ökat behov
av dubbelbemanningar.

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

Hälso- och sjukvårdsavdelningen, samt administrationen visar ett utfall i balans med budget.

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

LSS-verksamheten beräknas göra ett överskott på
1 mnkr som beror på att det funnits tomma lägenheter inom gruppboende.

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.

Individ- och familjeomsorgen beräknas göra ett
överskott om 2 mnkr då man har haft ett lägre antal
institutionsplaceringar än budgeterad nivå.

Administration ska minska genom smartare lösningar.

Förseningar inom investeringsprojekt gör att prognosen visar att cirka 3,4 mnkr inte kommer att användas under år 2019.

Flickor och pojkar ska vara delaktiga i de
insatser de får.
Familjehem som tar emot barn och ungdomar för placering ska ges stöd.

Demografin med allt fler personer i åldern 80+
kommer inte att nå full effekt förrän tidigast 2022.
Översyn av hur behovet förändrats har startats genom arbetet med en ny vård- och omsorgsplan.
Förvaltningen arbetar vidare med att organisera och
utveckla vård och omsorg, hemsjukvård och rehab
enligt Lag om samverkan vid utskrivning. Verksamheten har gjort förändringar i arbetssätt och
organisation för att kunna hantera denna regeländring.

Flickor och pojkar/kvinnor och män får lika
tillgång till social omsorg, sociala tjänster
och kommunal hälso- och sjukvård på
likvärdiga villkor.

Målen angående tidiga, förebyggande och samordnade insatser uppnås helt eller delvis. Granskad
dokumentation visar att samverkan sker både internt och externt med andra berörda parter i de
flesta fall. Dessa mål har visat en positiv trend sedan 2017 och uppnåddes helt 2018.

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, förenkling av administrativa uppgifter genom molnbaserade verktyg
där möjlighet att koppla på artificiell intelligens
finns. Ett nytt verksamhetssystem har införts som
ger möjligheter till andra sätt att administrera än
vad man kunnat tidigare.

Målet angående delaktighet uppnås helt. Granskad
dokumentation visar att barnperspektivet beaktas
och att barn och ungdomar är delaktiga i de insatser
de får.

Ekonomi
Ekonomi (tkr)

2018

2019

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

311 891
474 171
479 139
-4 968

319 264
484 947
484 947
0

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

3 105
7 505
3 999
3 506

1 942
7 656
4 250
3 406

Integrationsarbetet har förändrats från att handla om
gott mottagande till att handla om arbete och
sysselsättning och ge stöd/insatser för att förhindra
utanförskap. Ett nära arbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och psykiatrin sker i syftet
att minska behovet av försörjningsstöd.
Svårigheterna att rekrytera undersköterskor, legitimerad personal, socionomer samt chefer är ett fortsatt utmanande arbete. Andra sätt att marknadsföra
verksamheterna är nödvändigt för att kunna hålla en
god personalförsörjning.

Prognosen visar ett utfall i nivå med budget.
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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.

terna öka med 2,6 mnkr på grund av säkrare skatteunderlagsprognos.
Pensionskostnaderna fortsätter att öka mer än budgeterat enligt uppdaterade underlag från KPA.

För helåret beräknas utfallet visa ett överskott mot
budget på drygt 74,2 mnkr. Exkluderas poster som
inte ska beaktas vid balanskravsavstämningen, innebär prognosen en positiv avvikelse på 3,8 mnkr.

När det gäller pensionsmedelsförvaltningen skedde
omallokering under juni som inneburit realisationsvinster på 2,6 mnkr. Nya redovisningsregler som
innebär att placeringarna ska redovisas till marknadsvärde har gett en resultateffekt på 67,7 mnkr. I
budget fastställt uttag som ska verkställas under
hösten bedöms ge ytterligare resultateffekter.
Dylika vinster eller förluster räknas inte med vid
avstämningen mot det kommunala balanskravet.
Istället bidrar pensionsplaceringen genom ett i förväg fastställt uttag (se förvaltningsberättelsen).

Räntenettot beräknas bli 1,6 mnkr bättre än budget.
Det förbättrade räntenettot följer av försenade investeringar, fortsatt historiskt låg upplåningsränta
samt en tillkommande utdelning från Kommuninvest.
Enligt SKL:s senaste prognos bedöms skatteintäkDriftredovisning (tkr)

Bokslut
jan-aug
2018

Bokslut
jan-aug
2019

Budget
jan-dec
2019

Prognos
jan-dec
2019

Budgetavvikelse

Skatteintäkter, inkl inkomstutjämning

674 740

698 088

1 043 300

1 046 781

3 481

Kostnads- och LSS-utjämning

-8 085

-10 982

-16 100

-16 100

0

Fastighetsavgift

35 054

36 881

55 300

55 300

0

Generellt flyktingstatsbidrag

11 155

7 652

11 400

11 400

0

Generellt statsbidrag ensamkommande

1 096

0

0

0

0

Generellt statsbidrag extratjänster

1 162

0

0

0

0

Pensioner

-40 922

-42 446

-67 500

-71 500

-4 000

Interna pensionsavgifter m.m.

25 574

29 334

37 300

37 300

0

Interna kapitalkostnader

37 406

8 263

12 742

12 742

0

4 151

3 487

1 900

3 500

1 600

Kommunfullmäktiges förfogande

0

0

-500

0

500

Kommunstyrelsens förfogande m.m.

0

0

-2 227

0

2 227

2 086

0

-1 200

-1 200

0

743 417

730 278

1 074 415

1 078 223

3 808

3 113

70 357

0

70 357

70 357

0

0

0

0

800 635

1 074 415

1 148 580

74 165

Räntor m.m.

Övrigt
Sum m a inom balanskravet
Pensionsmedelsförvaltningen
Fastighetsförsäljning, reavinst
Sum m a inklusive realisationsvinster

746 530
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Nettokostnad totalt
Nettokostnad

Bokslut

Bokslut

Budget

Prognos

Budget-

per nämnd/förvaltning

jan-aug

jan-aug

jan-dec

jan-dec

avvikelse

2018

2019

2019

2019

Kommunfullmäktige, Revisionen och Va

0,9

1,6

2,8

2,8

0

Överförmyndaren

2,9

2,1

2,9

2,9

0

Kommunstyrelsen

58,4

58,7

89,2

88,6

0,6

(mnkr)

Byggnadsnämnden

0,4

0,5

0,8

0,8

0

Samhällsbyggnadsnämnden

45,2

35

54,6

57,1

-2,5

Kultur- och fritidsnämnden

29,3

30,6

45,5

45,4

0,1

Barn- och utbildningsnämnden

255,9

272,3

395,2

406

-10,8

Socialnämnden

311,9

319,3

484,9

484,9

0

704,9

720,1

1075,9

1088,5

-12,6

Summa nämndernas nettokostna
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Nettoinvesteringar totalt
Bokslut
jan-aug
2018

Nettoinvestering
per nämnd (mnkr)

Bokslut Budget Prognos
Budgetjan-aug jan-dec jan-dec avvikelse
2019
2019
2019

0,4

0,8

2,5

1,0

1,5

Samhällsbyggnadsnämnden

27,6

15,2

36,6

37,1

-0,5

Samhällsbyggnadsnämnden, reinvesteringsprogram

Kommunstyrelsen

13,9

2,7

7,3

7,3

0,0

Samhällsbyggnadsnämnden, miljöåtgärder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kultur- och fritidsnämnden

2,1

4,3

3,7

0,6

Barn- och utbildningsnämnden

2,7

0,5
3,1

1,6

1,6

0,0

Socialnämnden

3,1

1,9

7,7

4,3

3,4

Summa skattefinansierad verksamhet

49,8

24,2

60,0

55,0

5,0

Samhällsbyggnadsnämnden, Vatten och avlopp

22,8

30,7

100

74,2

25,8

Summa nettoinvesteringar

72,6

54,9

160,0

129,2

30,8

Anläggningsavgifter, Vatten och avlopp

-2,4

-3,6

-3,4

-4,0

0,6

Summa inklusive anläggningsavgifter

70,2

51,3

156,6

125,2

31,4

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 2015–2018 samt prognostiserade nettoinvesteringar
inklusive anläggningsavgifter för år 2019.

Nettoinvesteringar i detalj per nämnd
Kommunstyrelsen
Nettoinvesteringar (tkr)
IT

Bokslut
jan-aug
2018

Bokslut
jan-aug
2019

Budget
jan-dec
2019

Prognos
jan-dec
2019

Budgetavvikelse

0

471

0

251

365

543
1 113

543

Digitalisering

413

700

Inventarier, kommunledningskontoret

127

0

325

25

300

20

0

54

54

0

0

0

510

0

510

Wifizoner

33

0

0

0

0

Summa

431

836

2 545

1 035

1 510

Fiberutbyggnad
Beslutsstödsystem
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Samhällsbyggnadsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)
Fastighet
varav fastigheter reinvestering
varav elbil & laddnätverk, inköp
varav solceller installation
varav toaletter offentligt rum

Bokslut
jan-aug
2018

Bokslut
jan-aug
2019

Budget
jan-dec
2019

Prognos
jan-dec
2019

Budgetavvikelse

3 360

4 590

10 747

8 546

2 201

0

4 585

5 922

5 922

0

1 351

650

701

22
0

0

3 000

1 500

1 500

0

5

271

271

0

varav övrigt

3 338

0

203

203

0

Skollokaler

1 310

0

0

0

0

varav Sankt Olofs skola, ombyggnation

1 310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plan / Bygglov / Stab

508

0

20

20

0

varav digitalt bygglovarkiv

205

0

0

0

0

varav inventarier staben

303

20

20

0

-792

4 548

-5 340

varav övrigt

Hamn

7 843

2 929

varav hamnar reinv, statusbedömning

5 707

2 823

0

4 500

-4 500

148

48

950

48

902

varav hamnar investeringar
varav övrigt

1 988

58

-1 742

0

-1 742

14 569

7 145

25 806

22 152

3 654

Varav GC-väg Kivik-Brösarp, TRV

1 194

2 407

4 509

4 509

0

varav Sjöfartsstråket, Simrishamn

2 031

1 149

2 535

1 500

1 035

varav åtgärd efter åtgärdsvalsstudie Kivik, TRV

0

0

3 899

3 899

0

varav gator, trafik & belysning

0

896

2 011

2 011

0

varav GC-vägar enl cykelplanen

0

0

1 800

1 800

0

11 344

2 693

11 052

8 433

2 619

MBK

0

0

29

29

0

varav kart- och mätutrustning

0

0

29

29

0

Kostverksamhet

0

521

748

748

0

varav inventarier, tillagningskök

0

521

748

748

0

13 877

2 672

7 313

7 313

0

804

0

53

53

0

varav undvika kapitalförstöring gatubelysningar

1 426

0

0

0

0

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

3 657

2 672

7 260

7 260

0

Offentliga rummet

varav övrigt

Undvika kapitalförstöring
varav undvika kapitalförstöring, hållbar energi

Summa

7 990

0

0

0

0

41 467

17 857

43 871

43 356

515
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Samhällsbyggnadsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)

Bokslut
jan-aug
2018

Bokslut
jan-aug
2019

Budget
jan-dec
2019

Prognos
jan-dec
2019

Budgetavvikelse

21 437

27 334

97 457

70 331

27 126

3 828

8 426

1 863

7 227

-5 364

14 606

10 988

77 270

42 369

34 901

2 601

4 870

4 276

6 687

-2 411

varav vattenledningsnätet

402

3 051

14 048

14 048

0

Landsbygdens vattenförsörjning1

106

0

0

0

0

1 263

3 319

2 447

3 910

-1 463

22 806

30 653

99 904

74 241

25 663

Bokslut
jan-aug
2018

Bokslut
jan-aug
2019

Budget
jan-dec
2019

Prognos
jan-dec
2019

Budgetavvikelse
2019

Vatten och avlopp
varav kapacitetsförbättring avloppsledningsnät
varav avloppsreningsverk och pumpstationer
varav vattenverk

Vatten- och avloppsserviser1

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

53

0

365

365

0

Fritidsanläggningar

0

0

416

416

0

Spontanidrott/aktivitetsyta

0

0

1 560

1 560

0

Ny inredning, Bénka-dí

0

0

100

100

0

90

91

107

107

0

1 741

65

65

65

0

157

54

1 227

600

627

52

181

204

204

0

0

119

224

224

0

2 093

510

4 268

3 641

627

Bokslut
jan-aug
2018

Bokslut
jan-aug
2019

Budget
jan-dec
2019

Prognos
jan-dec
2019

Budgetavvikelse
2019

Inventarier

1 341

1 798

2 206

2 206

0

IT-pedagogiska inventarier

1 397

1 301

1 604

1 604

0

Summa

2 738

3 099

3 810

3 810

0

Bokslut
jan-aug
2018

Bokslut
jan-aug
2019

Budget
jan-dec
2019

Prognos
jan-dec
2019

Budgetavvikelse
2019

Inventarier

102

70

862

500

362

Trygghetslarm

175

0

893

150

743

1 217

727

2 986

1 500

1 486

Trygghetsskapande IT-produkter

853

247

1 081

500

581

Hjälpmedel

669

898

1 834

1 600

234

3 105

1 942

7 656

4 250

3 406

Konstinköp
Biblioteksbuss
Ny inredning, biblioteket
Inredning nytt museimagasin
Ombyggnad Hafreborg
Summa

Barn- och utbildningsnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)

Socialnämnden
Nettoinvesteringar (tkr)

IT-utveckling

Summa
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Resultaträkning
Resultaträkning (mnkr)

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Koncernen

Koncernen

Utfall

Utfall

Budget

Prognos

Utfall

Prognos

jan-aug
2018

jan-aug
2019

jan-dec
2019

jan-dec
2019

jan-aug
2019

jan-dec
2019

-680,5

-692,6

-1 047,3

-1 062,4

-647,0

-997,0

-30,3

-32,3

-49,8

-49,8

-52,4

-79,0

-710,8

-724,9

-1 097,1

-1 113,1

-699,4

-1 077,0

Skatteintäkter

526,5

541,8

809,3

811,9

541,8

811,9

Generella statsbidrag och utjämning

188,6

189,9

284,6

284,6

189,9

284,6

8,2

74,9

4,5

77,0

72,8

73,8

Finansiella kostnader

-1,2

-1,2

-2,8

-2,0

-9,1

-18,3

Resultat efter finansnetto

11,3

80,5

-1,5

58,4

96,0

75,0

Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Finansiella intäkter

Extraordinära poster

Årets resultat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,3

80,5

-1,5

59,4

96,0

76,0

Balanskravsresultat
Prognosen för balanskravsresultatet uppgår till 1,2 mnkr. Justering har då gjorts avseende netto av värdeförändring och uttag pensionsmedelsförvaltning +58,1 mnkr. Inga realisationsvinster vid fastighetsförsäljning
förväntas.

Faktiskt balanskravresultat avseende åren 2015 – 2018 samt prognostiserat balanskravsresultat för år 2019.

27

Räkenskaper

Balansräkning
Balansräkning (mnkr)

Kommunen Kommunen
2018-12-31 2019-08-31

Koncernen
2018-12-31

Koncernen
2019-08-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

1 056,2

1 081,3

1 981,8

2004,1

Materiella anläggningstillgångar

962,4

987,6

1 957,3

1 979,6

varav mark, byggnader och tekniska anläggningar

900,5

883,7

1 878,7

1 905,6
68,1

varav maskiner och inventarier

57,2

58,9

67,2

varav pågående nyanläggningar

4,7

45,0

11,4

6,0

Finansiella anläggningstillgångar

93,8

93,7

24,5

24,5

420,3

423,3

474,9

463,2

3,3

3,7

4,1

4,4

Omsättningstillgångar
Förråd och lager
Exploateringsfastigheter

16,2

14,7

16,2

14,7

Kortfristiga fordringar

118,1

109,0

130,4

128,2

Kortfristiga placeringar

105,3

175,6

105,3

175,5

Kassa och bank

177,4

120,3

218,9

140,4

1 476,5

1 504,6

2456,7

2467,3

751,4

831,8

840,1

935,2

Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
varav periodens resultat

7,5

80,4

22,7

95,2

40,0

40,0

40,0

0,0

4,7

4,7

4,7

0,0

699,2

706,7

772,7

840,0

31,2
693,9

31,7
641,1

35,8
1 580,8

36,1
1 496,1

Långfristiga skulder

422,9

427,1

1 031,5

1 239,6

Kortfristiga skulder

271,0

214,0

549,3

256,4

1 476,5

1 504,6

2 456,7

2 467,3

varav resultatutjämningsreserv
varav social investeringsfond
varav övrigt eget kapital

Avsättningar
Skulder

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

Kommunen Kommunen
2018-12-31 2019-08-31

Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt, inklusive förtroendevalda
1

379,3

374,4

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

Låneskuld

Låneskuld per den 31 december avseende åren 2015–2018 samt per den 31 augusti år 2019.
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