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Kommunstyrelsen

§ 150

Sammanträdesprotokoll
2018-08-15

Dnr 2018/78

Fastställande av ärendelista - kommunstyrelsen
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna dagens ärendelista.

____

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 151

Sammanträdesprotokoll
2018-08-15

Dnr 2018/14

MEDDELANDE
Följande meddelande redovisas:
-

NTM-utskottets protokoll, 30 maj 2018.

_____

Justerandes sign
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6

Kommunstyrelsen

§ 152

Sammanträdesprotokoll
2018-08-15

Dnr 2018/5

Information från kommundirektören
Kommundirektör Diana Olsson informerar om att vid seminariet om ”Hot och våld” som
man hade i samband med kommunfullmäktige i juni, beslutades att man skulle trycka upp
s.k minneskort med viktiga telefonnummer. Korten är nu klara. Det är viktigt att man polisanmäler om någon incident inträffar.
Under sommaren har två allvarliga händelser inträffat i Kontakten, kommunledningskontoret. Diskussioner pågår hur man ska hantera hot och våld framöver.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 153

Sammanträdesprotokoll
2018-08-15

Dnr 2018/313

Presentation av ny kultur- och fritidschef Anders Johnsson
Kultur- och fritidschef Anders Johnsson presenterar sig. Anders kommer ursprungligen
från Hannas. Han har bl a jobbat i sex år vid Glimmingehus. Under 11 år var han verksam i
Eksjö kommun och kommunal museichef/kultur- och fritidschef.
De senaste sex åren har han jobbat regionalt i Gävle.
Han ser fram emot att få jobba i Simrishamns kommun.
_____
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Sammanträdesprotokoll
2018-08-15

Dnr 2018/12

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT
Följande delegeringsbeslut redovisas:
-

Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 30 maj 2018, §§ 128-134

-

Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 20 juni 2018, §§ 153-157

-

Chefsekonomens delegeringsbeslut

-

Anställningar vid kommunledningskontoret.

_____

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 155

Sammanträdesprotokoll
2018-08-15

Dnr 2018/93

Medborgarförslag - Hjärtstartare i Vik.
Ärendebeskrivning
Leif Jakobsson föreslår i inlämnat medborgarförslag att kommunen placerar en hjärtstartare centralt i Vik, lämpligen vid kiosken i hamnen.
Kommunstyrelsen beslutade i § 35 2017 att uppdra till säkerhetsansvarige att se över behovet av hjärtstartare på fler orter i kommunen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 20 juni 2018, § 158
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 11 juni 2018
Inkommit medborgarförslag, 20 februari 2018
Kommunfullmäktige, § 50, 7 mars 2018
Kommunstyrelsen § 35, 15 februari 2017
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Uppdra åt säkerhetsansvarige att i samband med översyn av placering av hjärtstartare beakta medborgarförslaget.



Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

_______
Beslutet expedieras till:
Säkerhetssamordnaren
Leif Jakobsson

Justerandes sign
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10

Kommunstyrelsen

§ 156

Sammanträdesprotokoll
2018-08-15

Dnr 2017/382

Medborgarförslag - Snurringens tider
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag ”Utöka snurringens tider och sträckning, kollektivtrafiken är inte tillräcklig” inkom 29 september 2017.
Medborgaren önskar enligt förslaget ett ökat utbud av bussturer på linje 591(snurringen).
Önskemålet gäller turer innan och efter första och sista turen enligt befintlig tidtabell, där
första turen går 09.20 från stationen och sista turen avgår 17.10 från stationen. Medborgaren anser att man idag som invånare i kommunen är beroende av att äga en bil för att nå en
god service i kommunen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 20 juni 2018, § 159
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 12 juni 2018
Medborgarförslag ”Utöka Snurringens tider och sträckning”, 29 september 2017
Kommunfullmäktiges beslut, 18 december 2017, § 195.
Bakgrund/utredning
Dagens avtal för snurringen mellan kommunen och Skånetrafiken sträcker sig till december år 2019. Skånetrafikens önskemål är att se över kostnadsfördelningen samt att under
våren 2019 förlänga befintligt avtal för snurringen till år 2021.
Ingen diskussion kring avtalsförlängning har påbörjats än mellan kommunen och Skånetrafiken, syftet med en sådan förlängning skulle innebära att samordna och förenkla framtida
upphandling av trafik med trafikoperatören Transdev, vilket skapar en bättre förutsättning
till att effektivisera planeringen av kollektivtrafiken.
Den befintliga avtalssituationen begränsar i vilken utsträckning kommunen kan påverka
större linjesträcknings och tidtabellsförändringar. Först tidig vår 2020 ges det tillfälle för
kommunen att lämna synpunkter om framtida linje och tidtabellsförändringar som Skånetrafiken tar hänsyn till inför den nya avtalsupphandlingen med trafikstart år 2021.
Även om kommunen i dagsläget inkommer med förslag och önskemål kan inga större förändringar verkställas förens till trafikstart 2021, detta beror på att det inte finns utrymme i
dagens tidtabell för fler turer utan att överstiga befintlig fordonskapacitet, varför större
linjenäts - och tidtabellförändringar behöver samordnas med upphandling av trafikavtal.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 156 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-08-15

Dnr 2017/382

Enligt den resandestatistik som inkom från Skånetrafiken 2018-06-04, reser flest med turen
som avgår kl.10.09, generellt är antal påstigande på linjen som högst under förmiddagen
och med turen kl.16.10. Lägst är antalet påstigande för turen som avgår 17.10.
Antalet resande enligt statistiken visar i dagsläget inget utökat behov av trafik, men en utökad turtäthet skulle kunna ge ett större resandeunderlag.
Simrishamns kommun tar med sig önskemålen om en utökad tidtabell och linjesträckning
för snurringen, till framtida upphandling av avtal med Skånetrafiken. En linjenätsutredning
för snurringen har påbörjats och bör slutföras under året.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Medborgarförslaget anses besvarat, med den information som redovisas i ärendet,
samt att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att slutföra den påbörjade linjenätsutredningen för snurringen.



Uppdra åt kommundirektör Diana Olsson att undersöka kostnaden för en utökning
av tidtabellen att gälla även under lördagar mellan kl 10-14.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommundirektör Diana Olsson
Lena Åström

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
2018-08-15

Dnr 2018/151

Helårsprognos 2 - kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i § 14/2017 att från och med 2017 ska den kommungemensamma uppföljningen under året ske per sista februari, maj, augusti (delårsrapport) samt
oktober.
Det prognostiserade driftbudgetavvikelsen per 2018-05-31 beräknas uppgå till 300 tkr beroende på lägre kostnader för fri kollektivtrafik inom kommunen för de som fyllt 75 år.
Kostnaderna får inte full helårseffekt med anledning av att avtalet med Skånetrafiken träder i kraft från och med 2018-09-01.
Ingen avvikelse prognostiseras för investeringsbudgeten.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 20 juni 2018, § 160
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 11 juni 2018
Uppföljning av kommunstyrelsens drift och investeringsbudget för år 2018
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna helårsprognos 2 för år 2018 avseende kommunstyrelsens verksamheter.

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 158

Sammanträdesprotokoll
2018-08-15

Dnr 2018/153

Helårsprognos 2 - Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 2. Prognosen är upprättad efter maj månads utgång. Kommunens balanskravsresultat bedöms för året
uppgå till 7 mnkr, vilket är 6 mnkr lägre än budgeterat.
Socialnämnden beräknas få ett underskott på 9,5 mnkr, cirka 1,5 mnkr mer än bedömningen i
Helårsprognos 1. Gällande samhällsbyggnadsnämnden är prognosen en negativ avvikelse med
4 mnkr. Dessa båda nämnders underskott uppvägs i viss mån av en positiv avvikelse på cirka 7
mnkr avseende finansieringen.
Med anledning av socialnämndens bedömda obalans redan i den första prognosen gav kommunstyrelsen nämnden i uppdrag att i samband med Helårsprognos 2 inkomma med en åtgärdsplan. Den nu inkomna planen innebär att nämnden, med nuvarande förutsättningar, bedöms närma sig balans under 2019. Med tanke på storleken på obalansen bör kommunstyrelsen
får förnyad information om genomförandet.
Kommunledningskontorets anser vidare att samhällsbyggnadsnämnden bör ges ett uppdrag att
återkomma med en åtgärdsplan som syftar till att hantera den uppkomna obalansen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 20 juni 2018, § 161
Tjänsteskrivelse, KLK, 12 juni 2018
Helårsprognos 2, Simrishamns kommun.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Socialnämnden ges i uppdrag att i samband med inlämnandet av delårsrapporten per augusti även inkomma till kommunstyrelsen med en uppdaterad åtgärdsplan som syftar till
att hantera den uppkomna obalansen.



Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samband med inlämnandet av delårs-rapporten per augusti även inkomma till kommunstyrelsen med en åtgärdsplan som syftar till
att hantera den uppkomna obalansen under innevarande år.



I övrigt läggs Helårsprognos 2/2018 till handlingarna.

Justerandes sign
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Dnr 2018/153

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
2018-08-15

Dnr 2018/282

Årsredovisning 2017 för stiftelser förvaltade av kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Årsredovisningarna för nedanstående stiftelser är klara och ska godkännas och undertecknas av förvaltaren, som är kommunstyrelsen.
Efter undertecknande överlämnas årsredovisningarna till revisorerna för granskning.
Årsredovisning och revisionsberättelse för Yngve Östbergs donationsfond och Social Samfond ska därefter till Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.
Följande stiftelser förvaltas av kommunstyrelsen:
Stiftelsen Yngve Östbergs donationsfond
Stiftelsen Social samfond
Stiftelsen Skolans samfond
Stiftelsen Justus Ingemanssons fond
Stiftelsen 13:e novemberfonden
Stiftelsen Johan och Gull Nilssons fond.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 20 juni 2018, § 162
Tjänsteskrivelse, KLK, 8 juni 2018
Årsredovisning år 2017 för stiftelsen Yngve Östbergs donationsfond
Årsredovisning år 2017 för stiftelsen Social samfond
Årsredovisning år 2017 för stiftelsen Skolans samfond
Årsredovisning år 2017 förstiftelsen Justus Ingemanssons fond
Årsredovisning år 2017 för stiftelsen 13:e novemberfonden
Årsredovisning år 2017 för stiftelsen Johan och Gull Nilssons fond.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna stiftelsernas årsredovisningar för år 2017.



Årsredovisningarna undertecknas at kommunstyrelsens ordförande, Karl-Erik Olsson (S) och ekonomiassistent Anneli Engdahl.

Justerandes sign
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§ 159 forts

Sammanträdesprotokoll
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Dnr 2018/282

_______
Beslutet expedieras till:
Karl-Erik Olsson
Annelie Engdahl

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 160

Sammanträdesprotokoll
2018-08-15

Dnr 2018/249

Ekonomiska ramar för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2019
Ärendebeskrivning
Från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (Sörf) har inkommit en skrivelse gällande godkännande av ekonomiska ramar för 2019.
Som bakgrund kan nämnas att under 2017 betalar Simrishamns kommun cirka 14,6 mnkr i
medlemsavgift. Förslaget från Sörf är att kommunernas samlade medlemsavgifter till 2019
ökas med 2,5 procent samt ytterligare kompensation från de fyra medlemskommunerna på
sammanlagt 700 tkr. Sistnämnda delen följer av hyresökningar beroende på ombyggda stationer i Ystad, Tomelilla och Brösarp. Totalt sett hamnar begärd uppräkning därmed på cirka 3,7
procent.
Nämnda ombyggnader syftar till att det ska finnas omklädningsrum för både kvinnor och män.
I Ystad sker därtill ombyggnad enligt projekt ”Friska brandmän”. I en andra etapp ska ombyggnad ske av bland annat stationerna i Simrishamn och Borrby. Även dessa i syfte att förbättra omklädningsmöjligheterna.
Vid behandlingen av medlemsavgiften för 2018 beslutade kommunstyrelsen att: ”Räddningstjänstförbundet bör ta fram alternativa förslag till hur beräknade kostnadsökningar från 2019
till följd av ombyggda stationer kan finansieras. Företrädare för medlemskommunerna bör
delta i arbetet”.
Det kan dock konstateras att Sörf nu yrkar på kompensation för hyresökningarna. Ett skäl för
detta är att förbundet i budgetförslaget har behövt inrymma större prognostiserade kostnadsökningar vad gäller pensioner än normalt.
Sörfs förslag presenterades på ägarsamrådet den 22 maj. Vid samrådet, där Simrishamn representerades av kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande, enades man om att medlemsavgiften för 2019 bör följa en normal uppräkning för annan verksamhet i medlemskommunerna. Det slutliga förslaget innebär en uppräkning av medlemsavgifterna med 2,8 procent.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 30 maj 2018, § 139
Tjänsteskrivelse, KLK, 22 maj 2018
Tjänsteskrivelse, SÖRF, 16 maj 2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/249

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna att medlemsavgiften till 2019 ökas med 2,5 procent. Därtill ska förbundet
från 2019 erhålla kompensation för ökade hyreskostnader upp till 700 000 kronor, för
vilka Simrishamn ska finansiera sin andel.

_______
Beslutet expedieras till:
SÖRF
Ystad kommun
Tomelilla kommun
Sjöbo kommun

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
2018-08-15

Dnr 2017/433

Budget 2019-2021
Ärendebeskrivning
Kommunallagen reglerar att det är nyvalda fullmäktige som valår ska fastställa budgeten.
Detta innebär att budgeten för 2019 till 2021 slutligen fastställs av fullmäktige i november.
Enligt gällande tidplan ska kommunstyrelsen dock redan tidigare besluta om ramar som
syftar till att utgöra planeringsunderlag för nämnderna/förvaltningarna.
Bakgrund/utredning
Driftbudget
Förslaget till ramar utgår från följande förutsättningar:
 Oförändrad skattesats, det vill säga 20,51 procent av den beskattningsbara inkomsten.
 Befolkningen har antagits uppgå till 19 354 invånare den 1 november 2018, det vill säga
det datum som styr var kommunalskatt ska betalas under 2019. För åren 2020 och 2021
utgår beräkningen från fortsatt oförändrad befolkning.
 Skatteintäkterna är beräknade utifrån SKL:s samhällsekonomiska bedömning, april
2018.
 Nämndernas ramar, exklusive kapitalkostnader och internhyra, för 2018 har till 2019
räknats upp med en sammanvägd löne- och priskompensation på i genomsnitt cirka 2,6
procent. För åren 2020 och 2021 är kompensationen beräknad till 2,8 procent respektive
2,9 procent.
Förslaget innebär satsningar på sammantaget 16,5 mnkr, varav 15,0 mnkr tillförs nämnderna
direkt och resterande 1,5 mnkr reserveras för särskilda lönesatsningar (motsvarar på årsbasis
2,0 mnkr).
För åren 2020 och 2021 innehåller förslaget oförändrade ramar. Ett undantag är dock valnämnden då dessa båda år inte innehåller några val.
Det beräknade överskottet 2019 på nästan 11 mnkr motsvarar 1 procent av skatter och statsbidrag, d.v.s. i nivå med tidigare års finansiella mål.
Investeringsbudget
Nämnderna har redan i beslutet om budget 2018 till 2020 tilldelats investeringsramar för åren
2019 och 2020. I nuläget handlar det därför om ramarna för år 2021.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2017/433

Ändrade redovisningsregler innebär dock att vissa underhållsinsatser som tidigare redovisats
inom driftbudgeten framöver ska hanteras inom investeringsbudgeten. Detta medför behov av
justering även åren 2019 och 2020. Det handlar om att 3 840 tkr per år behöver tillföras samhällsbyggnadsnämndens investeringsramar för skattefinansierad verksamhet. Driftramarna har
justerats med samma belopp.
Förslaget till ramar för 2021 innebär med nuvarande förutsättningar att investeringarna avseende skattefinansierad verksamhet inte behöver lånefinansieras detta år. Upplåningen till vattenoch avloppsverksamheten beräknas behöva ökas med 14 mnkr under år 2021.
Vad gäller vilka investeringsprojekt som ska genomföras inom tilldelade investeringsramar
lämnas kompletterande information senare i höst.

Beslutsunderlag
Förslag till budget 2019-2021
Avstå från att delta i beslutet
Carl-Göran Svensson (C), Håkan Erlandsson (C), Anders Johnsson (M), Christer Akej
(M), Maria Linde Strömberg (M), Tomas Markljung (V), Malin Henriksson (L), Tomas
Assarsson (SD), Thomas Paulsson (SD), Kjell Dahlberg (ÖP), Tomas Hansson (MP) och
Margarethe Müntzing (F!).
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna förslag till driftbudget innebärande ramar för åren 2019 till 2021 enligt
tabell 2 samt finansieringen enligt tabell 3.



Godkänna förslag till investeringsramar för 2021 enligt tabell 4.



Godkänna förslaget att den tidigare särskilda investeringsramen för miljöåtgärder
från och med 2019 inkluderas i samhällsbyggnadsnämndens ordinarie investeringsram avseende skattefinansierad verksamhet.



Godkänna förslaget att samhällsbyggnadsnämndens investeringsram avseende skattefinansierad verksamhet till följd av ändrade redovisningsregler för åren 2019 och
2020 ökas med 3 840 tkr per år.

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 162

Sammanträdesprotokoll
2018-08-15

Dnr 2018/33

Motion från Sverigedemokraterna Simrishamn - Utöka kameraövervakningen i Simrishamn
Ärendebeskrivning
Tomas Assarsson och Laila Lindström (SD) har i inkommen motion föreslagit att berörd
nämnd får i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda om det är möjligt att utöka kameraövervakningen i Simrishamn och då främst till de områden där medborgarna känner sig
mest otrygga enligt trygghetsundersökningen.
Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) samt kommunens grupp för risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) har i uppdrag att arbeta med trygghetsfrågor och där ingår bland annat
att se över möjligheter till kameraövervakning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 20 juni 2018, § 163
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 11 juni 2018.
Motion från Tomas Assarsson och Laila Lindström (SD), 16 januari 2018.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anse motionen besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 163

Sammanträdesprotokoll
2018-08-15

Dnr 2017/284

Tillägg i hamntaxa 2018 - båtbottentvätt
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upphandlat en båtbottentvätt för att utöka servicen i
Simrishamns småbåtshamn och för att på ett giftfritt sätt minska miljöbelastningen i Hanöbukten. För att tillhandahålla den utökade servicen krävs ett tillägg i befintlig hamntaxa.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 20 juni 2018, § 164
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 7 juni 2018.
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 22 maj 2018.
Samhällsbyggnadsnämnden § 100, 2018
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Besluta om följande tillägg till avsnitt H.1.8.8 i hamntaxa 2018;
Båtbottentvätt för fritidsbåtar, segelbåtar/motorbåtar – 700 konor/ tvätt- tillfälle (inklusive moms).
Anmärkning: En förutsättning för att få använda kommunens båtbottentvätt är att
fartyget inte bottenmålats innan sjösättning före säsongens start. Båtbottentvätt avser endast tvätt av skrov.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 164

Sammanträdesprotokoll
2018-08-15

Dnr 2018/290

Socialnämnden, tillfälligt tillskott under 2018
Ärendebeskrivning
Socialnämnden redovisade ett underskott för år 2017 med cirka 3 mnkr. Obalansen begränsades av att integrationsverksamheten visade överskott då kostnaden för avveckling av flyktingboenden inte var så hög som budgeterat samt att kostnaderna avseende flyktingmottagningen i
övrigt blev lägre än förväntat.
För 2018 bedöms inte integrationsverksamheten kunna begränsa obalansen på motsvarande
sätt. I helårsprognos 1 (per februari) var bedömningen ett underskott på 8 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade då att nämnden skulle återkomma med en åtgärdsplan i samband med helårsprognos 2 (per maj). Denna prognos är nu inlämnad och visar på ett beräknat underskott på 9,5
mnkr. Av underskottet finns 4 mnkr inom vård och omsorg. Resten 5,5 mnkr avser LSS och
psykiatri, varav cirka 4 mnkr beror på tillkommande placeringskostnader för två ärenden.
I enlighet med uppdraget har nämnden inkommit med en åtgärdsplan (ingår i ärendet gällande
helårsprognos 2). Planen beräknas förbättra nämndens ekonomi med närmare 7 mnkr 2018, det
vill säga utan dessa åtgärder hade obalansen varit drygt -16 mnkr. För 2019 bedöms planens
helårseffekt till 13,5 mnkr. Om planen får beräknad effekt och ingen ny information tillkommer skulle det kvarstå en obalans på cirka 3 mnkr 2019.
Socialnämnden kan anses att på ett aktivt sätt arbeta med att försöka åtgärda det beräknade
underskottet. Trots detta arbete bedöms det finnas en kvarstående obalans. I syfte att tidsmässigt underlätta för nämnden har kommunstyrelsens ordförande givit kommunledningskontoret i
uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett under 2018 tillfälligt tillskott på mnkr skulle kunna
finansieras.
Kommunledningskontorets förslag är att i det fall socialnämnden tilldelas ett tillskott på 4
mnkr under 2018 bör detta finansieras enligt följande:
 Kommunfullmäktiges anslag till förfogande på 1 mnkr nyttjas.
 Kommunen har erhållit en icke budgeterad utdelning från Kommuninvest på 2,3 mnkr
som kan utgöra en del av finansieringen.
 Resten, 0,7 mnkr, bör finansieras genom att kommunstyrelsens anslag till förfogande
minskas. Efter ett sådant beslut skulle 623 tkr kvarstå på detta anslag.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 20 juni 2018, § 165
Tjänsteskrivelse, KLK, 19 juni 2018.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 164 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-08-15

Dnr 2018/290

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Socialnämnden tilldelas ett tillfälligt ramtillskott på 4 mnkr under 2018.



Tillskottet finansieras genom att:
-

kommunfullmäktiges anslag till förfogande på 1 mnkr nyttjas.
kommunstyrelsens anslag till förfogande minskas med 0,7 mnkr, samt att
budgeten avseende finansiella intäkter ökas med 2,3 mnkr.”

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 165

Sammanträdesprotokoll
2018-08-15

Dnr 2018/291

Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande m fl - fördelning avseende våren 2018
Ärendebeskrivning
Kommunen har tidigare erhållit tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande
m.fl. För 2017 fick kommunen 934 tkr och för 2018 har hittills 467 tkr inkommit. Under våren
har det på statlig nivå fattats beslut om ytterligare stöd under 2018, 629 tkr. Nivån på stöden
framgår av nedanstående tabell:
Tillfälligt stöd för ensamkommande unga asylsökande m.fl. (tkr)
2017
2018
Tidigare erhållit
934
467
Nytt
629
Summa

934

1 096

Det finns inte några krav på hur stödet ska användas. De 934 tkr som kommunen fick för 2017
(erhölls i december) tilldelades socialnämnden för uppkomna kostnader avseende ensamkommande ungdomar som fått möjlighet att bo kvar under hösten 2017 (KS § 30/18).
Kommunstyrelsen har även beslutat (KS § 31/18) att avtal ska tecknas med den ideella föreningen ”Flyktingvänner i Gärsnäs” för föreningens insatser gällande de ensamkommande ungdomarnas boendesituation. Avtalet har gällt till och med den 15 juni 2018 och kostnaderna
skulle enligt beslutet finansieras ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. I juni har kommunstyrelsen beslutat att kommunen ska förlänga avtalet till utgången av september.
Nu aktuellt ärende innehåller förslag till finansiering av de kostnader som uppkommit till följd
av tidigare beslut om ensamkommande ungdomar. Det gäller för kommunstyrelsens del det
nämnda avtalet med ”Flyktingvänner i Gärsnäs”. Vidare har barn- och utbildningsnämnden
haft kostnader för berörda ungdomars skolgång. Även socialnämnden har haft kostnader för ett
par ungdomar som bott kvar på deras boenden. Föreslagen kompensation är följande:
Förslag till fördelning, (tkr)
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Summa

157 t.o.m. september
360 t.o.m. juni
170 t.o.m. juni
687

Föreslagen kompensation kan finansieras genom erhållit statsbidrag i form av det tillfälliga
stödet. Om beslut fattas i enlighet med föreliggande förslag resterar 409 tkr av stödet. Pengar
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 165 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-08-15

Dnr 2018/291

som bedöms behöva användas för att i ett senare beslut kompensera berörda nämnder avseende
kostnader som kan uppkomma under hösten.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 20 juni 2018, § 166
Tjänsteskrivelse, KLK, 19 juni 2018.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Som kompensation för kostnader avseende ensamkommande unga asylsökande m.fl.
ökas följande ramar under 2018:

-

kommunstyrelsens ram ökas med 157 tkr,
barn- och utbildningsnämndens ram ökas med 360 tkr
socialnämndens ram ökas med 170 tkr.



Finansiering sker genom att ett statsbidrag i form av tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande m.fl. på 687 tkr tas upp i budgeten under ansvarsområdet
Finansieringen.



Ovanstående innebär att kommunstyrelsens beslut § 31/18 upphävs i den del som avser
att kostnader till följd av avtalet med den ideella föreningen ”Flyktingvänner i Gärsnäs” ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 166

Sammanträdesprotokoll
2018-08-15

Dnr 2017/409

Motion angående förbättrad handläggning av bygglov i Simrishamns
kommun
Ärendebeskrivning
Anders Johnsson (M) och Kristina Åhberg (M) föreslår i inkommen motion daterad den 25
oktober 2017, angående förbättrad handläggning av bygglov i Simrishamns kommun att
kommunfullmäktige beslutar:
• ”Att kommunen omgående upprättar en tydlig hanteringspolicy – mottagande, återkoppling omgående, baserat på digitalt system vilket är tillgängligt dygnet runt.
• Att E-tjänst införs som skapar förutsättningar för att sökanden själv kan följa och se
sitt ärende under hela handläggningstiden.
• Att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en översyn av handläggningsprocessen för bygglov, i syfte att förenkla, se över dispens-möjligheter, eventuellt slopar
viss handläggning etc.
• Att samhällsbyggnadsförvaltningen inför Byggnadsnämndens möten tar fram en
lista som redovisar inkomna och pågående tillståndsärenden, oavsett om de är kompletta eller inte.
• Att företagshandläggare utses.”
Byggnadsnämnden har vid sammanträde den 4 juni 2018, § 50, beslutat ”Överlämna förvaltningens yttrande (som sitt eget) till kommunstyrelsen.”
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 8 augusti 2018, § 173
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-13.
Byggnadsnämndens beslut, 2018-06-04, § 50.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-23.
Motion från Anders Johnsson (M) och Kristina Åhberg (M), 2017-10-25.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
•

Motionen anses besvarad, enligt samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

