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Kommunstyrelsens ordförande har ordet  
Vi befinner oss i en ovanlig tid. På grund av coro-
napandemin har det här året inte liknat något annat. 
Våren präglades av plötsliga beslut om hemunder-
visning, reserestriktioner, stängda verksamheter och 
planering för att kunna förebygga smittspridning i 
kommunen och i våra verksamheter. Det är oerhört 
glädjande att se att vi är snabbfotade och lösnings-
fokuserade i vår organisation och jag vill ge en stor 
eloge till alla medarbetare som skött det här på ett 
fantastiskt sätt. 

Vi hade ett näringsliv i gungning under våren och 
beslutade om olika åtgärder för att stötta. Vi beslu-
tade tidigt att företagen skulle kunna få förlängd 
betalningstid på fakturor, uppskov med icke-akuta 
tillsynsärenden, expertstöd via telefontid och av-
giftslättnader för uteservering och torghandel. Vi 
har också ringt runt till många företag för att ge tips 
och råd, men också för att få en bild av läget.  

I juni hävdes reserestriktionerna och vi märkte di-
rekt av en ökad efterfrågan när det gäller boende, 
restauranger och besöksmål. Sommaren blev minst 
sagt hektisk, en succé för många näringsidkare som 
så väl behövde alla intäkter, men också nya utma-
ningar för kommunen. Vår infrastruktur klarade helt 
enkelt inte riktigt av mängden besökare och inför 
nästa år kommer vi att arbeta hårt för att vara bättre 
förberedda. Det finns anledning att tro att begreppet 
”hemester” är här för att stanna och att Österlens 
popularitet ökar ytterligare. 

Vi har också märkt av en ökad efterfrågan på bostä-
der och tomtmark. Fler har upptäckt möjligheterna 
med att arbeta hemifrån och livet på landet lockar. 
Just nu byggs det mycket i kommunen och även 
nästa år är det mycket på gång. Det har faktiskt inte 
byggts så här mycket sedan tidigt 90-tal och det är 
förstås väldigt glädjande.  

Ekonomin har varit väldigt oförutsägbar under vå-
ren och sommaren och än råder osäkerhet kring hur 
resten av året blir. Vi har ökade kostnader eller 
intäktsbortfall i verksamheterna på grund av coro-
napandemin. I maj presenterades ett skattescenario 

som pekade på ett bortfall på drygt 30 miljoner 
kronor för Simrishamns kommun. Vi fick statliga 
tillskott för att kompensera skattebortfallet. Den 
senaste skatteprognosen tyder på ett betydligt 
mindre skattebortfall och vi prognostiserar i stället 
ett rejält överskott. 

Barn- och utbildningsnämnden gick in i 2020 med 
ett minusresultat på 12 miljoner kronor och har 
arbetat hårt med att få en budget i balans. Under 
året har de halverat det underskottet och har beslu-
tat om en handlingsplan för att nå en budget i ba-
lans. Handlingsplanerna innebär åtgärder på både 
kort och lång sikt.  

Kommunen har arbetat oerhört målinriktat med 
påverkansarbete med anledning av sill- och torsk-
fiskestopp som har drabbat fiskenäringen hårt. I 
samarbete med andra kommuner och aktörer har vi 
varit i tät kontakt med både EU-kommissionen och 
regeringen. Vi har formulerat flera olika förslag på 
åtgärder för ett hållbart fiske och påverkansarbetet 
fortsätter. 

 

 

Jeanette Ovesson (M) 

Kommunstyrelsens ordförande  
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Delårsrapport januari – augusti 
 
Allmänekonomiska förutsättningar  
 
Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på 
ett år med en ansträngd ekonomi, till följd av att 
konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt 
demografiskt tryck. Ingen kunde då förutspå den nu 
pågående coronapandemin, som fått stor påverkan 
på såväl verksamheten som de ekonomiska förut-
sättningarna. Kommunernas och regionernas verk-
samheter har på rekordtid fått ställa om sitt sätt att 
leverera välfärd.  
 
Mycket ser nu ut att ha stabiliserats, såväl i Sverige 
som i omvärlden, jämfört med den dramatiska kon-
junkturkollapsen under månaderna mars, april och 
maj. Trots att endast drygt fyra månader återstår av 
innevarande år är det långt till målgång för helåret 
2020. Inte minst den globala utvecklingen präglas 
av stor ovisshet. Utsikterna för såväl konjunkturen 
som det kommunala skatteunderlaget är emellertid 
särdeles ovissa, med anledning av covid-19. 

Botten tycks ändå vara passerad och aktiviteten i 
den svenska ekonomin förväntas nu stiga. Sveriges 
Kommuner och Regioners, SKR, prognoser är att 
BNP från och med det tredje kvartalet i år åter ska 
öka. Uppgången under det andra halvåret antas 
dock bli svagare än vad de tidigare förutsatte. Pro-
gnosen 2020 för BNP är –4,9 procent. 

SKR kalkylerar med en fortsatt uppgång för antalet 
arbetslösa och att andelen arbetslösa en längre tid 
kommer att ligga över 9 procent och sannolikt 
hamna över 10 procent vid årsskiftet 2020/2021. 
 
Lågkonjunkturen förväntas bestå ända till 2023. Ett 
ihållande lågt resursutnyttjande i den svenska eko-
nomin antas således bli följden av den krisartade 
utvecklingen 2020. Inte förrän mot slutet av 2023 
antas att timgapet är slutet, det vill säga gapet mel-
lan faktiskt antal arbetade timmar och den beräk-
nade timpotentialen.  
 
Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad på noll 
procent i september 2020 och den väntas vara kvar 
på denna nivå under de närmaste åren. 
 
Befolkningsutveckling  
 
Kommunens invånarantal uppgick preliminärt till 
19 223 invånare per den 31 augusti, en ökning med 
49 personer sedan årsskiftet (2019: jan – aug  
-22 invånare). Flyttnettot är positivt, 156 personer 
(jan – aug 2019: +64 personer). 
 
 
 

 
Näringsliv  
 
Coronapandemin har inneburit helt nya utmaningar 
och försättningar för stora delar av näringslivet i 
Simrishamn kommunen. Nyföretagandet var fort-
satt högt, men en liten minskning av antal nya före-
tag jämfört med föregående år och en förändring i 
företagsformen kunde märkas. Under första halv-
året registrerades totalt 77 nya företag, varav 25 
startades av kvinnor. Antal nya aktiebolag var 24, 
vilket är en liten ökning av andelen nya företag.  

Endast tre företagskonkurser inträffade under peri-
oden. Det totala antalet registrerade företag ökade. 
Vid halvårsskiftet fanns det cirka 3 200 företag i 
Simrishamns kommun. 

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

• Barn- och utbildningsnämnden beslutade 9 
juni 2020, § 71, att Simrishamns kommun 
ska ha en sammanhållen gymnasieorgani-
sation. 

 
• Barn- och utbildningsförvaltningen utarbe-

tade ”Grundskoleöversyn: översyn av 
grundskolans organisation”. Översynen 
kommer att utgöra beslutsunderlag för 
långsiktigt beslut om grundskolans organi-
sation. 

 
• Socialförvaltningen startade under våren 

ett projekt, Youngsters, gemensamt med 
barn- och utbildningsförvaltningen och po-
lisen. Tanken är att socialtjänst-skola-polis 
ska arbeta tillsammans på ett nytt sätt för 
att fånga upp ungdomar som är i riskzo-
nen. 

 
• Simrishamnsförslaget infördes den 4 maj 

2020 och ersatte då de tidigare medborgar-
förslagen i Simrishamns kommun. Sim-
rishamnsförslaget innebär att man, oavsett 
var man bor, kan lämna förslag till politi-
kerna via hemsidan. Förslaget finns sedan 
tillgängligt för andra att rösta på under 60 
dagar. Om minst 75 personer röstar på för-
slaget går det vidare till politisk behand-
ling. 
 

• Ombyggnationen av Jonebergsparken med 
lekplats och utegym slutfördes. 
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• För att utöka parkeringar och förhindra 
trafikolyckor, genomfördes åtgärder vid 
Knäbäckshusen. Arbetet för att utöka 
parkeringsmöjligheterna utmed Rörums 
strandväg fortsätter. 

 
• Bénka-dí firade 20 årsjubileum med en 

stor fest och konsert för alla åldrar. 
 

• Österlens museum fann nya vägar att digi-
talt tillgängliggöra sin verksamhet. 

 
Ekonomisk översikt  
 
Kommunens ekonomiska resultat 
Resultatet per den 31 augusti uppgår till 71,1 mnkr 
och på helåret bedöms resultatet bli 45,5 mnkr. Det 
budgeterade resultatet uppgår till 1,6 mnkr exklu-
sive medel från pensionsförvaltningen. Den stora 
budgetavvikelsen beror på generella statsbidrag och 
ersättning för sjuklönekostnader som betalats ut 
med anledning av coronapandemin. Semesterlönes-
kulden har en positiv påverkan med drygt 15 mnkr 
på delårsresultatet. 
 
Kommunens ekonomiska styrning och uppföljning 
inriktas på balanskravsresultatet, det vill säga den 
skattefinansierade verksamheten exklusive realisa-
tionsvinster. Prognosen för 2020 visar ett positivt 
balanskravsresultat på 57,7 mnkr, vilket kan jämfö-
ras med budgeterat överskott på 13,7 mnkr. Anled-
ningen till budgetavvikelsen är de insatser som 
Regeringen vidtagit med anledning av corona-
pandemin. 
 
Balanskravsavstämningen framgår nedan. 
 
Balanskravsavstämning  Bokslut Prognos 
(mnkr)  jan-dec jan-dec 
  2019 2020 
Årets/Prognostiserat resultat 27,9 45,5 
Fastighetsförsäljningar, reavinster 0,0 0,0 
Pensionsmedelsförv, reavinster -26,8 0,0 
Från pensionskapitalet 12,2 12,2 
Balanskravresultat 13,3 57,7 

 
I pensionsmedelsförvaltningen har omallokering 
skett under året som inneburit realisationsvinster på 
cirka 3,5 mnkr. På befintligt innehav finns en orea-
liserad förlust på 3,5 mnkr, vilket innebär att resul-
tatet inte behöver justeras med anledning av värde-
pappersinnehavet. Sedan tidigare fastställt uttag, 
som ska verkställas under hösten, bedöms ge ytter-
ligare realisationseffekter under året. 
 
Vatten- och avloppsverksamheten prognostiserar ett 
nollresultat. Ett positivt respektive negativt resultat 
regleras till sin helhet på balansräkningen i enlighet 
med gällande redovisningsrekommendationer.  
 

Investeringar  
Investeringsbudgeten inklusive anläggningsavgifter 
uppgår till 191 mnkr, varav 79 mnkr avser om-
budgetering från 2019 avseende försenade projekt.  
Aktuell investeringsbudget för den skattefinansi-
erade verksamheten uppgår till 89 mnkr. Per den 31 
augusti uppgick investeringarna till cirka 80 mnkr. 
Prognostiserat utfall för helåret är drygt 150 mnkr. 
Prognosen för skattefinansierade investeringar be-
räknas uppgå till cirka 64 mnkr, varav rein-
vesteringsprogrammet står för 1,6 mnkr.  
 
Pensionsmedelsförvaltning  
Per den 31 augusti uppgick marknadsvärdet på 
kommunens pensionsplacering till cirka 171 mnkr, 
vilket är oförändrat sedan 31 december 2019. Nya 
redovisningsregler från 2019 innebär att placering-
arna är bokförda till marknadsvärde. Enligt place-
ringspolicyn ska normalt 60 procent vara placerat i 
aktier, vilket är fallet per den 31 augusti.  
 
God ekonomisk hushållning  
För uppföljning utifrån begreppet god ekonomisk 
hushållning har kommunfullmäktige fastställt tre 
finansiella mål och fem särskilt utvalda verksam-
hetsmål. 
 
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 57 ,7 mnkr, vilket är 
långt över målet. 
 
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 investeringar som följer av kommun-
fullmäktige fastställt reinvesteringsprogram. 
 
Uppföljning: Under året har nyupplåning skett 
med 65 mnkr. Nyupplåning för helåret bedöms 
understiga tillåten lånefinansiering (reinvesterings-
programmet och delar av vatten- och avlopps-
investeringarna). Målet bedöms därmed bli uppnått. 
Cirka 7 mnkr av reinvesteringar återstår från 2019. 
  
Uppföljningen av fastställda verksamhetsmål med 
inriktning på god ekonomisk hushållning framgår 
av följande tabell. 
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Mål för god ekonomisk hushållning 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 investe-
ringsutgift, driftskostnad samt vara tidsbe-
stämda och kopplade till budget.  
(Uppföljningsansvar: Samhällsplanerings-
nämnden) 
 

Eleverna i kommunens grundskola åk 9 och 
åk 2 gymnasiet kan rekommendera sin skola 
till andra elever. Mäts genom attitydunder-
sökning. Målet är ett genomsnitt på minst 6 
på en skala mellan 0 och 10. 
(Uppföljningsansvar: Barn- och utbildnings-
nämnden)  
 

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

 

 
Uppföljningen visar att endast två av de fem målen 
förväntas bli uppfyllda under året. 
 
Frisknärvaron understiger 95 procent och orsaken 
är coronapandemin och dess effekter. 
 
Det mål som avser kommunens underhållsplaner 
bedöms bli delvis uppfyllt. Underhållsplan för ga-
tor, vägar, gatubelysning, park-/grönytor, hamn och 
kommunala fastigheter är klara. Vatten- och av-
loppsverksamhetens underhållsplaner beräknas bli 
klara under 2020. 
 
Resultatet i Skolinspektionens skolenkäten höstter-
minen 2019 visar att målet är delvis uppnått. På 
frågan om eleverna kan rekommendera sin skola 
blev resultatet ett index på 5,5 för årskurs 9 och på 
6,3 för gymnasiets årskurs 2. 

  
Av de 51 nämndsmål som är beslutade för styrning 
av verksamheten förväntas 92 procent bli uppfyllda 
eller delvis uppfyllda medan 8 procent inte förvän-
tas uppfyllas. 
 
Sammanfattande bedömning  
Bedömningen är att kommunen innevarande år 
kommer att klara tre av tre finansiella mål. De fem 
verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk 
hushållning förväntas uppnås alternativt delvis 
uppnås, förutom målet gällande frisknärvaro. Här 
har vi en pandemi, vars effekter är svåra att förutse. 
 
Utfallet gällande nämndsmålen bedöms också i allt 
väsentligt bli positivt. Sammantaget visar delårs-
rapporten att utvecklingen under 2020 förväntas ha 
en god överensstämmelse med nämndsmålen. 
 
När det gäller kommunens ekonomi kan vi se en 
klart lägre resultatutveckling på sikt. Undantaget är 
2020 – 2021 eftersom tillskottet av generella bidrag 
ökat på grund av coronapandemin. Fördelningen av 
de statliga välfärdsmiljarderna innebär att allt mer 
kommer att fördelas per invånare vilket för Sim-
rishamns del innebär att kommunen får en allt lägre 
andel av statsbidragen.  
 
Kommunforskning i Västsverige har gjort en rap-
port över det ekonomiska läget i de skånska kom-
munerna. 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. 
 
Soliditeten, det vill säga kommunens långsiktiga 
betalningsberedskap, är lägre än snittet i länet. 
Kommunens soliditet, om samtliga pensionsförplik-
telser beaktas, uppgick år 2019 till 30 procent. Snit-
tet för kommunerna i Skåne uppgick till 36 procent.  
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Fem år i sammandrag 
 
Kommunen fem år i sammandrag Bokslut    

jan-dec    
2016 

Bokslut    
jan-dec    

2017 

Bokslut    
jan-dec    

2018 

Bokslut    
jan-dec    

2019 

Bokslut    
jan-aug    

2020 
Soliditet (%) 53 54 51 54 51 
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%) 96 97 100 100 100 
Eget kapital (mnkr) 702 743,8 751,4 774,4 861,0 
Eget kapital per invånare (tkr) 36 38,4 39 40,4 44,8 

Tillgångar (mnkr) 1 321,9 1 389,0 1 476,5 1530,5 1 679,6 

Tillgångar per invånare (tkr) 67,8 71,7 76,6 79,8 87,4 
Anläggningslån (mnkr) 215 237 265 265,0 330,0 

Anläggningslån per invånare (tkr) 11 12,2 13,7 13,8 17,2 

Pensionsskuld (mnkr) 416 401,9 379,3 368,9 367,3 
Avsatt till pensioner (mnkr) 19,5 19,8 26,3 24,2 25,5 
Årets resultat (Förändring eget kapital) (mnkr) 54,8 41,9 7,5 27,9 71,1 
Nettoinvesteringar (mnkr) 111,8 111,4 142,5 102,7 83,6 

Utdebitering kommunen (%) 20,51 20,51 20,51 20,51 20,51 

Antal invånare per balansdagen (st) 19 485 19 376 19 278 19 174 19 223 
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Koncernen  
 
Nedan lämnas kortfattad information om de företag 
och kommunalförbund om vilka kommunen har 
väsentligt inflytande. 
 
Simrishamns Bostäder AB  
(ägarandel 100 procent) 
 
Verksamhetsuppföljning 
Byggnation av ”Raketen” med 24 nya hyreslägen-
heter påbörjades i juni och inflyttning planeras i 
september 2021. Bolaget har inte påverkats av co-
ronapandemin i större utsträckning. Vissa under-
hållsåtgärder i lägenheter har dock skjutits upp.  
 
Ekonomi 
Periodens resultat uppgår till 14,9 mnkr. Reavinst 
från fastighetsförsäljning samt fortsatt låga räntor 
gör att resultatet ligger över budget. Bolaget prog-
nostiserar för helåret ett utfall på 13,4 mnkr, vilket 
är högre än budgeterat. Utrangeringskostnader och 
högre personalkostnader tillkommer kvartal fyra. 
 
Simrishamns Näringslivsutveckling AB 
(ägarandel 100 procent) 
 
Verksamhetsuppföljning 
Det pågår planering för exploatering av kvarteret 
Skansen. Projektering pågår även av en ny byggnad 
innehållande verkstad, lager och kontor för Sim-
rishamns Bostäder. 
 
Ekonomi 
Periodens resultat uppgår till 2,7 mnkr, vilket är 
bättre än budgeterat. Helårsprognosen tyder dock på 
att bolaget kommer visa ett resultat som 0,3 mnkr 
lägre än budgeterat. Fastighetsskatten och en del 
underhållskostnader prognostiseras att bli högre än 
budgeterat. 
 
Österlens Kommunala Renhållnings AB 
(ägarandel 50 procent) 
 
Verksamhetsuppföljning 
Bolaget har förutom ordinarie insamlingsverksam-
het arbetat vidare med att erbjuda flerfamiljsbostä-
der FNI (fastighetsnära insamling) av förpackningar 
för att därmed, dels erbjuda kunderna bättre möjlig-
het att sortera sina förpackningar, dels minska av-
fallsmängderna.  
 
Ökrab har även arbetat med att ta fram information 
för att uppmuntra återvinning och informera kunder 
om sortering av avfallet. Under de senaste åren har 
avfallsmängderna minskat och återvinningen ökat, 
vilket är en positiv utveckling i området. 
 
 

Ekonomi 
Periodens resultat uppgår till -0,6 mnkr. Bolaget 
prognostiserar för helåret ett underskott på -0,5 
mnkr, vilket är cirka 0,2 mnkr bättre än budget.  
 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstför-
bund (ägarandel 24,10 procent) 
 
Verksamhetsuppföljning 
Under sommaren har förbundet haft en märkbar 
ökning av invånare och trafiktäthet. Fler har lämnat 
sina bostäder i storstäderna och sökt sig till SÖRF:s 
område. Trots en ökad befolkning har larmfrekven-
sen minskat med 56 händelser. Det fina sommar-
vädret har under augusti månad tidvis skapat en 
ohållbar situation på stränderna i sydöst. Rädd-
ningstjänsten har haft svårt med framkomligheten 
vid den 10 mil långa kustlinjen.  

SÖRF fortsätter att arbeta för att få ner antalet 
”Automatlarm ej brand”. Ett gediget arbete har inne-
burit en minskning med 30 procent. Färre personer 
har vistats i lokalerna på grund av covid-19, vilket 
har påverkat antal larm. 

Ekonomi 
Periodens resultat uppgår till 1,9 mnkr. Förbundet 
prognostiserar för helåret ett utfall på 0,5 mnkr, vilket 
är 0,5 mnkr bättre än budget. Prognosen för året är 
osäker, beroende på covid-19, pensionsskulden och 
årets lönerörelse. 

Ystad - Österlenregionens Miljöförbund 
(ägarandel 33,7 procent) 
 
Verksamhetsuppföljning 
Miljöförbundet har kommit igång med inspektioner 
och kontroller som ligger på verksamhetsplanen 
som beslutats för 2020.  
 
Under våren har miljöförbundet arbetat aktivt för att 
minska trängsel på serveringar. Med anledning av 
trängsel på serveringar har miljöförbundet medver-
kat i Nyhetsmorgon på SVT, Expressen /Kvälls-
posten, Radio Kristianstad med flera.  

Från och med den 1 juli finns alkoholenheten inom 
miljöförbundets verksamhet. Två handläggare är 
rekryterade för uppdraget och under hösten kommer 
det att ske utbildningar i ansvarsfull alkoholserve-
ring. 

Ekonomi 
Periodens resultat visar ett positivt resultat på 1,3 
mnkr. Förbundet prognostiserar för helåret ett över-
skott på 1,0 mnkr, vilket är 1,7 mnkr bättre än bud-
get. 
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Personalekonomisk redovisning 
 
Antal anställda 
 
Den 31 augusti hade Simrishamns kommun 1 535 
månadsavlönade medarbetare, vilket omräknat i 
årsarbetare är 1 389. Av dessa årsarbetare var 1 230 
tillsvidareanställda och 159 visstidsanställda. Totalt 
under året har kommunen ökat med cirka 35 med-
arbetare jämfört med föregående år. Den främsta 
orsaken är att kommunen tagit tillbaka städverk-
samheten i egen regi. Tidigare redovisade vi syssel-
sättningsgrad i anställning och nu redovisar vi fak- 
tisk sysselsättningsgrad. Detta gör att siffrorna ser 
lägre ut, framför allt på socialförvaltningen. 

En betydande majoritet av kommunens medarbe-
tare, cirka 76 procent, utgjordes av kvinnor, vilket 
är motsvarande 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. 
 

 
Antal månadsavlönade Tillsvidareanställda Visstidsanställda 
årsarbetare Män Män Kvinnor Kvinnor Totalt Män Män Kvinnor Kvinnor Totalt 

per den siste augusti 2019 2020 2019 2020 2020 2019 2020 2019 2020 2020 
Kommunledningskontor 23 21 33 32 53 1 0 2 4 4 
Samhällsbyggnadsförvaltning 62 64 65 79 143 8 18 2 7 25 
Kultur- och fritidsförvaltning 8 11 17 18 29 3 2 7 8 10 
Barn- och utbildningsförvaltning 93 97 300 291 388 17 14 34 29 43 
Socialförvaltning 94 97 571 520 617 28 20 50 57 77 

Totalt 280 290 986 940 1 230 57 54 95 105 159 
 
Sjukfrånvaro 
 
Den totala sjukfrånvaron uppgick per den siste au-
gusti till 5,8 procent. I dagsläget är det en signifi-
kant ökning och betydligt högre än motsvarande tid 
föregående år. I år är siffrorna svåra att jämföra 
med tidigare år, beroende på den coronapandemi, 
som utbröt under våren och som fortfarande pågår. 
Det i sin tur gör att bedömning och analys av sjuk-
frånvaron i dagsläget är osäker och vi kan heller 
inte se de fulla effekterna av pandemin. Siffrorna är 
också svåra att jämföra med övriga delar av landet, 
då covid-19, slagit väldigt ojämnt.  
 
Sjukfrånvaron har ökat i samtliga åldersgrupper hos 
både kvinnor och män och fortfarande är sjukfrån-
varon generellt sett lägre för män än för kvinnor.  
 
 

 
 
Långtidssjukskrivningarna står för en mindre del av 
den totala sjukfrånvaron än tidigare år, vilket är 
logiskt eftersom kringeffekterna av coronapande-
min slagit betydligt hårdare på korttidssjukfrånva-
ron. Kommunen följer folkhälsomyndighetens re-
kommendationer, som bland annat är att stanna 
hemma vid minsta symptom.  
 
Under det första halvåret i år har arbetsmiljön mer 
än vanligt varit i fokus. Många medarbetare har 
arbetat under högre press än vanligt på grund av 
pandemin och det fortsatta arbetet med att förbättra 
medarbetarnas arbetsmiljö och välmående är därför 
mer aktuellt än någonsin. Att förebygga ohälsa och 
främja ett långt och hållbart arbetsliv är ett långsik-
tigt och självklart åtagande för oss som arbetsgi-
vare.  

 
Sjukfrånvaro i procent, <29 år <29 år 30-49 år 30-49 år >50 år >50 år Totalt Totalt 
samtliga anställda, 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
per den siste augusti                 
Sjukfrånvaro, totalt 3,33 5,57 4,08 5,60 4,41 6,08 4,12 5,81 
Sjukfrånvaro> 59 dagar 1,59 17,90 42,42 32,74 36,16 28,09 35,03 28,74 
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Kommunfullmäktige 
 
Periodens händelser 
 

• Ledamöter har, efter beslut i kommun-
fullmäktige den 30 mars, kunnat delta vid 
sammanträden på distans. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Kommunfullmäktige har till den 31 augusti haft 8 
sammanträden.  
 
Den 30 mars fattade kommunfullmäktige beslut om 
att kommunfullmäktiges ledamöter ges möjlighet 
att delta i fullmäktiges sammanträden på distans. 
Detta föranledde en komplettering av fullmäktiges 
arbetsordning. 
 
Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) 2019 2020 
Drift   
Intäkter, jan-aug 0 0 
Kostnader, jan-aug 968 895 
Utfall, jan-aug 968 895 
Budget, helår  1 185 1 219 
Utfall/prognos, helår 1 460 1 219 
Budgetavvikelse, helår -275 0 
 
Framtid 
 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att 
tillsätta en fullmäktigeberedning med uppdraget att 
se över den politiska organisationen samt arvoden. 
Arbetet pågår i beredningen. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Håkan Erlands-
son (C) avser att lämna sitt uppdrag som ordförande 
i fullmäktige vid årsskiftet. 

Revisionen 
 
Periodens händelser 
 

• En stor del av innevarande år har ägnats åt 
ansvarsfrågan 2019, vilken redovisades på 
fullmäktigesammanträdet i maj. 

• Bevakningsgrupperna har under våren ta-
git fram riskanalyser för sina nämnder och 
hittills fattat beslut om tre djupgranskning-
ar och fem mindre granskningar med stöd 
av biträde. 

• Kommunfullmäktige har vidtagit två fyll-
nadsval för val av två nya förtroendevalda 
revisorer. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Återkommande uppföljning har skett månatligen i 
förhållande till beslutad revisionsplan. Årlig risk- 
och väsentlighetsanalys i enlighet med god revis-
ionssed i kommuner, har genomförts. Bevaknings-
grupperna har återrapporterat väsentliga iakttagelser 
och bedömningar gällande sina bevakningsuppdrag.  
 
Måluppföljning 
 
 

Nämndsmål Prognos 
 
Revisionens djupgranskningar  
kommuniceras med en pressrelease 
 

Revisionens djupgranskningar och  
nämndernas svar ska publiceras på  
hemsidan i syfte att ge medborgare  
ökad insyn i kommunens arbete. 
  
 

 

 
Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) 2019 2020 
Drift   
Intäkter, jan-aug 0 0 
Kostnader, jan-aug 498 765 
Utfall, jan-aug 498 765 
Budget, helår  1 260 1 329 
Utfall/prognos, helår 1 313 1 329 
Budgetavvikelse, helår -53 0 
 
Framtid 
 

Revisionen fortsätter att vidareutveckla arbetsfor-
merna med fokus på den grundläggande gransk-
ningen. Arbete fortgår med att synliggöra revision-
en extern

Stenbergs strädde 
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Valnämnden 
 
Periodens händelser 
 

• Eftersom det inte har förrättats några val i 
Sverige under perioden, har inte valnämn-
den haft något uppdrag att arbeta med.  

 
Verksamhetsuppföljning 
 
Valnämnden har inte haft några sammanträden 
under det första halvåret 2020. 
 
Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) 2019 2020 
Drift   
Intäkter, jan-aug 480 0 
Kostnader, jan-aug 653 0 
Utfall, jan-aug 173 0 
Budget, helår  350 20 
Utfall/prognos, helår 182 20 
Budgetavvikelse, helår 168 0 
 
Framtid 
 

Valnämnden kommer att komma in i en aktiv pe-
riod i samband med riksdagsvalet 2022.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemtjänstmedarbetare 

Överförmyndaren 
 
Periodens händelser 
  

• Antalet godmanskap för ensamkommande 
flyktingbarn/ungdomar har fortsatt att 
minska. I övrigt ligger antalet ärenden på 
en stabil nivå. 

• Informations- och utbildningsaktiviteter 
har pausats med hänsyn till coronapande-
min, som också påverkat arbetssättet i öv-
rigt. 

• Nya handläggare har introducerats. 
 

Verksamhetsuppföljning 
 

Antalet personer med ställföreträdare var i juli 383 
personer, varav fyra ensamkommande.  
  
Måluppföljning 
 
 

Nämndmål Prognos 
 
Kommunfullmäktige har inte fastställt 
några specifika mål för överförmyndar-
verksamheten, som satt ett eget 
verksamhetsmål: en korrekt 
myndighetsutövning med kort 
handläggningstid. Länsstyrelsens årliga 
tillsynbesök är den väsentligaste delen av 
utvärderingen. Tillsynen sker i år under 
hösten. Verksamheten bedömer att målen 
kommer att nås. 

 

 
Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) 2019 2020 
Drift   
Intäkter, jan-aug 7 187 
Kostnader, jan-aug 2 108  2 761 
Utfall, jan-aug 2 101 2 574 
Budget, helår  2 880 2 978 
Utfall/prognos, helår 3 045 3 078 
Budgetavvikelse, helår -165 -100 
 
Det prognosticerade underskottet härrör från kost-
nader för arvoden till företrädarna. De är svåra att 
påverka. Det är antalet förordnande, tyngden i ären-
dena samt i vilken mån arvodet kan bekostas av på 
samma nivå som grannkommunerna och följer re-
kommendationerna från Sveriges Kommuner och 
Regioner. 
 
Framtid 
 

En ny översyn är påbörjad gällande förutsättningar-
na för ett samgående med Sjöbo, Tomelilla och 
Ystads kommuner. 

  



Verksamhetsberättelse 

10 

 

Kommunstyrelsen 
 
Periodens händelser 
 

• Simrishamnsförslaget infördes den 4 maj 
2020 och ersatte då de tidigare medborgar-
förslagen i Simrishamns kommun. Sim-
rishamnsförslaget innebär att man, oavsett 
var man bor, kan lämna förslag till politi-
kerna via hemsidan. Förslaget finns sedan 
tillgängligt för andra att rösta på under 60 
dagar. Om minst 75 personer röstar på för-
slaget går det vidare till politisk behand-
ling. 

 
• Simrishamns kommun fortsätter även 

2020, enligt statistik från analysföretaget 
Smampion, vara den bästa offentliga myn-
digheten i landet på Facebook och på In-
stagram.   
 

• Kommunens upphandlingsstrateg, Marcus 
Bäckström, blev utsedd till Årets inköpare 
2020 av föreningen Sveriges Offentliga 
Inköpare. 
 

Verksamhetsuppföljning 
 

Våren präglades av arbete kring covid-19-pandimin 
och arbetsmiljöfokus låg på att mildra dess effekter. 
Flera åtgärder gjordes i verksamheterna för att för-
hindra smittspridning, till exempel distansundervis-
ning för gymnasieeleverna och att medarbetare 
kunde arbeta hemifrån på distans.  
 
Till följd av covid-19 ökade användandet av Teams 
för distansarbete och distansmöten. När pandemin 
bröt ut fanns verktygen på plats för att kunna be-
driva verksamhet och möten över distans. Det 
ökade antalet distansmöten minskade antalet resor 
markant, vilket lede till minskad miljöpåverkan och 
högre effektivitet. 
 
Den rådande pandemin innebar en radikal omställ-
ning av kommunens näringslivsarbete. Arbetet 
inriktades till största delen på olika informationsin-
satser. Vid två tillfällen under våren gjordes omfat-
tande rundringningar bland ett brett urval företag i 
alla branscher med syfte att kartlägga företagens 
situation och behov av stöd. Trots det rådande läget 
syns inte någon markant ökning av antalet företags-
konkurser eller ett minskat nyföretagande i kom-
munen i statistiken.  
 
Resandet till kommunen förändrades mycket under 
våren och sommaren. Den preliminära statistiken 
för gästnätter fram till juni månad minskade med 
23,7 procent. De utländska besökarna minskade 
radikalt medan svenskarnas intresse av att semestra 

på hemmaplan ökade och många besökte Sim-
rishamn/Österlen under sommaren. 
 
Två nya tjänster inrättades under perioden, digital 
verksamhetsutvecklare och folkhälsoutvecklare.  
 
Ett samarbete med Tomelilla kommuns IT-enhet 
inleddes för att utnyttja tjänstepersonernas kunskap 
mer effektivt. 
 
En ny budgetprocess beslutades i kommunstyrelsen 
i januari och gäller från och med budgetår 2021. 
Den största skillnaden jämfört med tidigare budget-
process var att budgetberedningen hanterade sam-
hällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt och 
exploateringsprojekt under våren 2020 istället för 
under hösten som tidigare.  
 
Under våren påbörjades en förstudie inför upphand-
ling av ett nytt ekonomisystem. Tanken är ett Sim-
rishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla kommuner 
gemensamt ska handla upp ett nytt ekonomisystem. 
Tidplanen är att ett nytt ekonomisystem ska vara i 
drift från och med 1 januari 2022. 
 
Antal ärenden i Kontakt Simrishamn ökade under 
januari till augusti jämfört med samma period 2019. 
Besök till stadshuset minskade, förmodligen till 
följd av covid-19. En trend är att antalet telefon-
samtal minskar för att ersättas av kontakt via  
e-post. Totalt hanterades nästan 40 000 ärenden 
under perioden och det vanligaste ärendet var frågor 
gällande bygglov. 
 
Arbetet med att införa ett e-arkiv lämnade vid halv-
årsskiftet projektfasen och övergick i förvaltning, 
vilken Lunds kommun ansvarar för.  
 
Under perioden påbörjade 26 personer med extra-
tjänst, av målet 49, sin anställning i kommunens 
förvaltningar. 
 
Måluppföljning 
 

Nämndmål Prognos 
 
Verksamheterna ska präglas av arbete för 
en långsiktigt hållbar utveckling, socialt, 
ekologiskt (miljö/klimat) och ekonomiskt. 
 
Skapa förutsättningar för långsiktighet och 
kontinuitet i näringslivsarbetet i samverkan 
med andra aktörer. 
 
Bidra till att skapa förutsättningar för sam-
ordning, effektivitet och hållbara strategier 
i arbetsmarknadsfrågor inom kommunen 
och i samverkan med andra aktörer. 
 

Verksamheterna ska arbeta för hälsofräm-
jande och hållbara miljöer och integrera 
jämlik hälsa i alla kommunala processer. 
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Digitalisera och effektivisera processer i de 
kommunala verksamheterna och utvärdera 
system och verktyg ur ett användareffektivt 
perspektiv. 
 

Utveckla nya arbetssätt för att uppnå 
högre medborgarinflytande genom regel-
bunden och strukturerad dialog med all-
mänheten. 

 
Åtgärder vid avvikelse 
 

Nämndmålet avseende att Verksamheterna ska 
präglas av arbete för en långsiktigt hållbar utveckl-
ing, socialt, ekologiskt (miljö/klimat) och ekono-
miskt kommer inte uppfyllas under året. Detta på 
grund av att andelen inköpta miljömärkta produkter 
och livsmedel i procent i e-handel inte är högre än 
2019. En stor del, +60 procent, av de produkter som 
saknar miljömärkning utgörs av handskar, handdes-
infektion och förkläden. För dessa produkter finns 
ofta inget miljömärkt alternativ och under våren har 
prioriteten varit att få tag på dessa produkter, sna-
rare än att överväga deras miljöpåverkan.  
 
Nämndmålet Bidra till att skapa förutsättningar för 
samordning, effektivitet och hållbara strategier i 
arbetsmarknadsfrågor inom kommunen och i sam-
verkan med andra aktörer kommer inte uppfyllas 
under året. Detta beroende på att arbetslösheten i 
åldrarna 16–24 år inte kommer att vara lägre än 
2019. 
 
De nämndmålen med gråa pilar följs upp en gång 
om året, vid årsbokslutet. 
 
Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) 2019 2020 
Drift   
Intäkter, jan-aug 5 336 3 390 
Kostnader, jan-aug 63 988 58 886 
Utfall, jan-aug 58 652 55 496 
Budget, helår  89 220 91 593 
Utfall/prognos, helår 86 409 88 313 
Budgetavvikelse, helår 2 811 3 280 
   
Investeringar   
Utfall jan-aug 836 1 320 
Budget, helår  2 545 3 878 
Utfall/prognos, helår 1 467 2 526 
Budgetavvikelse, helår 1 078 1 352 
 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 
3,3 mnkr. 
 
Detta främst beroende på att kostnaderna för färd-
tjänst bedöms bli lägre än budgeterat samt att möj-

ligheten till gratis kollektivtrafik inom kommunens 
gränser för dem som fyllt 75 år utnyttjas i mindre 
omfattning än beräknat, vilket ger ett prognostiserat 
överskott på 2,2 mnkr. Överskottet dämpas lite 
genom att kostnaderna för Snurringen blir 0,4 mnkr 
högre än budgeterat enligt det nya avtalet med Skå-
netrafiken som kommunstyrelsen beslutade om i 
december 2019, § 271. 
  
Kommunledningskontorets enheter prognostiserar 
ett överskott på 1,3 mnkr, främst beroende på 
tjänstledigheter och vakanta tjänster på förvaltning-
en.  
 
I övrigt härrör sig det prognostiserade överskottet 
till att medlemsavgifterna till förbund och organi-
sationer förväntas bli 0,2 mnkr lägre än budgeterat. 
 
Det förväntade överskott på investeringar på  
1,4 mnkr beror på att hela den avsatta budgeten för 
digitalisering och beslutsstödsystem inte kommer 
användas under året. De medel som inte används 
under året kommer överföras till 2021.  
 
Framtid 
 

Arbetet med att kartlägga och digitalisera processer 
i syfte att bli effektivare och höja kvaliteten kom-
mer starta under hösten. 
 
HR-enheten kommer fortsätta satsa på ett hållbart 
ledarskap genom utbildning och kunskapsöverfö-
ring med fokus på organisatorisk och social arbets-
miljö. Uppgiftsväxling och fortbildning för att 
kompetensen ska räcka till framgent är ytterligare 
sätt att lösa kompetensförsörjningen.  
 
Den strategiska plattformen för en växande, lönsam 
och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne kommer 
att ses över och integreras med den nya regionala 
färdplanen för Skåne mot 2030 – Tourism Matters. 
  

 
Det nya Simrishamnsförslaget som infördes i maj.
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Byggnadsnämnden   
 
Periodens händelser  

 
• Antal ärenden och allmänna bygglovsrelaterade 

frågor ökade i samband med covid-19 
samtidigt som färre bygglov kunnat beslutas. 
 

• Olika automatiserade, digitala återkopplingar 
till den sökande infördes, bland annat 
”Bekräftelse på ansökan”, ”Komplett ärende, 
Kompletteringar” och ”Påminnelser”. 
 

• Ny bygglovstaxa baserad på handläggningstid 
med fasta avgifter antogs att gälla från juli. 

 

 
Vy över Stenshuvud från söder. 
 
Verksamhetsuppföljning 
 

Kundnöjdhetsundersökning visade att 90 procent är 
nöjda med bygglovshandläggningen i sin helhet 
(2019: 87 procent). 
 
Totala ärendemängden var något högre, totalt 559 
inkomna ärenden, mot 525 år 2019. Av alla ärenden 
var 51 nya tillsynsärenden, jämfört med 48 förra 
året. 
 
Antal e-ansökningar har ökat något och ligger på  
35 procent (33 procent 2019). 
 
Antalet positiva förhandsbesked (22) har dubblerats 
i jämförelse med samma period i fjol. 
 
Totala antalet beviljade bygglov (266) var lägre än 
2019 (310).  
 
Handläggningstiden för bygglovsärenden (från 
komplett ärende) minskade något, från 6,0 veckor 
2019 till 5,5 veckor 2020.  
 
Enligt behovsutredningen i tillsynsplanen (BN  
2020-05-26, § 58) saknas en bygglovshandläggare 
på 80 procent samt en tillsynshandläggare på 50 

procent. Medel för dessa tjänster har äskats i 
nämndens budgetskrivelse, 2020-06-30, § 75. 
 
Måluppföljning 
   

Nämndmål Prognos 
 
Förtätning av byar, ta vara på bystrukturer och 
utveckla närområden. 
 
 
För att bl.a. minska miljöbelastningen bör det 
finnas tillgång till kollektivtrafik och 
pendlingsmöjligheter vid nybyggnation. 
 
Hållbart byggande med minskad 
klimatpåverkan.  
 
Vara proaktiv och uppsökande genom delak-
tighet i olika samarbetsformer. 

En utvecklad första service anpassad för 
medborgaren. 
 
Tidig och tydlig information och rådgivning i 
bygglovsfrågor. 
 
Ökad digitalisering. 
 
 
Tillsynsärenden ska få ökad prioritet. 
 
 
Arbeta för ökad tillgänglighet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ekonomi  
 

Ekonomi (tkr) 2019 2020 
Drift     

Intäkter, jan-aug 0 2 811 

Kostnader, jan-aug 510 4 166 

Utfall jan-aug 510 1 355  

Budget, helår  833 2 114 

Utfall/prognos, helår 833 2 314 

Budgetavvikelse, helår 0 -200 
 
Prognosen pekar på att ett underskott om 0,2 mnkr, 
vilket beror på minskade intäkter. 
 
Framtid 
 

Mer utbildning av Kontakt Simrishamn i 
bygglovsfrågor. Utökade och ändrade 
kontaktmöjligheter för att öka servicegraden till 
medborgaren och frigöra tid för handläggning av 
inkomna ansökningar. 
 
Att uppfylla behovsutredningen avseende tjänster 
samt att införa digitalt mellanarkiv kräver mer 
resurser 2021.

 



Verksamhetsberättelse 

13 

 

Samhällsplaneringsnämnden  
 
Periodens händelser    
 

• Byggnadsantikvarier inventerade byar och 
beskrev temalandskap för digitala 
arkitektur- och kulturmiljöprogrammet. 

• Havsplanen var ute för granskning och 
beslut förväntas under hösten. 

• Detaljplanen för Skansenområdet, etapp 2, 
vann laga kraft i juli. 

• Två större exploateringsområden för 
bostadsändamål i Simrishamns tätort, 
Folkskolan 3–6 och Joneberg 2, samt en 
verksamhetstomt i Skillinge såldes. 

• Fastigheten Valfisken försågs med ny 
fasadbelysning för att öka tryggheten och 
säkerheten. 

• Gångfartsområde infördes under 
försommaren för att delvis övergå till 
gågata under högsommaren på delar av 
Storgatan i Simrishamn för att skapa en 
attraktiv, trygg miljö för gående och 
cyklister samt gynna handel och service. 

• Ombyggnationen av Jonebergsparken med 
lekplats och utegym slutfördes. 

• Byggnation slutfördes av allaktivitetsyta 
och mötesplats utmed Bergstrands väg, 
Simrishamn.   

• För att utöka parkeringar och förhindra 
trafikolyckor, genomfördes åtgärder vid 
Knäbäckshusen. Arbetet för att utöka 
parkeringsmöjligheterna utmed Rörums 
strandväg fortsätter. 

• Branteviks hamn fick nytt 
belysningssystem i LED och uppdaterade 
laddstolpar av Tallykey. 

• Nya diskmaskiner till köken på 
Österlengymnasiet och Korsavadskolan. 

• Bevattningsförbud infördes under juni 
månad och sträckte sig till slutet av 
augusti. 

 
Nära samverkan mellan kommunen och samfälligheten i 
Vik. 
  
 

Verksamhetsuppföljning 
 

Covid-19-pandemin har påverkat flera av nämndens 
verksamheter både genom minskade intäkter och 
högre kostnader:  

• Kostverksamheten: minskade intäkter till 
följd av minskad försäljning till både skola 
och äldreomsorg 

• Fastighets- och städverksamheten: högre 
kostnader till följd av utökad städning i 
verksamhetslokaler och offentliga toaletter 

• Gata/park-verksamheten: minskade 
intäkter till följd av gratisupplåtelser för 
uteserveringar och torghandel; högre 
kostnader för extra skyltning och utökad 
sophantering 

• Hamnverksamheten: minskade intäkter 
bland annat till följd av mycket färre 
gästande båtar och minskad landad fisk. 

 
De framtagna underhållsplanerna för kommunens 
anläggningar (byggnader, gator, vägar, 
gatubelysning, park- och grönytor, hamnar samt 
VA-ledningsnät) har under året börjat genomföras 
via beslutade reinvesteringsmedel och arbetet 
fortsätter under hösten. 
 
Städverksamheten övertogs i kommunal regi 1 juli. 
 
Arbete har under våren pågått för att genomföra det 
beslutade gemensamma bolaget för VA-
verksamheterna i Simrishamns och Tomelilla 
kommuner. Bolaget Österlen VA AB startartade sin 
verksamhet den 1 september. Samtlig personal 
anställda i respektive VA-organisation följde med 
över till bolaget genom en verksamhetsövergång. 
 
Hösten 2018 beviljades ett bidrag till utbyggnaden 
av Kiviks reningsverk på cirka 19,1 mnkr från 
Naturvårdsverket för att implementera 
läkemedelsrening i samband med ombyggnationen. 
Detta var det största bidraget som någon kommun i 
Sverige tilldelats. Byggnationen av det nya 
reningsverket pågick under våren och kommer att 
kunna vara i drift före årsskiftet. 
 
Barnrättsperspektivet fortsätter att genomsyra allt 
arbete som förvaltningen och nämnden genomför. 
Förvaltningen och nämnden arbetar utifrån en 
framtagen checklista för att bedöma om barn och 
unga ska involveras i plan- och/eller projektarbetet. 
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Måluppföljning  
 

Nämndmål Prognos 
 
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. 
 
Infrastrukturen i kommunen ska utvecklas 
för att möta behov gällande kortare 
restider, tillgänglighet, trygghet och 
säkerhet. 
 
Hållbar effektiv resurshantering - 
användningen av fossil energi för 
uppvärmning av byggnader och bränsle till 
transporter ska minska, samt 
egenproducerad el ska öka. 
 
God planeringsberedskap för 
verksamhetsområden (industri-, handels- 
och serviceområden). 
 
Kommunen ska skapa förutsättningar för 
ett aktivt bostadsbyggande i hela 
kommunen. 
 
Mötesplatser, plattformar och kontaktytor 
ska utvecklas för alla ålderskategorier. 
 
Trygga och tillgängliga utemiljöer för ökad 
möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation i 
hela kommunen. 
 
Ökad marknadsföring av Simrishamns 
kommun och dess fördelar att leva och bo 
i. 
 
Utveckla fler former av medborgardialoger 
anpassade för olika grupper (för möjlighet 
till påverkan och insyn) 
 
Förbättra resultatet på kund- och 
medborgarundersökningar, för att 
fastställa ett bästa bemötande av 
medborgarna och kunderna. 
 
Utveckla fler former av medborgardialoger 
anpassade för olika grupper (för främjande 
av jämställdhet och antidiskriminering) 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomi  
 

Ekonomi (tkr) 2019 2020 
Drift     
Intäkter, jan-aug 145 145 145 059 
Kostnader, jan-aug 180 197 177 710 
Utfall, jan-aug 35 052 32 651 
Budget, helår  54 644 55 020 
Utfall/prognos, helår 55 809 56 324 
Budgetavvikelse, helår -1 165 -1 304 
varav VA-verksamhet 0 0 
    

Investeringar   

Utfall jan-aug 48 510 78 228 
Budget, helår  156 505 175 336 
Utfall/prognos, helår 88 709  143 373 
Budgetavvikelse, helår 67 796 31 963 

 
Samhällsplaneringsnämnden redovisar i 
delårsbokslut, exkl. avslut exploatering och VA, ett 
överskott med 4 mnkr. Prognosen är ett underskott 
om 1,3 mnkr, främst beroende på coronapandemin. 
Prognosen för avslut exploatering är ett överskott 
om 5,3 mnkr. VA-verksamheten redovisar ett 
överskott om 2,8 mnkr. Prognosen för helåret är ett 
nollresultat.  
 
Av investeringsbudgeten kvarstår nu 97,1 mnkr, 
prognosen är att 32 mnkr kvarstår för överföring till 
2021, vilket beror på sena beslut kring Skansen 
(detaljplan och gatukostnadsutredning) och VA-
projekt som sträcker sig över årsskiftet och avslutas 
2021. Särskild handlingsplan har upprättats i 
enlighet med KF:s beslut 2020-08-31, § 155. 
 
Framtid 
 

• Arbetet med en fördjupad översiktsplan för 
Simrishamns stad, inklusive en vägvals-
studie för Simrishamns hamn, samt en 
infrastrukturplan fortsätter hösten 2020. 
Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet 
ska ge vägledning för nybyggnation så att 
kommunens unika byggnadsvärden och 
landskapstyper kan bevaras. 

• Marknadsföringen av kommunala 
bostadstomter ökas hösten 2020.  

• Fortsatt projektering inför genomförande 
av sedan tidigare beslutade detaljplaner av 
Skillinge bycentrum/hamnområde, 
uppstart av Skansen-projektet, 
genomförande av de allmänna ytorna samt 
påbörja uppsättning av vägnamnsskyltar 
efter Vägvalsprojektet. 

• Utökad satsning på reinvesteringar-
/underhåll av anläggningarna behöver 
övervägas för att undvika fortsatt 
kapitalförstöring
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Kultur- och fritidsnämnden 
 
Periodens händelser 
 
• Nya möjligheter till spontanidrott och utom-

husaktiviteter på Bénka-dí.  
 

• ¨Upptäcka,¨ ett nytt rum för små barn i åldern 
0–6 år invigdes i februari.  

 
• Österlens museum fann nya vägar att digitalt 

tillgängliggöra sin verksamhet. 
 
• Projektering av parkeringsplats till Jätteleden.  
 
• Kulturpris, idrottspris och föreningsledar-

stipendium 2020 delades ut. 
 
• Bénka-dí firade 20-årsjubileum med en stor 

fest och konsert för alla åldrar.  
 
Verksamhetsuppföljning 
 

Förvaltningen fick i uppdrag att genomföra översyn 
av nuvarande bidrag som står till nämndens förfo-
gande med återrapportering under hösten 2020 med 
start för ny bidragshantering 2021. 
 
Enligt beslut i kommunstyrelsen har hantering av 
en lokal, Skeppet, övergått till förvaltningen i en-
lighet med övriga kommunala samlingslokaler efter 
att befintlig hyresgäst frånträdde.  
 
Med anledning av coronapandemin har kommun-
fullmäktige beslutat om 0,5 mnkr till kultur- och 
fritidsnämnden som ett möjligt stöd för ideella för-
eningar att söka. Kultur- och fritidsförvaltningen 
har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer och ansök-
ningsblankett. 
 
Coronapandemin har medfört färre besök och utlån 
på biblioteket. Biblioteket tvingades göra många 
anpassningar i lokal och verksamhet. Låntagare i 
riskgrupp erbjöds under våren hemkörning av me-
dier. Biblioteket har även kunnat upprätthålla ordi-
narie Boken kommer- och Talboken kommer-
verksamhet. Arbetet i skolklasser inom kulturgaran-
tin genomfördes som planerat under vårterminen. 
 
Genom omprioritering möjliggjordes lanseringen av 
en ny digital tjänst, strömmad film via Viddla och 
Cineasterna. 
 
Under våren beviljades biblioteket två olika statliga 
bidrag. Ett om 70 tkr för ett läsfrämjande filmpro-
jekt som riktar sig till barn, unga och pedagoger, 
samt ett om 50 tkr som riktar sig till unga och 
vuxna i syfte att främja läsning av Kulturrådets 
böcker. 

 
 

Simrishamns kommuns pristagare 2020. 
 
 
Bibliotek och museet har under våren ställt in ver-
nissager och program medan andra arrangemang 
har genomförts med hjälp av obligatorisk förbok-
ning. 
 
Under 2019 och 2020 driver Österlens museum, 
tillsammans med Fornminnesföreningen som bidrar 
med 0,1 mnkr, projektet Möjligheternas magasin. 
Syftet är att kunna ta emot besökare i föremålmaga-
sin och arkiv på Garvaren. 
 
Redaktionen för boken ”Simrishamn 900 år” har 
bestämt tidplan för utgivningen av första delen, som 
kommer att ske under första halvåret 2021.  
Under året har arbetet med jubileumsutställningen 
2023 fortsatt. 
 
Österlens museum vårdar, med hjälp av ekonomiskt 
stöd från Länsstyrelsen, sammanlagt tjugofyra forn-
lämningar i kommunen. Tillsammans med social-
förvaltningen har en försöksverksamhet kommit 
igång för att få långtidsarbetslösa i arbete. 
 
En handlingsplan arbetades fram för att i samarbete 
med unga ledare, skolor och föreningar erbjuda 
ungdomar nya möjligheter till spontanidrott och 
utomhusaktiviteter. Bénka-dí och kulturskolan ar-
betade tillsammans med projektet Kulturcrew för 
att utöka ungas inflytande över och delaktighet i 
kultur inom skola, kulturskola och på olika mötes-
platser. 
 
Med anledning av coronapanemin beslutade nämn-
den att kultur- och arrangörsbidrag, på totalt 0,9 
mnkr, ska betalas ut 2020, oavsett om bidragsgrun-
dande arrangemang går att genomföra eller inte. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbygg-
nadsförvaltningen har jobbat tillsammans med 
framtagandet av ett konstprogram för offentlig 
konst för Skansenområdet.  
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Måluppföljning 
 

Nämndmål Prognos 
Nämnden ska stödja och stimulera ideella 
och privata aktörer för att utveckla ett rikt och 
varierat kulturutbud. Nämnden har ett särskilt 
ansvar för att det finns tillgängliga och 
ändamåls-enliga lokaler och mötesplatser. 
Förut-sättningarna för scenkonst ska 
förbättras. Nämnden ska särskilt bidra till att 
kulturella aktiviteter når fler barn, ungdomar, 
äldre och nyanlända. Kulturgaranti för äldre 
införs. 
 
Kunskapen om hur kulturella och kreativa 
näringar, KKN, bidrar till samhällsekonomi, 
arbetsmarknad och folkhälsa i Simrishamns 
kommun ska öka. Metoder och verktyg för att 
stödja KKN:s utveckling ska kartläggas och 
utvärderas. 
 
Simrishamn ska ha ett brett utbud av idrott 
och motion för alla åldrar. Alla ska kunna 
delta utifrån egna förutsättningar och 
ambitioner. Mindre stillasittande särskilt hos 
barn, unga och äldre är en viktig 
folkhälsofråga. Särskilt fokus ska läggas på 
mer lågintensiva aktiviteter för att få fler i 
rörelse. 
 
Göra nämndens publika samlingar som till 
exempel museet och kommunens 
konstsamling mera tillgängliga. 
 
Museet ska vårda samlingarna, lyfta fram och 
tillgängliggöra Österlens historia och kulturarv 
för medborgarna och bidra till att intresset för 
Simrishamn som destination växer. 
Museimagasinet ska utvecklas så att 
samlingarna kan tillgängliggöras och 
exponeras för en bredare krets med ett 
särskilt fokus på skolorna. 
 
Biblioteket ska främja intresset för litteratur, 
läsning och kultur. Det ska vara öppet, 
tillgängligt och välkomnande för besökare att 
ta del av bibliotekets utbud, verksamheter och 
aktiviteter. Allmänt kunna erbjuda läsro och 
en bra studie-miljö. Biblioteket ska i övrigt 
arbeta med den inriktning som lagts fast i 
biblioteks-planen 2019-2021. 
 
Bénka-dí ska erbjuda kulturaktiviteter och 
fritidsverksamhet för ungdomar upp till och 
med 17 år. Verksamheten ska vara 
välkomnande, jämställd och attrahera alla 
oavsett könstillhörighet. Verksamheten ska 
präglas av ett inkluderande förhållningssätt 
och aktivt motverka diskriminering av 
individer och grupper. 
 
Strukturer för möten och dialog i syfte att nå 
en ökad samverkan med civilsamhälle och 
idrottsföreningar, där en kontinuerlig dialog 
med föreningar och dess ledare ska etableras 
och utvecklas. Stimulera volontärverksamhet. 
 
Utveckla former för ungdomars delaktighet i 
den politiska processen. 
 
 
 

 

 

Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) 2019 2020 
Drift   
Intäkter, jan-aug 4 044 3 597 
Kostnader, jan-aug 34 686 35 375 
Utfall, jan-aug 30 642 31 778 
Budget, helår 45 455 48 416 
Utfall/prognos, helår 44 844 48 371 
Budgetavvikelse, helår 611 45 
   
Investeringar   
Utfall jan-aug 510 1 074 
Budget, helår 4 268 3 636 
Utfall/prognos, helår 2 632 2 615 
Budgetavvikelse, helår 1 636 1 021 
 
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar för helå-
ret en budget i balans, med ett överskott på 45 tkr. 
Prognosen är svårbedömd på grund av corona-
pandemin.  
 
Budgeten för investeringsprojekten förväntas inte 
nyttjas fullt ut. Samtliga investeringsprojekt är på-
började. 
 
Framtid 
 

Under året kommer förvaltningen att investera i 
avskiljare i två sporthallar, besöksräknare i Korsa-
vads simhall samt mobilt förråd på Skillinge IP. 
 
Ett fortsatt fokus på KKN-företagare (kulturella och 
kreativa näringar) kommer att finnas, med allmän-
kultursamordnarens uppdrag som företagslots. 
 
Biblioteket är, och kommer att vara, i en intensiv 
fas av utveckling av biblioteksrummet några år 
framöver. 
 
Coronapandemin har gett nya perspektiv på näm-
dens verksamheter, framför allt är det de digitala 
möjligheterna som nu fått prövas och uppvärderas. 
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Barn- och utbildnings-
nämnden 
 
Periodens händelser 
 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutade 
den 9 juni 2020, § 71, att Simrishamns 
kommun ska ha en sammanhållen gymna-
sieorganisation.  
 

• Efter rekommendation av Folkhälsomyn-
digheten beslutade nämnden att gymnasie-
skolor och den kommunala vuxenutbild-
ningen ska bedriva utbildning på distans 
under våren.  

 
• Barn- och utbildningsnämnden fortsätter 

sitt arbete med de tre övergripande 
nämndmål som infördes under 2019 och 
som fokuserar på ökad genomströmning, 
kunskapskrav och likvärdighet. 

 
• Barn- och utbildningsförvaltningen utarbe-

tade ”Grundskoleöversyn: översyn av 
grundskolans organisation”. Översynen 
kommer att utgöra beslutsunderlag för 
långsiktigt beslut om grundskolans organi-
sation. 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
 

Barn- och utbildningsnämnden antog den 19 de-
cember 2019 ”Handlingsplan för att åtgärda pro-
gnostiserad avvikelse på lång sikt”. Arbete med 
genomförandet har pågått under våren. Den 25 
augusti antogs ”Barn- och utbildningsnämndens 
handlingsplan för ekonomi i balans 2020–2021”. 
Behov av struktur- och inriktningsbehov finns fort-
farande. 
 
Inom nämndens verksamheter fortsatte arbetet med 
att systematisera uppföljning av kvalitet och resultat 
genom att flytta fokus från förvaltning till barn- och 
elevnära uppföljningar och utvärderingar. Arbetet 
ska präglas av tillit till professionen. 
 
Efterfrågan på förskoleplatser i Simrishamns tätort 
är hög. Under våren har barn- och utbildnings-
nämnden haft god kontroll på förskolans kö och 
trots detta kunnat erbjuda plats inom den av lagen 
föreskrivna tiden. 
 
Arbete med struktur- och inriktningsbeslut pågår 
tillsammans med en övergripande tillsyn av nytt-
jade av lokaler inom barn- och utbildningsnämn-
dens verksamheter. 
 

Måluppföljning 
 
 

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 Sim-
rishamns kommun arbetar systematiskt 
med förebyggande och främjande barn- 
och elevhälsoarbete.  

Att förskolans/skolans verksamheter ut-
vecklas för att öka barns/ungas trygghet 
och minska diskriminering och kränkande 
behandling. 
 
Att andelen gymnasieelever som tar exa-
men inom tre år ökar. 

Att andelen elever som uppnått kunskaps-
kraven i alla ämnen ökar. 

Att barn i förskolan erbjuds likvärdig 
undervisning i syfte att utveckla sin språk-
liga förmåga.  

 

 

 
Förvaltningen följer upp barngruppernas storlek i 
förskolan samt kunskapsutvecklingen i grundskolan 
och gymnasieskolan. 
 
Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskaps-
kraven i alla ämnen 2020 var 74,1 % (70,2 % 
2019). 2020 års siffror för andelen elever på gym-
nasiet som gick ut med gymnasieexamen var 81,8 
% (80 % 2019). 
 
De övriga nämndmålen är framtagna med utgångs-
punkt i det lagstyrda ansvar samt de behov som 
verksamheten har. Ett arbete för att förändra arbets-
sätt för att höja kompetensen hos medarbetare i 
förskolan pågår.  
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Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) 2019 2020 
Drift   
Intäkter, jan-aug 44 930 42 409 
Kostnader, jan-aug 317 271 306 664 
Utfall, jan-aug 272 341 223 878 
Budget, helår  395 192 413 845 
Utfall/prognos, helår 407 434 416 045 
Budgetavvikelse, helår -12 242 -2 200 
   
Investeringar   
Utfall jan-aug 3 099 1 681 
Budget, helår  3 810 3 474 
Utfall/prognos, helår 3 836 3 474 
Budgetavvikelse, helår -26 0 
 
Förvaltningen prognostiserar ett underskott för 
helåret på -2,2 mnkr vilket är samma prognos som 
redovisades i Helårsprognos 2. Prognosen förutsät-
ter att planerade justeringar i verksamheterna ge-
nomförs samt med reservation för att semesterlö-
neskulden kan komma att påverka resultatet. Det är 
främst minskat antal tjänster och vikarieutnyttjande, 
som står för den minskade kostnadsmassan. 
 
Inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
beräknas ett underskott på -0,3 mnkr. Utfallet inom 
förskoleklass och grundskola pekar på att bli ett 
överskott på 1,3 mnkr, vilket är nödvändigt för att 
kompensera andra verksamhetsformers prognostise-
rade underskott. 
 
Gymnasieverksamhetens budgetunderskott blir -2,6 
mnkr, vilket beror på färre elever i egen regi. För 
vuxenutbildningen, beräknas ett resultat enligt bud-
get. 
 
Kulturpedagogiska enheten + 0,4 mnkr, Campus 
Österlen -0,6 mnkr medan särskolan och elevhälsan 
redovisar ett resultat enligt budget. 
 
Förvaltningsgemensamma verksamheter prognosti-
serar ett överskott om 0,1 mnkr medan politisk 
verksamhet erhåller ett underskott om -0,5 mnkr. 
 
Investeringarnas utfall prognostiseras bli enligt 
budget.

Framtid 
 

På grund av förändringar inom barn- och utbild-
ningsförvaltningens organisation kommer formerna 
för redovisningen av det systematiska kvalitetsar-
betet förändras på huvudmannanivå. Det fortsatta 
arbetet på verksamhetsnivå kommer att fortsätta 
enligt de rutiner som utarbetats de senaste åren och 
kopplas till barnkonsekvensanalyser, ekonomi, 
kvalitet och insatser för särskilt stöd för barn och 
elever samman. 
 
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 skolenhet-
erna gemensamt utvecklar modeller för ständiga 
förbättringar och kvalitetsarbete, det vill säga sys-
tematiskt kvalitetsarbete (SKA) enligt skollagen. 
 
Campus Österlen fortsätter att planera, skapa och 
genomföra utbildningar. Utbildningarna styrs av 
efterfrågan. I Campus Österlens kursutbud under 
hösten 2020 ingår bland annat” Psykologi och pe-
dagogik”, ”Barnrätt i teori och praktik” samt ”Kon-
flikter och konflikthantering”. Utbildningarna an-
ordnas i samarbete med ansvariga högskolor. För-
beredelser pågår. 
 
Barn- och utbildningsnämnden planerar att under 
hösten 2020 besluta om grundskolans organisation. 
 
Revisionen följer upp ”Grundläggande granskning 
av rollfördelning mellan politiker och tjänsteperso-
ner”, Campus Österlen och nämn-
dens/förvaltningens budgetarbete för en ekonomi i 
balans. Revisionen har även granskat fritidshem-
mets kvalitet. 
 
Skolinspektionen ska genomföra kvalitetsgransk-
ning av huvudmannens styrning och uppföljning av 
delegering, tematisk granskning kring resultatskill-
nader inom skolor (Korsavadsskolan) samt kart-
läggning av gymnasieskolornas distansundervis-
ning.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått besked 
från Förvaltningsrätten i Malmö att domar avseende 
överklagade grundbelopp för 2019 faller under 
hösten 2020. 
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Socialnämnden 
 
Periodens händelser 
 

• En ny plan för hälsa, vård och omsorg har 
tagits fram och beslut väntas i början på 
2021. 
 

• Under våren startades ett projekt, Youngs-
ters, gemensamt med barn- och utbild-
ningsförvaltningen och polisen. Tanken är 
att socialtjänst-skola-polis ska arbeta till-
sammans på ett nytt sätt för att fånga upp 
ungdomar som är i riskzonen. 

 
Verksamhetsuppföljning 
 

Vårens arbete har till stor del präglats av corona-
pandemin, vilket har inneburit att en del av det 
planerade arbetet har fått ställas in eller flyttats till 
hösten. Beslut kom snabbt om besöksförbud samt 
stängning av vissa verksamheter. 
 
Fokus under denna tid har varit ett nära ledarskap 
för att skapa trygghet i arbetsgrupperna, tätt samar-
bete och täta dialoger mellan olika professioner 
med medarbetare, brukare och med anhöriga. Där-
till har man tillsett att verksamheten har haft en god 
bemanning och möjlighet till en god arbetsmiljö. 
Digitala möten genom att ge tillgång till surfplattor 
har varit framgångsrikt och uppskattat av både an-
höriga och brukare. Tillgång till skyddsutrustning 
har generellt varit god då detta har hanterats 
centralt. En av våra filmer om arbetet under pande-
min från en verksamhet har publicerats på Social-
styrelsens hemsida som uppmärksammade det goda 
arbete som utfördes. 
 
En hemtjänstgrupp påbörjade 2019 planeringen av 
sitt dagliga arbete (brukarnas insatser) via ett sy-
stem med mobilt gränssnitt. En utvärdering har 
genomförts med mycket gott resultat. Planeringen 
är att under hösten 2020 och våren 2021 införa detta 
i samtliga hemtjänstgrupper och nattpatrull.  
 
Verksamheter inom hälsa, vård och omsorg har 
även under våren ingått i projekt med fokus på de-
mens, teknik och utbildning inom äldreomsorgen.  
 
Ung omsorg, som startade hösten 2018, har fortsatt 
med sitt arbete med unga resurspersoner i äldre-
omsorgen under våren 2020. Då besök inte varit 
tillåtna, har olika digitala lösningar använts. En ny 
utvärdering kommer att genomföras under hösten. 
 
Fritidsverksamheten inom LSS har fått en nystart. 
Tillsammans med brukare har man skapat en verk-
samhet tillsammans med olika samarbetspartners. 
Verksamheten har bland annat varit delaktig i att 

måla piren vid hamninloppet i Simrishamn samt 
tillsammans med konstnär besökt kommunens 
stränder och målat. 
 
Arbetet för en anhörigkompetent organisation fort-
löper. En handlingsplan är utformad tillsammans 
med anhörigkonsulent en och arbetet i verksamhet-
erna pågår. 
 
Handlingsplan med fokus på kompetensutveckling 
för medarbetare inom områdena: psykiatri, själv-
skadebeteende, HBTQ-frågor är formulerad och 
arbetet med utbildningsinsatser över en tvåårspe-
riod kommer påbörjas januari 2021. 
 
Tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen 
har det initierats ett projekt med extratjänster inom 
museiverksamheten.  
 
Samarbetet med andra förvaltningar när det gäller 
arbetsmarknadsfrågor och integrationsfrågor pågår.  
Det finns ett stort intresse av att samarbeta kring 
dessa frågor.  
 
Kommunplacering av nyanlända är fortsatt noll för 
Simrishamns kommun. Dock är det fortsatt en in-
flyttning av nyanlända som ordnat boende själv, 
EBO, samt att det kommer en hel del familjer till 
ensamkommande – familjeåterförening. Kommu-
nen har numera inget eget hem för vård eller bo-
ende utan bedriver ett stödboende. 
 
Måluppföljning  
 

Nämndmål Prognos 
Medarbetare ska ha verktyg för att kunna 
möta personer som upplever våld i nära 
relationer. 
 

  
Äldre kvinnor och män som bor i ordinärt 
boende ska uppleva att de är nöjda eller 
mycket nöjda med insatserna och inte 
besväras av otrygghet eller ensamhet. 
 

 

Socialnämnden ska vara en 
anhörigkompetent organisation. 

 

Välfärdsteknik ska implementeras i de 
situationer det är lämplig. 

 

Socialnämndens administration ska vara 
smart. 

 

Barn som är i kontakt med 
socialnämndens verksamheter ska 
uppleva trygghet. 
 

 

Personal ska ha rätt kompetens för uppgif-
ten. 
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Den pågående pandemin har påverkat möjligheten 
till utbildning av medarbetare inom flera områden. 
Detta påverkar måluppfyllelsen avseende verktyg 
för att möta personer som upplever våld i nära relat-
ioner, arbetet med otrygghet och ensamhet bland 
äldre, samt arbetet med att skapa en anhörigkompe-
tent organisation. 
 
Förutsättningar har skapats för fortsatt införande av 
välfärdsteknik. Ett antal projekt är pågående, som 
till exempel digitala trygghetslarm med kamera, 
mobil omsorg, digitala möte mellan brukare och 
anhöriga. 
 
Genom organisationsförändring där all administra-
tion är central, införande av digitala möte, utveck-
ling av appar, automatiserat uttag av nyckeltal, 
utveckling av intranätet så visar prognosen att målet 
avseende smart administration ska uppnås. 
Enkät Ungas röster visar att barn som är i kontakt 
med socialtjänsten upplever trygghet. 
 
Kompetensutvecklingsplan för samtliga verksam-
heter är under upprättande. 
 
Ekonomi  
 

Ekonomi (tkr) 2019 2020 
Drift   
Intäkter, jan-aug 70 277 70 835 
Kostnader, jan-aug 389 534 384 482 
Utfall, jan-aug 319 257 313 647 
Budget, helår  484 947 501 698 
Utfall/prognos, helår 483 539 494 698 
Budgetavvikelse, helår 1 400 7 000 
   
Investeringar   
Utfall jan-aug 1 942 1 261 
Budget, helår  7 656 5 779 
Utfall/prognos, helår 4 250 2 700 
Budgetavvikelse, helår 3 406 3 079 

 
Prognosen visar ett överskott på 7 mnkr. Inom 
samtliga avdelningar har en del verksamhet, på 
grund av pandemin, varit stängd under större delen 
av året vilket har bidragit till att medarbetare har 
kunnat stötta upp i annan verksamhet. Därtill har ett 
antal projekt inte kunnat startats. 
 
Inom vård och omsorg beräknas ett överskott om ca 
2 mnkr som förklaras genom ett stort antal lediga 
platser inom LOV, särskilt boende.  
 
LSS-verksamheten beräknar överskott om cirka 3 
mnkr. Det har under årets början varit ett antal 

tomma platser inom gruppboende, därtill har antalet 
personliga assistansärenden minskat. 
 
Individ- och familjeomsorgen har gjort organisa-
tionsförändringar inom integrationsverksamheten 3 
mnkr, därtill har antal institutionsplaceringar mins-
kat 1,5 mnkr, samtidigt är försörjningsstödet är 
fortsatt högt ,-2,5 mnkr. Prognosen visar ett över-
skott om cirka 2 mnkr.  
 
Förvaltningen har ansökt om medel för extraordi-
nära kostnader i samband med covid-19 motsva-
rande 7,4 mnkr, detta är inkluderat i prognosen.  
 

 
 
Framtid 
 

Demografin med allt fler personer i åldern 80+ 
kommer att vara en framtida utmaning. Dagens nya 
äldre har andra förväntningar på vad äldreomsorgen 
ska innehålla och detta tydliggörs via den nya plan 
för hälsa, vård, och omsorg. Digitalisering såväl 
inom administration samt välfärdsteknik kommer 
att vara centralt för att kunna möta det kommande 
behovet.  
 
Statens offentliga utredningar har tagit fram ett 
förslag på en ny socialtjänstlag som eventuellt ska 
träda i kraft 2022, ”En ny hållbar socialtjänst”. Det 
nya förslaget visar en socialtjänst som bidrar till 
social hållbarhet med individen i fokus och som 
med ett förebyggande perspektiv ger människor lika 
möjligheter och rättigheter. Vidare ska socialtjäns-
ten erbjuda behovsanpassade insatser med ett före-
byggande och kunskapsbaserat perspektiv. Detta 
blir den stora framtida utmaningen för socialnämn-
dens verksamheter. 
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Finansieringen  
 
Under finansieringen redovisas skatteintäkter, gene-
rella statsbidrag och utjämningsbidrag/-avgifter. 
Även kostnader och intäkter avseende räntor, in-
ternränta på investeringar och pensioner med mera 
ingår. 
 
För helåret beräknas utfallet visa ett överskott mot 
budget på drygt 37,4 mnkr. Det är de generella 
bidragen kopplade till coronapandemin, som står 
för största delen av överskottet. 
 
Enligt SKR:s senaste prognos bedöms skatteintäk-
terna minska med 9 mnkr. Konsekvenserna av pan-
demin samt de åtgärder som aviserats och beslutats 
i syfte att mildra de ekonomiska effekterna av pan-

demin har stor påverkan på samhällsekonomin i 
Sverige och internationellt. Detta har naturligtvis 
betydelse för skatteunderlaget och bidrar till att 
prognosen är behäftad med större osäkerhet än 
normalt. 
 
Pensionskostnaderna beräknas landa i nivå med 
budget. De interna pensionsavgifterna prognostise-
ras med ett överskott. 
 
Räntenettot beräknas bli 1,5 mnkr bättre än budget. 
Det förbättrade räntenettot följer av försenade inve-
steringar samt fortsatt historiskt låg upplånings-
ränta.

 

Driftredovisning (tkr) Bokslut                   
jan-aug                 

2019 

Bokslut                   
jan-aug                 

2020 

Budget                   
jan-dec                 

2020 

Prognos                   
jan-dec                 

2020 

Budget-
avvikelse 

Skatteintäkter, inkl inkomstutjämning 698 088 702 475 1 062 003 1 053 030 -8 973 

Kostnads- och LSS-utjämning -10 982 12 859 19 414 19 289 -125 

Fastighetsavgift 36 881 38 485 57 534 57 728 194 

Generellt flyktingstatsbidrag 7 652 5 057 6 981 6 981 0 

Generellt statsbidrag, stärka välfärden 0 16 266 0 34 900 34 900 

Pensioner -42 446 -43 476 -73 500 -73 500 0 

Interna pensionsavgifter m.m. 29 334 33 823 43 604 45 104 1 840 

Internränta 8 263 8 262 15 190 12 393 -2 797 

Räntor m.m. 3 487 2 637 1 500 3 000 1 500 

Kommunfullmäktiges förfogande 0 0 -10 372 0 10 372 

Kommunstyrelsens förfogande m.m. 0 0 -644 -644 0 

Övrigt 0 0 -1 927 -1 442 485 

Summa inom balanskravet 730 277 776 388 1 119 783 1 157 179 37 396 

Pensionsmedelsförvaltningen 70 357 189 0 0 0 

Fastighetsförsäljning, reavinst 0 0 0 0 0 

Summa inklusive realisationsvinster 800 634 776 583 1 119 783 1 157 179 37 396 
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Nettokostnad totalt 
 
Nettokostnad Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
per nämnd/förvaltning jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
(mnkr) 2019 2020 2019 2020   
Kommunfullmäktige, Revisionen och Valnämnden 1,6 1,6 2,6 2,6 0 
Överförmyndaren 2,1 2,6 3,0 3,1 -0,1 
Kommunstyrelsen 58,7 55,5 91,6 88,3 3,3 
Byggnadsnämnden 0,5 1,4 2,1 2,3 -0,2 
Samhällsplaneringssnämnden 35,0 32,7 55,0 56,3 -1,3 
Kultur- och fritidsnämnden 30,6 31,8 48,4 48,4 0 
Barn- och utbildningsnämnden 272,3 266,3 413,8 416,0 -2,2 
Socialnämnden 319,3 313,6 501,7 494,7 7 

Summa nämndernas nettokostnader 720,1 705,5 1 118,2 1 111,7 6,5 

 
Nettoinvesteringar totalt 
 
Nettoinvestering Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
per nämnd (mnkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2019 2020 2020 2020   
Kommunstyrelsen 0,8 1,3 3,9 2,5 1,4 
Samhällsplaneringsnämnden 15,2 17,8 68,6 49,7 18,9 
Samhällsplaneringssnämnden, reinvesteringsprogram 2,7 1,6 1,6 1,6 0 
Samhällsplaneringsnämnden, miljöåtgärder 0,0 0 0 0 0 
Kultur- och fritidsnämnden 0,5 1,1 3,6 2,6 1,0 
Barn- och utbildningsnämnden 3,1 1,7 3,5 3,5 0 
Socialnämnden 1,9 1,3 5,8 2,7 3,1 

Summa skattefinansierad verksamhet 24,2 24,8 87,0 62,6 24,4 

Samhällsplaneringsnämnden, Vatten och avlopp 30,7 58,8 105,1 92,0 13,1 

Summa nettoinvesteringar 54,9 83,6 192,1 154,6 37,5 

Anläggningsavgifter, Vatten och avlopp1 -3,6 -4,0 -3,0 -6,5 3,5 

Summa inklusive anläggningsavgifter 51,3 79,6 189,1 148,1 41,0 
1 Avgifter som delfinansierar vatten- och avloppsinvesteringar. Dessa redovisas ej över investeringsredovisningen men ingår 
i beräkningen av investeringarnas finansiering. 
 
 

Nettoinvesteringar i detalj per nämnd 
 
Kommunstyrelsen Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2019 2020 2020 2020 2020  
IT 471 162 430 430 0 
Trådlösa nät 0 1 015 1 342 1 342 0 
Digitalisering 365 0 1 086 200 886 
Fiberutbyggnad 0 0 54 54 0 
Inventarier KLK 0 143 100 300 -200 
Beslutsstödsystem 0 0 866 200 666 

Summa 836 1 320 3 878 2 526 1 352 
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Samhällsbyggnadsnämnden Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2019 2020 2020 2020 2020 
Fastighet 4 590 5 946 17 996 14 046 3 950 
Fastigheter reinvestering 4 585 4 538 7 520 7 520 0 
Toaletter, offentligt rum 5 0 266 266 0 
Laddnätverk 0 0 1 710 710 1 000 
Solceller, installation 0 0 3 000 0 3 000 
Ny utemiljö Korsavad 0 643 2 000 2 000 0 
Omklädning mm Räddningstjänst 0 15 2 500 2 500 0 
Fastighet ramanslag 0 750 1 000 1 050 -50 
Admin 0 17 1 335 1 335 0 
Inventarier admin, SBF 0 17 120 120 0 
Ramanslag till SPN: förfogande 0 0 1 215 1 215 0 
Hamn 2 928 1 189 4 212 4 212 0 
Hamn investeringar, ramanslag 48 290 1 902 1 902 0 
Hamn, reinvestering 58 899 2 310 2 310 0 
Hamnar, statusbedömning 2 822 0  0 0 0 
Gata/ Park 9 829 12 160 45 612 30 677 14 935 
Tommarpså vattenvårdsprog 166 262 2 630 300 2 330 
Vattendrag våtmark,utredn 0 34 1 063 100 963 
Markinköp,reservatsbildning 0 0 2 450 0 2 450 
Stenbergs strädde 6 259 234 259 -25 
Allaktivitetsstråk 91 0 0 0 0 
Strandrastplats 316 0 0 0 0 
Våtmarker, ramanslag (Åbackarna m.fl.) 19 460 143 460 -317 
Skillinge bycent/ hamnomr 738 8 3 913 3 913 0 
Sjöfartsst, etapp 2 Tobisvik 30 0 0 0 0 
Maskiner / utrustning ram 381 712 219 645 -426 
Sjöfartsstråk S-hamn 1 158 13 0 13 -13 
Gång- och cykelvägar 2 428 59 2 428 1 428 1 000 
Sjöfartsstråket, etapp 4 badbrygga 46 0 0 0 0 
Belysningar reinvestering 112 414 3 087 3 087 0 
Kristianstadsvägen, infart 0 1 342 0 1 342 -1 342 
Åtgärd e. ÅVS Kivik TRV 0 837 3 774 1 700 2 074 
Beläggning gator reinvest 6 1 605 3 716 3 716 0 
Jonebergs torg 0 0 99 99 0 
Samordn Mötesspår Gärsnäs 43 0 -228 0 -228 
Samordn, VA-projekt 28 0 0 0 0 
Park & grönytor, reinvest 0 3 059 6 060 6 060 0 
Park & natur, ramanslag 209 216 297 297 0 
Trafiklösn, nya handelsomr 122 0 0 0 0 
Gator, trafik & belysning, ramanslag 896 1 107 1 864 1 864 0 
Gatunamnskylt,systemskift 6 0 975 500 475 
Skansen 0 179 9 000 1 000 8 000 
Måns Nils Torg, Borrby 0 4 2 000 2 000 0 
Reinvestering parkmiljöer  2 672 1 562 1 584 1 562 22 
Övrigt 356 28 304 332 -28 
MBK 0 0 229 229 0 
Kartförsörjning                             0 0 229 229 0 
Kostverksamhet 521 229 838 838 0 
Inventarier tillagn.kök 521 229 838 838 0 

Summa 17 868 19 541 70 222 51 337 18 885 
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Samhällsbyggnadsnämnden (VA) Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2019 2020 2020 2020 2020 
Förstärk vatlev Brösarp-Kivik 1 900 7 075 18 489 10 000 8 489 
Tryckstegring 186 387 1 000 1 000 0 
Ystadvatten 0 498 956 956 0 
Vattenverk 4 869 1 850 4 800 4 800 0 
Kivik ARV,utbyggn/kapacitetsökning 3 816 37 012 56 752 45 000 11 752 
Havängs sommarby 0 85 0 400 -400 
Avloppsreningsverk 2 400 409 2 000 2 000 0 
Utbyggnation vatten- o avloppsledn 3 313 2 895 -1 763 4 000 -5 763 
Reinv. ledn vatten/avlopp 7 521 5 126 15 365 15 365 0 
Avloppspumpstationer 1 184 2 473 4 000 4 000 0 
Reservoarer 216 55 515 515 0 
VA-ledningsutbygg. exploateringsomr. 0 798 0 1 000 -1 000 
Verksamhetsfastigheter 1 844 44 1 000 1 000 0 
Övrigt 575 131 2 000 2 000 0 

Summa 27 824 58 838 105 114 92 036 13 078 

 

Kultur- och fritidsnämnden Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2019 2020 2020 2020 2020  
Inventarier 0 49 615 615  
Fritidsanläggningar 0 260 624 624  
Spontanidrott/aktivitetsyta 0 0    
Ny inredning, Benka-di 0 98 200 120 80 
Bokbuss 65 0    
Ny inredning och ombyggnation, bibliotek 53 359 1 541 600 941 
Inredning nytt museimagasin 181 163 166 166  
Ombyggnad Hafreborg 119 39 374 374  
Konstinköp, årligt 91 106 116 116  

Summa 509 1 074 3 636 2 615 1 021 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2019 2020 2020 2020 2020  
Reinvestering skoldatorer 1 798 1 280 1 704 1 798 0 
Inventarier verksamheterna 1 301 401 1 770 1 676 0 

Summa 3 099 1 681 3 474 3 474 0 

 
 
Socialnämnden Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- 
Nettoinvesteringar (tkr) jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec avvikelse 
  2019 2020 2020 2020 2020  
Inventarier 70 261 638 500 138 
Trygghetslarm 0 19 1 268               300 968 
IT-utveckling 727 336 1 570 500 1 070 
Trygghetsskapande IT-produkter 247 80 900 300 600 
Hjälpmedel 898 564 1 403 1 100 303 

Summa 1 942 1 261 5 779 2 700 3 079 
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Resultaträkning 

 
Kommunen                   Kommunen                   Kommunen                    Kommunen                   Koncernen                    Koncernen                    

Utfall Utfall Budget Prognos Utfall Prognos 
jan-aug                 

2019 
jan-aug                 

2020 
jan-dec                 

2020 
jan-dec                 

2020 
jan-aug                 

2020 
jan-dec                 

2020 
Verksamhetens intäkter 596,6 590,8 825,2 824,4 684,1 1 004,1 

Verksamhetens kostnader -1289,2 -1 266,0 -1 919,5 -1 902,2 -1 308,9 -2 014,6 

Avskrivningar -32,3 -31,6 -51,4 -51,4 -56,0 -83,7 

Verksamhetens nettokostnader -724,9 -706,8 -1 1145,7 -1 129,2 -680,8 - 1 094,2 

Skatteintäkter 698,1 702,5 1 062,0 1 053,0 702,5 1 053,0 

Generella statsbidrag och utjämning 33,6 72,2 83,9 118,8 72,7 118,8 

Finansiella intäkter 74,9 4,3 4,7 4,7 1,8 2,3 

Finansiella kostnader -1,2 -1,1 -3,3 -1,8 -10,3 -18,3 

Resultat efter finansnetto 80,5 71,1 1,6 45,5 85,9 61,6 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0 3,7 0,5 

Årets resultat  80,5 71,1 1,6 45,5 89,6 62,1 
 
Balanskravsresultat 
 
Prognosen för balanskravsresultatet uppgår till 57,7 mnkr. Justering har då gjorts avseende uttag pensionsme-
delsförvaltning +12,2 mnkr. Inga realisationsvinster vid fastighetsförsäljning eller värdepapperförvaltning för-
väntas.  
 

Faktiskt balanskravresultat avseende åren 2015 – 2019 samt prognostiserat balanskravsresultat för år 2020. 

 

Resultaträkning (mnkr) 
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Balansräkning 
 
Balansräkning (mnkr) Kommunen                 

2019-12-31 
Kommunen                   
2020-08-31 

Koncernen                 
2019-12-31 

Koncernen                   
2020-08-31 

TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar 1 115,2 1 165,8 2 035,2 2 086,8 
Immateriella tillgångar 1,8 1,8 1,8 1,8 
Materiella anläggningstillgångar 1 019,8 1 070,3 2 009,2 2 060,9 
varav mark, byggnader och tekniska anläggningar 913,9 899,8 1 893,7 1 881,6  
varav maskiner och inventarier 62,1 59,5 71,8 68,3 
varav pågående nyanläggningar 43,8 111,0 43,7 111,0 
Finansiella anläggningstillgångar 93,6 93,6 24,2 24,1 
Omsättningstillgångar 416,4 513,8 459,8 578,0 
Förråd och lager 2,7 3,2 3,3 3,8 
Exploateringsfastigheter 9,6 10,6 9,6 10,6 
Kortfristiga fordringar 138,0 136,9 153,9 153,3 
Kortfristiga placeringar 171,4 171,6 171,4 175,8 
Kassa och bank 94,7 191,5 121,6 234,5 

Summa tillgångar 1 531,6 1 679,5 2 495,0 2 664,8 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
Eget kapital  830,2 901,0 932,2 1 021 
varav periodens resultat 27,9 71,0 42,0 89,2 
varav resultatutjämningsreserv 40,0 40,0 40,0 40,0 
varav social investeringsfond 4,1 3,8 4,0 3,8 
varav övrigt eget kapital 758,2 786,2 846,2 888,0 
Avsättningar 29,2 30,4 35,8 36,8 
Skulder 672,2 748,1 1 527,0 1 607,0 
Långfristiga skulder 433,9 499,8 930,9 1 312,2 
Kortfristiga skulder 238,3 248,3 596,1 294,8 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 531,6 1 679,5 2 495,0 2 664,8 
    
Ansvarsförbindelser (mnkr) 1 Kommunen                 

2019-12-31 
Kommunen                   
2020-08-31 

Pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt, inklu-
sive förtroendevalda 368,9 367,3 

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