Simrishamns kommun
informerar mars 2014
Det händer på Simrishamns bibliotek
12/4 kl. 11 och 13
Kulturkullerbyttan barnteater – ”Hunden Rund
planterar”
Hunden Rund har hittat något på marken. Det
är ett frö. Vi gräver, planterar, sjunger, spelar
musikfrön och dansar vattenkannedans. Passar
barn 1–4 år. Begränsat antal platser. Hämta gratisbiljett på biblioteket. I samarbete med ABF
Österlen och Kulturkullerbyttan.

plats är kostnadsfritt, men först till kvarn får
ställa ut!
14/4 kl. 14
Bokfika och bokbingo
För dig 6–12 år.
Föranmälan till
biblioteket.

14–26/4
Utställning: VÄGGEN
Konstrundan är här, blir du inspirerad? Var
med och ställ ut dina egna alster! Välkommen
att boka en meter vägg i biblioteket där du får
chansen att visa upp din egen konst. Att boka

Turistbyrån
– alltid på gång!

För dig som
är företagare

Påskkul?
Har du planerat några särskilda påskaktiviteter? Äggpickning, musik, barnaktiviteter eller annat skoj för hela familjen? Turistbyrån vill veta vad som händer! Kom in med era
evenemang så hjälper vi till att sprida informationen! Konserter, teater, föredrag – evenemang som anmäls in till turistbyrån kommer ut i Vad händer-tidningen, på turistbyråns
och på kommunens hemsida.
Ring oss på 0414-81 98 00 eller skicka informationen på epost turistbyra@simrishamn.se.

Frukostmöte för företagare den 21 mars på Allé
Företagarna Albo-Österlen och Simrishamns kommun bjuder in till frukostmöte fredagen den 21 mars
kl. 7.30–9.00. Ett späckat program där du bl.a. får veta
vad som händer med biogasen på Österlen. Biogas
Syd informerar om gasbilars betydelse för både klimat och plånbok.
Charlotta Netland och Rolf Hjerpe från Företagarna
Region Syd svarar på frågan varför man som företagare bör vara med i Företagarna. Vilka vinster och
fördelar finns det? Föreningen Företagarna AlboÖsterlen berättar om sin verksamhet och kommande
program.
Anmälan görs till Lars Persson, 0414-81 91 22,
lars.persson@simrishamns.se, eller till Cecilia
Granquist Dahmén, 0703-73 88 05, info@ceciliagranquist.se.
Varmt välkommen till Allé i Svinaberga den 21
mars! Frukostmötet arrangeras av Simrishamns
kommun och Företagarna Albo-Österlen.

Vi får även många förfrågningar om loppis
Vi uppmanar därför er föreningsverksamma i Simrishamns
kommun att anmäla datum för loppisar till Simrishamns turistbyrå. Ni kan alltid få mer information om aktuella evenemang och utställningar, samt få fler tips om vad som händer
i Simrishamn med omnejd, hos turistbyrån eller på vår hemsida www.visitystadosterlen.se
Nyhet! Nu finns Visit Ystad-Österlen också på Instagram
Följ oss gärna och dela med dig och tagga dina finaste österlenbilder #ystadösterlen så visas bilderna på också vår hemsida visitystadosterlen.se
Under ytan – ny app om vrak
Ystad & Österlen har mer än 80 km vacker kust och erbjuder
nu ett nytt sätt att upptäcka sevärdheterna, den här gången
under Östersjöns yta! Med appen är det
lätt att upptäcka många av vraken utanför Ystad & Österlens kust när du enkelt
skannar din telefon ut över havet. För
iPhone och iPad och naturligtvis gratis!

Tillväxt Syd: Hållbarhet i praktiken 28 mars
Denna förmiddag har vi ett särskilt fokus på besöksoch tjänstenäringen, men innehållet är väl så intressant
för samtliga företag i regionen. Tid och plats: 28 mars
kl. 8.30–12.00 på Marint centrum, Simrishamn. Läs
mer om programmet på simrishamn.se/naringsliv.
Anmälan till Tillväxt Syd, maria.hammenberg@
tillvaxtsyd.se, senast den 24 mars. Deltagandet är
kostnadsfritt för alla medlemmar och vänner i Tillväxt Syd, men observera att deltagarantalet är begränsat, så vänta inte med att anmäla dig!

Hunden Rund planterar.

Semestervikarier
sökes!
Vi söker semestervikarier till
våra verksamheter inom socialförvaltningens område:
• Hälso- och sjukvårdsenheten: Distriktssköterskor/
sjuksköterskor
• IFO-enheten: Behandlingspedagoger till HvB
för ensamkommande barn
• LSS-verksamheten: Omsorgsassistenter, ledsagare,
personliga assistenter, behandlingsassistenter och
pedagoger.
• Social omsorg: Vårdbiträden och undersköterskor
• Handläggarenheten: Omsorgshandläggare
Vi söker dig som har lämplig
utbildning/erfarenhet och är
intresserad av att arbeta med
människor som har behov av
vård, omvårdnad och omsorg. Vi erbjuder dig ett positivt och omväxlande arbete i
en stimulerande arbetsmiljö.
Läs mer på simrishamn.se
under ”Lediga jobb”. Välkommen med din ansökan.
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5/4 kl. 14
En betraktelse efter 40 år
vid skrivmaskinen: Klas
Östergren!
Klas Östergren är sedan
debuten 1975 en av Sveriges mest välkända författare och numera också
invald som ledamot i
Svenska akademien på
stol nummer 11. Förutom romaner har han skrivit manus för film och tv samt översatt dramatik. Han är sedan många år bosatt på Österlen.
Entré: 100 kr (biljett säljs på plats). I samarbete
med Trädgården som livsrum och Vuxenskolan
Sydost-Österlen och SPF Sumaros.

Det går bra för Simrishamn
Våren kom tidigt i år, för visst har det varit
några fantastiska dagar med strålande sol och
riktigt härligt vårväder. Vårstädning och ansning av parker och gator har startat rekordtidigt och pågår för fullt.
2013 års bokslut för Simrishamns kommun visar för elfte året i rad en ekonomi i balans. Överskottet landade på 21 miljoner kronor vilket är 17
miljoner bättre än budget. Resultatet beror dock
till övervägande del på återbetalda, avtalsenliga
försäkringspremier. Trots att året har präglats av
fortsatt lågkonjunktur, är det starkt att klara en
ekonomi i balans kombinerat med fortsatt god
kvalitet i verksamheten. Läs mer på sista informationssidan om hur det gick 2013.
Under fjolåret minskade befolkningen från
18 997 till 18 951 invånare, en minskning med
46 personer. Simrishamns kommun är en inflyttningskommun och 2013 uppgick det positiva flyttnettot (alltså att fler flyttade till oss än
från kommunen) till 115 personer. Under hösten har ett särskilt projekt startats som arbetar
med för kommunen strategiskt viktiga, lång-

siktiga frågor, där befolkningsutvecklingen är
särskilt prioriterad.
Ett av de viktigaste infrastrukturbesluten på
länge togs för ett par veckor sedan. Vi har tagit
ett stort steg mot ett förverkligande av regeringens och Region Skånes bredbandsmål för
2020 när vi ingick ett samarbetsavtal med tillhörande anslutningsavtal med företaget IPOnly. Företaget har erbjudit sig att ansluta
merparten av kommunens verksamheter med
fiber och snabbt bygga ut både det ortssammanbindande nätet och områdesnät i kommunens tätorter. Det innebär i praktiken att alla
tätorter i Simrishamns kommun kommer att
kunna erbjudas fiberanslutning redan 2014–15.
Läs mer på högersidan.
Vår kommundirektör Anna Thott har tagit
sig in på topp 100 av de mest inflytelserika
kvinnorna i den svenska välfärden. För att visa
den viktiga insatsen som kvinnliga ledare inom kommuner och landsting gör, har tidningen
Dagens samhälle lyft fram 100 kvinnor och
Anna placerade sig på plats 86. Vi har många

Byggplaner i sommar?
Regeringen är aktiv med att
vilja förenkla byggprocessen
och har lämnat olika förslag
på förändring av plan- och
bygglagen till riksdagen.
Dessa förändringar i lagen är
dock inte fastlagda ännu, så
tänk på detta innan du sätter
igång med ditt byggprojekt.
Om du planerar för ett byggprojekt i sommar är det
lämpligt att komma in med
en bygglovsansökan nu i
mars/april. Detta för att ditt
projekt kan ta lite tid att
handlägga beroende på inlämnade handlingar, planbestämmelser och eventuella
remissutskick. En handlägg-

ningstid på cirka två månader är ganska vanligt. Har du
frågor eller funderingar avseende ditt byggprojekt, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen på 0414-81 92 00.

Blanketter och information
finns på Björkegrenska gården i Simrishamn eller på
simrishamn.se/sv/bygga_bo/
bygglov-och-ovriga-tillstandsbeslut.
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Jag önskar dig
en fortsatt skön vår.

Anders Johnsson (M)
Kommunstyrelsens
ordförande

Kalendarium
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det
betyder att vem som vill får
komma och lyssna. Allmänheten får ställa frågor som
rör ärenden till kommunstyMars
19 Kommunstyrelsen (informationsstunden
startar kl. 13)
26 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
31 Kommunfullmäktige
(startar kl. 18)
April
2 Kommunstyrelsens arbetsutskott
3 Socialnämnden

Barngruppen Blåvinge
”Kring varje människa med
en känslomässig sjukdom
finns det fyra–fem personer
som på ett eller annat sätt
påverkas.”
Blåvinge är ett stöd- och utbildningsprogram för barn
mellan 7 och 12 år som
drivs av barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i samarbete. Gruppen finns för
barn i familjer som har eller
har haft en känslomässig
sjukdom (beroende, psy-

duktiga ledare i kommunen och Anna är en av
dem. Jag kan inte nog betona hur viktigt ledarskapet är för att få en effektiv och flexibel förvaltning.
Vi klättrar raskt i nyföretagarbarometern för
2013 och den visar att nyföretagandet växer
starkt i Simrishamn. Förra året passerade vi
3000 företag i kommunen och hela 123 nya företag startades, vilket kan jämföras med 88 under 2012. Det innebär att Simrishamn lyfter
från plats 142 till 33 på listan över Sveriges
främsta nyföretagarkommuner. Att det startas
ett företag var tredje dag har stor betydelse för
tillväxt och utveckling. Varje arbetad timme
ger mer resurser till välfärden.

kisk ohälsa, våld) eller har
drabbats av konfliktfyllda
separationer. Det är vanligt
att barn i dessa familjer tror
att de är ensamma om sina
upplevelser och tar på sig
skulden för det som händer
i familjen.
Genom att delta i en Blåvingegrupp får barnen möjlighet att uttrycka sina egna
känslor i förhållande till det
som sker i det dagliga livet,
bli medvetna om sig själva
och sina egna behov, dela

sina erfarenheter och upplevelser med andra barn och
avlastas från skuld.
Vill du läsa mer eller få
kontakt med gruppen hittar
du mer information på simrishamn.se/barn_utbildning/barn-gruppen-blavinge, eller ring Karin Andersson (0709-81 90 49)
eller Annica Lindh (0709-81
94 84), båda gruppledare.

relsens sammanträde vid en
informationsstund före kommunstyrelsens sammanträden. Kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen sammanträder båda i rådhuset.
8

Individ- och familjeutskottet
Myndighetsnämnden
9 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
10 Kultur- och fritidsnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden
16 Kommunstyrelsen (informationsstunden
startar kl. 13)

Dags att nominera
Nominera till Simrishamns kommuns kulturpris, föreningsledarstipendium och idrottspris 2014
Simrishamns kommun utlyser 2014 års kulturpris, föreningsledarstipendium och ett nyinrättat idrottspris. Priserna
kommer att delas ut i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni i Brunnsparken i Simrishamn. Tag
chansen att nominera någon/några som du tycker gjort en
insats inom kulturens, föreningslivets eller idrottens område. Läs mer på hemsidan om vem som kan bli nominerad
och stadgarna för priserna. Förslag på pristagare ska – åtföljt av motivering – lämnas till Simrishamns kommun,
kultur- och fritidsnämnden, Järnvägsgatan 2, 272 80 Simrishamn, eller till kulturfritid@simrishamn.se, senast fredag 11 april 2014. Välkommen med din nominering!

Som anhörig är du alltid välkommen att
kommunal hälsa och sjukvård. Hur fungekontakta anhörigstödet, kanske har du en
rar hemsjukvården? Träffa kommunsjukundran eller har ett behov av enskilt samtal
sköterskan.
eller träffa andra anhöriga som befinner sig i • Tisdag 8 april: attitydambassadör Maria
liknande livssituation. Tillsammans hittar vi
Samuelsson berättar om sin erfarenhet av
det som passar dig bäst i din situation.
psykisk ohälsa och kampanjen (H)järnkoll.
Missa inte nedanstående föreläsning
• Tisdag 22 april: musikunderhållning och
Torsdag 20 mars kl. 18–20 finns det möjlighögläsning på dialekt med Irene och Gullvi.
het att delta i en gratis föreläsning om återBorrby – församlingshemmet kl. 14–16
hämtning från psykisk ohälsa samt hur vi
kan stödja återhämtning hos individen. Fö• Onsdag 2 april: kommunens omsorgsreläsare är Camilla Bogarve och John
handläggare och uppsökande verksamhet
Ernstsson. På plats finns även anhörigstöd,
informerar
personliga ombud från Simrishamn, Tome- • Onsdag 16 april: underhållning av SPFlilla, Ystad och Skurup samt attitydambaskören.
sadörer från kampanjen (H)järnkoll. I pau• Onsdag 30 april: Berättelser på bygdemål.
sen finns möjlighet att ställa frågor till
dessa. Det bjuds på frukt och något att
Hammenhög – församlingshemmet kl.14–16
dricka i pausen. Plats/lokal: Filmsalen, Nils • Tisdag 29 april: programpunkt ej fastAhlins gata 4b, Ystad.
ställd.
Välkommen till kommunens anhörig-dropin caféer, vi serverar kaffe/te och kaka till
självkostnadspris.
Simrishamn – Bergengrenska
kl. 13.30–15.30
• Torsdag 20 mars: träffa kommunens avgiftshandläggare.
• Tisdag 25 mars: skön avkoppling till
blommor i diktens värld.
• Torsdag 3 april: du som anhörig har möjlighet ställa frågor kring sådant som rör

Demensteamet – Bergengrenska kl. 13–15.
Café för anhöriga till närstående som har
minnessjukdom.
• Fredag  21 mars
• Fredag 4 april
Välkommen att kontakta:
Anhörigkonsulent: Linda Jacobson, 041481 19 65, linda.jacobson@simrishamn.se
Silviasyster: Mia Brantlid, 0414-81 92 93
Demenssjuksköterska: Elisabeth Hallberg,
0414-81 92 94

Fiberutbyggnaden
tar fart i Simrishamns kommun
Simrishamns kommun tog ett stort steg mot
ett förverkligande av regeringens och Region Skånes bredbandsmål för 2020 när kommunfullmäktige vid sitt senaste sammanträde fattade beslut om samverkansavtal
med tillhörande anslutningsavtal med företaget IP-Only.
IP-Only har erbjudit sig att ansluta merparten av kommunens verksamheter med
svartfiber för att på så sätt snabbt bygga ut
både det ortssammanbindande nätet och
områdesnät i kommunens tätorter. Det
innebär i praktiken att alla tätorter i Simrishamns kommun kommer att kunna erbjudas
fiberanslutning redan 2014–15.
Öppet fibernät
Fibernätet som byggs inom kommunen är
öppet på alla nivåer. Det innebär att det erbjuds till samtliga operatörer på marknaden
på konkurrensneutrala villkor. IP-Only är
inte egen tjänsteleverantör på den egna
kommunikationsplattformen, vilket rimligtvis ger största möjliga öppenhet. Detta
tillsammans med bl.a. hög utbyggnadstakt,
lägre anslutningskostnad för hushållen och
möjlighet till sommarabonnemang avgjorde
till IP-Onlys fördel.

– Vi har utvärderat ett antal modeller för
att fiberansluta hela kommunen, och göra
det på kort tid, och kommit fram till att avtalet med IP-Only är det bästa, säger Anders
Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande. Med tuffa delmål redan nästa år är slutmålet minst 95 % täckning till kommunens
invånare och företagare senast år 2020.
De som bor och verkar styr kraven
Simrishamns kommun har också en stor andel deltidsboende som vill ha goda möjligheter att t.ex. arbeta på distans.
– Snabb och prisvärd kommunikation
över öppen optisk fiber är helt nödvändigt
när vi erbjuder möjligheten att bo här och
jobba på distans, säger Anders Johnsson. I
dag är ungefär nio av tio svenskar digitalt
delaktiga och våra kommuninvånare och
besökare var tidiga med att använda smarta
telefoner, redan för ett par år sedan var tre
av tio besökare på vår hemsida mobiltelefonanvändare.
Läs mer om IP-Onlys erbjudande på
www.simrishamnstadsnat.se. På simrishamn.se finns också en sida med frågor och
svar: gå till ”om kommunen” och klicka på
”bredband”.

Konferens om
läkemedelsrester
i vatten
Möte i april på Marint centrum i Simrishamn kring
ett angeläget miljöproblem
Den 10 april samlas personer från kommuner, myndigheter, företag, organisationer och forskning för
att diskutera problematiken kring läkemedelsrester i
vatten. Det är Marint centrum som i samarbete med
Skånes Hav och Vatten, ett initiativ finansierat av
Region Skåne, bjuder in till mötet. Arrangemanget är
en aktivitet inom projekt InnoVatten, som parterna
driver tillsammans och som är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Mängden läkemedel som används i Sverige ökar.
Substanserna är stabila och tar sig ofta igenom både
våra kroppar och våra avloppsreningsverk utan att
brytas ned. Istället hamnar de i vattenmiljön där de
orsakar skada på både individ- och ekosystemnivå.
En skada vi bara är i början av att förstå vidden av.
Alla utsläpp sker ju heller inte till vatten som går till
reningsverk, utan djurhållning och enskilda avlopp,
där läkemedelsresterna går direkt ut i vattnet, har en
stor del av ansvaret.
Men vi kan inte vänta på alla fakta och bevis innan
vi agerar. Enligt nya EU-regler ska Sverige börja
med mätningar av läkemedelsrester i vatten 2015,
vilket är ett första steg mot utsläppskrav. Redan nu
måste vi alltså bestämma oss för att agera och för att
komma till rätta med problemen kopplade till läkemedelsrester krävs både ett långsiktigt och målinriktat arbete som till stor del måste involvera Sverige på
en policynivå och kommunerna. Men det stannar inte där, marknaden måste kunna erbjuda effektiva och
hållbara lösningar. I takt med att nya typer av läkemedel och en allt mer svårhanterad ”cocktail” av
substanser når vatten och hav, måste forskningen på
bred front kunna leverera ny kunskap som underlag
för utveckling. Det är delar av denna komplexitet vi
ska beröra under denna dag.
Under konferensen betraktar man först helheten,
men dyker snabbt ner i olika lösningar. Det krävs politiska beslut för ett kraftfullt agerande, varför första
fokus är på frågan ur ett policyperspektiv där man
ser på hur Sverige tar sig an frågan jämfört med t.ex.
Schweiz och Kalifornien. Under andra halvan av mötet presenteras de lösningar som finns idag kring reningsmetoder kopplade till reningsverk, industrier
och hushåll. Avslutningsvis kastar vi en blick in i
kristallkulan, finns det tekniker och modeller som
skulle kunna bli de nya och kostnadseffektiva lösningarna i framtiden?
För mer information, gå in på simrishamn.se/marint-centrum/kalendarium eller kontakta Ann-Marie
Camper, ann-marie.camper@skaneshavochvatten.
se. Sista dag för anmälan är 4 april.
Välkommen!
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Information från kommunens anhörigstöd

Aktuell föreningsinformation våren 2014
Aktuell föreningsinformation skickas ut två
gånger om året till alla föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister
(nästan 400 st). Kultur- och fritidsförvaltningen sammanställer aktuell information
som kan vara av intresse för er förening. Det
är viktigt att du som tar emot informationsbladet vidarebefordrar informationen till
rätt person i din förening. Finns frågor och
funderingar är du/ni välkomna att kontakta
förvaltningen på 0414-81 93 15 eller 0414-81
93 03.
Aktuella datum
2014-04-15 Ansökan om lokalbidrag.
2014-05-01 Ansökan om tider i sporthallar,
gymnastiksalar, simhall och
skjuthall för säsongen
2014/2015.

2014-08-15 Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd.
2014-09-15 Ansökan om kultur- och arrangörsbidrag, avseende 2015.
Allmänna bidragsbestämmelser för
föreningar
Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika former av
bidrag till i huvudsak ideella föreningar som
är verksamma inom Simrishamns kommun.
Bidragen avses aktivera det ideella föreningsarbetet i kommunen samt täcka en del av
kostnaderna för föreningens verksamhet. Bidrag beviljas endast till föreningar registrerade i kommunens föreningsregister (undantag
kan endast ske efter nämndens prövning), vilka också bedriver kontinuerlig verksamhet i
kommunen samt uppfyller de allmänna be-

Upphandlingar Lediga jobb
Alla våra aktuella upphandlingar
finns på simrishamn.se/sv/omkommunen/ekonomi/upphandling

Alla lediga jobb hos Simrishamns
kommun hittar du på simrishamn.
se/sv/om-kommunen/kommunensom-arbetsgivare/lediga-jobb/.
Välkommen med din ansökan.

Träduppropet på Österlen
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Ta vara på träden! Rapportera träd
som är gamla, stora, ovanliga, exotiska och som har en spännande
historia.
Inom ramen för Projektet Österlens trädgårdar 2014 finns ett Trädupprop, som alla kan vara med på.
Bästa sättet att bevara ett unikt träd
är att uppmärksamma det! Se dig
om här på Österlen efter något eller
några träd som verkar speciella. Det
kan vara ett stort träd, ett knotigt, ett
exotiskt eller ett mycket gammalt.
Det finns kanske något spännande
att berätta om det. Du kan hitta ditt
träd i din egen trädgård, i en park, i
skogen eller någon annanstans. Fo-

tografera själv eller be om hjälp med
det. Det ska vara helbild och någon
närbild på blad och eventuellt blommor eller frukter. Läs mer här:
www.facebook.com/traduppropet

stämmelserna och bestämmelserna för respektive bidragskategori. Ingen förening garanteras automatiskt något bidrag.
På hemsidan kan du ta del av de allmänna
bidragsbestämmelserna för föreningar i vår
kommun: simrishamn.se/sv/kultur_fritid/
Idrott-motion--kultur/Forening/Bidrag/.
Ansökningsblanketter
Följande ansökningsblanketter finns att ladda ner från hemsidan, under kultur och fritid
(ansökningsblanketterna är i pdf-format):
• Ansökan om träningstider i gymnastiksalar och sporthallar
• Kultur- och arrangörsbidrag
• Särskilt bidrag
• Lokalbidrag
• Lokalt kommunalt aktivitetsstöd

Ferieungdomsplats
sommaren 2014
Ferieungdomsplats ges vid ett
tillfälle och gäller för ungdomar
mantalsskrivna i Simrishamns
kommun, födda 1997 eller 1998.
Ungdomarna ansöker i april, mer

info kommer då. Passa på att
söka sommarjobb på den privata
marknaden redan nu! Ansvarig
för ferieungdomsplatserna är
Johan Kohnke, 0414-81 93 87.

Positivt bokslut för Simrishamns kommun
+ 21 miljoner kronor 2013 – der som införande av
balans i kommunens ekono- valfrihetssystem inom hemtjänsten och särskilt boende
mi för elfte året i rad.
(LOV) samt flera kommunala initiativ för centrumutSimrishamns kommuns
veckling är andra områden
bokslut för 2013 visar ett
positivt ekonomiskt resultat som kommer att få positiva
effekter för sysselsättning
för elfte året i rad. Överoch inflyttning. Under året
skottet på 21 mnkr är 17
mnkr bättre än budget. Re- har företagslotsar införts på
sultatet beror dock till över- samtliga förvaltningar, för
att snabbare service och bevägande del på återbetalda
slut. Nyföretagandet ligger
avtalsenliga försäkringspå en mycket hög nivå.
premier. Återbetalningen
– Att Simrishamn är Noruppgick till nästan 16 mnkr.
dens kulturarbetartätaste
– Trots att 2013 präglats
kommun och har en besöksav fortsatt lågkonjunktur
näring som sysselsätter näroch vikande befolkningsnetto, är det starkt att klara mare 750 årsarbetare har
en ekonomi i balans kombi- också betydelse, säger Annerat med fortsatt god kva- ders Johnsson.
I Skåne är 12 % av den
litet i verksamheten, säger
Anders Johnsson, kommu- arbetsföra befolkningen företagare och det kvinnliga
nalråd (M).
företagandet uppgår till
12,6 %. I Simrishamns
Händelserikt år
kommun är företagandet
Kommunen har under året
varit möjliggörare i form av mycket högre än så. Av
planer och tillstånd när fle- kommunens arbetsföra bera större både befintliga och folkning ansvarar hela 19,3
nya arbetsgivare i kommu- % (föregående år 18,8 %)
nen har satsat på utveckling för ett företag.
och tillväxt. Exempel är
Befolkningsfrågan central
planen kring sjukhuset i
Simrishamn, Kiviks muste- Under 2013 har befolkningen minskat från 18 997 till
ri och ny detaljplan för yt18 951 invånare, ett minskat
terligare handel i Simrishamn. Jobbskapande åtgär- invånarantal på 46 perso-

ner. Även om befolkningen
minskat är minskningstakten lägre än de senaste åren.
Simrishamns kommun är
normalt sett en inflyttningskommun och 2013 uppgick
det positiva flyttnettot till
115 personer.
– För kommunen är befolkningsfrågan ytterst viktig. Utifrån åldersstrukturen har kommunen ett fortsatt negativt födelsenetto
och flyttöverskottet har inte
varit tillräckligt för att undvika en befolkningsminskning, säger Anders Johnsson. Under hösten har ett
särskilt projekt startats som
ska arbeta med för kommunen strategiskt viktiga frågor, där befolkningsutvecklingen är särskilt prioriterad.

vilket förklaras av lägre
personalkostnader till följd
av bl.a. vakanser samt lägre
medlemsavgifter till kommunalförbunden än budgeterat.
Kultur- och fritidsnämnden visade en positiv budgetavvikelse på nästan 0,5
mnkr som beror på ett
minskat antal ansökningar
avseende lokalbidrag samt
vakanta tjänster.
Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett underskott på 3,0 mnkr mot
budget. Österlengymnasiet
visade ett underskott på
drygt 4 mnkr till följd av
minskat antal elever. Även
kostnaderna inom kostenheten översteg budgeterad
nivå. Övriga verksamheter
redovisade sammantaget
överskott som i viss mån
motverkade nämnda underskott.
Socialnämnden redovisade ett underskott på 1,9
mnkr. Obalansen förklaras
av två specifika åtgärder.
Dels har ett hyresavtal lösts
ut i förtid, dels har en reservering gjorts för eventuellt
kommande anspråk vid en
tvist. Utan dessa båda åtgärder hade nämnden haft
ett överskott på 4,5 mnkr.

Både plus och minus i
nämnderna
Samhällsbyggnadsnämnden visade ett positivt utfall
mot budget på 5,0 mnkr.
Största överskottet, 3,3
mnkr, avsåg vatten- och avloppsverksamheten. Det är
viktigt att denna verksamhet åter är i ekonomisk balans.
Kommunstyrelsens överskott uppgick till 3,1 mnkr,

Framtiden runt hörnet
– Simrishamn måste – prestigelöst och nämndsövergripande – kraftsamla kring
befolkningsutvecklingen.
Endast genom fokusering
och samarbete kan kommunen vända en trend som
inneburit många år av befolkningsminskning, säger
Anders Johnsson.
– En grundförutsättning
för att det ska vara intressant att flytta till kommunen är att dess kärnverksamheter levererar efterfrågade tjänster på ett
effektivt, men även tillmötesgående sätt. En medborgare eller besökare, som har
en positiv upplevelse hos
kommunen, är den bästa
ambassadören, säger Anders Johnsson. Vi har konstaterat att det finns viss
förbättringspotential gällande servicen och därför
har ett förvaltningsövergripande arbete påbörjats för
att åtgärda detta. Under
projektnamnet ”En väg in”
är avsikten att utveckla servicenivån i syfte att göra
det både lättare och trevligare att komma i kontakt
med Simrishamns kommun, avslutar Anders
Johnsson.

Trädgårdsrundan 2014
an, alla dagar, efter överenskommelse.
Vad vi behöver få in från
den intresserade är följande:
• Trädgårdsägarens/Trädgårdens namn, adress, telefonnummer.
• Några rader om trädgårdens innehåll, specialiteter, karaktär osv.
• Öppettider.
• Om guidning förekommer, kan trädgården ta
emot grupper och i så fall
hur stora?
• Ev. entréavgift.
Vi hoppas få in 100 intresserade trädgårdar och an-

läggningar. Materialet kommer att samlas i en bilaga
till tidningen Österlen 360
som kommer ut till midsommar och som trycks i en
överupplaga att lägga ut på
turistbyråer, hos alla medverkande m.fl.
För mer information, kontakta Lena Alebo på Österlens museum: lena.alebo@
simrishamn.se eller 0414-81
96 72.
17 april: Årets stora invigningsdag på museet
Kl. 13 Invigning av Österlens trädgårdar
Gunnel Carlsson, känd träd-

gårdsjournalist och aktuell
från SVT1:s ”Trädgårdskampen” inviger.
Visning av utställningen,
servering av skärtorsdagskål (nässelsoppa) kokt på allehanda tidiga gröna ingredienser.
Kl. 14 Invigning av Österlenbilder
Elisabeth Ahlström visar ett
20-tal akvareller och målningar från Simrishamn och
Österlen.

Extraöppet påskveckan
Måndag–fredag kl. 11–17
Påskafton kl. 10–14
Påskdagen och annandag
påsk kl. 12–16

Öppettider Österlens
museum t.o.m. 21 juni:
Tisdag–fredag kl. 12–16
Helgfria lördag kl. 10–14

Ansvarig utgivare: Anna Thott

Redaktör: Jan-Erik Zandersson, tfn: 0414-81 90 00, fax: 0414-81 97 00
E-post: jan-erik.zandersson@simrishamn.se

Nästa kommuninformation kommer 17 april 2014

simrishamn.se

Riv ut och spara

En utställning, en trädgårdsrunda och ett trädupprop står i centrum för årets
trädgårdssatsning på Österlen. Österlens museum
kommer att fungera som
nav för händelserna. Trädgårdsrundan pågår under
perioden 28 juni till 17 augusti.
Nu söker vi trädgårdsägare som är villiga att öppna
sin egen trädgård för andra
som vill inspireras, glädjas
och inhämta nya kunskaper.
Det är upp till var och en
när och hur mycket man vill
ha öppet under perioden.
Det kan vara en dag i veck-

