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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-10-10

Beslutande:

Karl-Erik Olsson (S)
Pia Ingvarsson (S)
Christer Grankvist (S)
Håkan Erlandsson (C)
Carl-Göran Svensson (C)
Christer Vigren (ÖP)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Malin Henriksson (L) tjänstgör för Ingemar Roosberg (L)
Anders Johnsson (M)
Christer Akej (M)
Maria Linde Strömberg (M)
Håkan Rosenkvist (M)
Tomas Assarsson (SD) tjänstgör för Jan-Olof Kellgren (SD
Thomas Paulsson (SD) tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD)
Gudrun Schyman (FI)

Övriga närvarande:

Berit Olsson (S)
Lennart Månsson (S)
Christl Bengtsson (S)
Mats Bengtsson (C)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Hans Olof Höglund (MP)
Karin Fellström (M)
Kristina Åhberg (M)
Tomas Markljung (V)
Diana Olsson, kommundirektör
Carina Persson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Beslut
§ 193
§ 194

§ 195
§ 196
§ 197
§ 198
§ 199
§ 200

§ 201
§ 202
§ 203
§ 204
§ 205
§ 206
§ 207
§ 208
§ 209

Sammanträdesprotokoll
2018-10-10

Rubrik

Ärende

Val av justerare
Fastställande av ärendelista
MEDDELANDE
Meddelande
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden - Planbesked
vägar
NTM-utskottets protokoll 2018-09-19
Information från Barn- och utbildningsnämndens presidium (möte KSau 2018-10-03)
Information från samhällsbyggnadsnämndens presidium (möte KSau 2018-10-03)
Information från SIMBO/SINAB:s presidium (möte
KSau 2018-10-03)
Information från Miljöförbundets presidium (möte
Ksau 2018-10-03)
INFORMATION
Information om medborgarförslag - Förslag till tillägg
i Lokala ordningsföreskrifter angående förbud mot
hund på stranden.
Information om medborgarförslag - Ett månadskort för
pensionärer
Information om medborgarförslag - Tillåta djur på
stränderna året om mellan kl 20-08.
Information om Svenskt Näringslivs företagsrankning
Information från kommundirektören
REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT
Redovisning av delegeringsbeslut - kommunledningskontoret
Arbetsutskottets delegeringsbeslut 2018-10-03
BESLUTSÄRENDE
Ansökan om förlängt förordnande som borgerlig vigselförrättare
Ansökan om förlängt förordnande som borgerlig vigselförrättare
Ansökan om kommunal borgen
Simrishamns kommuns pensionsförvaltning 2018
Finansiell profil 2015-2017
Förslag rörande skattesats 2019
Ägardirektiv för Österlens Kommunala Renhållnings
Aktiebolag
Delårsrapport 2018-01-01--2018-08-31
Tack

Justerandes sign

Sida

2018/78

4

2018/42
2018/14

5

2018/263
2018/122
2018/135
2018/126
2018/125
2018/324

6

2018/328

7

2018/317

8

2018/398
2018/5

9
10
11

2018/12
2018/15
2018/361

12

2018/361

13

2018/350
2018/375
2018/372
2017/433
2017/349

14
15 - 16
17
18 - 19
20

2018/383

21
22

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 193

Sammanträdesprotokoll
2018-10-10

Dnr 2018/78

Fastställande av ärendelista
Till dagens ärendelista har två ärenden tillkommit:
-

Information om medborgarförslag: Tillåta djur på stränderna

-

Förlängt förordnade som borgerlig vigselförrättare – Anders Johnsson (M).

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna dagens ärendelista med tillägg av ärenden enligt ovan.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 194

Sammanträdesprotokoll
2018-10-10

Dnr 2018/42

Meddelande
Följande meddelanden redovisas:
-

Beslut från samhällsbyggnadsnämnden: Planbesked vägar.

-

NTM-utskottets protokoll, 2018-09-19.

-

Information från barn- och utbildningsnämndens presidium – möte med arbetsutskottet 2018-10-03.

-

Information från samhällsbyggnadsnämndens presidium – möte med arbetsutskottets 2018-10-03.

-

Information från Simrishamns bostäder/Simrishamns Näringslivsutveckling – möte
med arbetsutskottet 2018-10-03.

-

Information från miljöförbundet – möte med arbetsutskottets 2018-10-03.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 195

Sammanträdesprotokoll
2018-10-10

Dnr 2018/324

Information om medborgarförslag - Förslag till tillägg i Lokala ordningsföreskrifter angående förbud mot hund på stranden.
Staffan och Cornelia Ramstig, Simrishamn, har lämnat in ett medborgarförslag om förslag
till tillägg i Lokala ordningsföreskrifter angående förbud mot hund på stranden.
Medborgarförslaget har behandlats vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2018-0827, § 132, där man beslutade att förslaget skulle beredas och beslutas av kommunstyrelsen
samt att förslagsställarna ska beredas möjlighet att informera om sitt förslag vid kommunstyrelsens sammanträde.
Vid dagens sammanträde redogör Staffan och Cornelia Ramstig för sitt medborgarförslag.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

7

Kommunstyrelsen

§ 196

Sammanträdesprotokoll
2018-10-10

Dnr 2018/328

Information om medborgarförslag - Ett månadskort för pensionärer
Maj Ström, Simrishamn, har lämnat in ett medborgarförslag om ett månadskort för pensionärer.
Medborgarförslaget har behandlats vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2018-0827, § 134, där man beslutade att förslaget skulle beredas och beslutas av kommunstyrelsen
samt att förslagsställarna ska beredas möjlighet att informera om sitt förslag vid kommunstyrelsens sammanträde.
Vid dagens sammanträde redogör Maj Ström för sitt medborgarförslag.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 197

Sammanträdesprotokoll
2018-10-10

Dnr 2018/317

Information om medborgarförslag - Tillåta djur på stränderna året om
mellan kl 20-08.
Suzanne Dahn har lämnat in ett medborgarförslag om att man ska tillåta djur på stränderna
året om mellan kl 20.00-08.00.
Medborgarförslaget har behandlats vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2018-0827, § 128, där man beslutade att förslaget skulle beredas och beslutas av kommunstyrelsen
samt att förslagsställarna ska beredas möjlighet att informera om sitt förslag vid kommunstyrelsens sammanträde.
Vid dagens sammanträde redogör Suzanne Dahn för sitt medborgarförslag.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 198

Sammanträdesprotokoll
2018-10-10

Dnr 2018/398

Information om Svenskt Näringslivs företagsrankning
Utvecklingschef Sofie Bredahl informerar om Svenskt Näringslivsrankning av det lokala
företagsklimatet.
Rankningen sker varje år. I år hamnar Simrishamns på 262 plats av Sveriges 290 kommuner. En försämring med 4 platser sedan 2017.
7 frågor har blivit högre rankade och 4 lägre rankade.
200 företagare ha fått enkäten, 97 företagare i har svarat på enkäten. Vartannat år får politikerna i kommunfullmäktige samma enkät.
Enkäten består av tre delar: attitydfrågor ”Vad anser du om” sammanfattande omdöme, sex
statistikfaktorer från SCB.
Sofie Bredahl får igenom de frågor som kommunen blivit bättre resp sämre på.
Delarna viktas i rankningen var för sig som lika betydelsefulla.
Vad gör man? Jobbar efter framtagna riktlinjer för näringslivsarbetet.
Kommunens företagare har fått en enkät att besvara. 77 företagare har svarat. Svaren är
ännu inte bearbetad.
Man är även ute och möter företagare, frukostmöten, företagsfester mm.
Kontakt Simrishamn är en väg in för företagarna.
En del insatser förs även för unga, t ex Ung Sluss och team Arena.
Det man ska fundera över är om man gör ”rätt saker”.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 199

Sammanträdesprotokoll
2018-10-10

Dnr 2018/5

Information från kommundirektören
Kommundirektör Diana Olsson informerar om ett projekt gällande budgetprocessen. Projektet sker tillsammans med SKL. 16 kommuner i Sverige får delta i utvecklingsprocessen.
För ett par veckor sedan var SKL i Simrishamn för att göra intervjuer inför kommunkompassen. Återrapportering kommer ske vid kommunstyrelsen den 28 november.
Kommundirektören, tillsammans med några förvaltningschefer, har varit på konferens för
att se hur man kan arbeta med Agenda 21.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 200

Sammanträdesprotokoll
2018-10-10

Dnr 2018/12

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT
Följande delegeringsbeslut redovisas:
-

Kommunledningskontorets delegeringsbeslut enligt särskild rapport.

-

Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 2018-10-03, §§ 208-209.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 201

Sammanträdesprotokoll
2018-10-10

Dnr 2018/361

Ansökan om förlängt förordnande som borgerlig vigselförrättare
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun ska yttra sig över remiss från länsstyrelsen vad gäller förlängt förordnande som borgerlig vigselförrättare för Kristina Åhberg (M).
Kristina Åhberg (M) har ansökt om att på nytt förordnas som borgerlig vigselförrättare,
främst inom Simrishamns kommun. Av ansökan framgår att man är införstådd med vad
uppdraget innebär.
Beslutsunderlag
Remiss från länsstyrelsen, 2018-10-02.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Föreslå länsstyrelsen att Kristina Åhberg (M) får förlängt förordnande som borgerlig vigselförrättare under tiden 2019-01-01-2020-12-31.

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Kristina Åhberg (M)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 202

Sammanträdesprotokoll
2018-10-10

Dnr 2018/361

Ansökan om förlängt förordnande som borgerlig vigselförrättare
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun ska yttra sig över remiss från länsstyrelsen vad gäller förlängt förordnande som borgerlig vigselförrättare för Anders Johnsson (M).
Anders Johnsson (M) har ansökt om att på nytt förordnas som borgerlig vigselförrättare,
främst inom Simrishamns kommun. Av ansökan framgår att man är införstådd med vad
uppdraget innebär.
Beslutsunderlag
Remiss från länsstyrelsen, 2018-10-04.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Föreslå länsstyrelsen att Anders Johnsson (M) får förlängt förordnande som borgerlig vigselförrättare under tiden 2019-01-01—2022-12-31.

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Anders Johnsson (M)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 203

Sammanträdesprotokoll
2018-10-10

Dnr 2018/350

Ansökan om kommunal borgen
Ärendebeskrivning
Frisk på Österlen AB har från Capio erhållit en propå och önskan om att vidareutveckla sin
Vårdcentral vid Simrishamns Sjukhus, vilket för Frisk på Österlen AB kommer att kräva
en investering på cirka 10 miljoner.
Med anledning härav ansöker företaget i skrivelse om en kommunal borgen motsvarande
10 miljoner.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2018-10-03, § 210
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-11.
Inkommit mail från SKL, 2018-09-04.
Inkommen skrivelse, 2018-08-22.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Avslå ansökan då de inte är förenligt med hänvisning till bland annat kommunallagen att bevilja denna typ av kommunal borgen.

_______
Beslutet expedieras till:
Frisk på Österlen AB

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 204

Sammanträdesprotokoll
2018-10-10

Dnr 2018/375

Simrishamns kommuns pensionsförvaltning 2018
Ärendebeskrivning
Enligt gällande placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltningen (KF § 66/12) ska
en rapport över förvaltningsutfallet sammanställas med jämna intervaller under året samt
en särskild årsrapport överlämnas till kommunstyrelsen. I nuläget lämnas uppföljning till
kommunstyrelsen i samband med de samlade ekonomiska uppföljningarna benämnda
helårsprognoser. Därtill lämnas särskild uppföljning i form av årsrapport. Tidigare år har
även en halvårsrapport lämnats. Från och med 2018 ersätts emellertid denna av en rapport
till och med tertial 2.
Agenta, det företag som är kommunens rådgivare i placeringsfrågor, har utarbetat en rapport över utfallet efter det andra tertialet. Kortfattat kan sägas att under årets åtta första
månader har avkastningen uppgått till 7,0 procent. Avkastningen var lägre än jämförelseindex som uppgick till 8,9 procent. Noteras bör samtidigt att de fonder kommunen placerat i
samtliga har överträffat ”peer group” (”genomsnittet” på marknaden för tillgångsslaget).
Skillnaden mot jämförelseindex förklaras istället i allt väsentligt med att då aktieutvecklingen varit stark under en följd av år har kommunen sedan en tid tillbaka viktat ned aktieandelen i portföljen. Av försiktighetsskäl har andelen aktier riktats in mot ungefär 50 procent jämfört med normalportföljens 60 procent (som därmed också utgör vikten i jämförelseindexet). Vid fortsatt uppgång på aktiemarknaderna är den lägre aktieandelen i kommunens portfölj negativ gentemot jämförelseindex. Samtidigt innebär den lägre aktieandelen
en minskad risk om det inträffar en nedgång på aktiemarknaderna.
Marknadsvärdet uppgick 2018-08-31 till 179,4 mnkr, fördelade enligt följande:

Agenta Svenska Aktier
Agenta Globala Aktier
Aktier totalt
Agenta Räntor
Agenta Alternativa Räntor
Räntor totalt
Totalt Värde

Justerandes sign

Marknadsvärde, tkr
Sista dec 2017 Sista aug 2018
41 704
50 951
42 537
44 334
84 240
95 285
62 641
63 443
20 637
20 635
83 279
84 078
167 519
179 363

Andel
28%
25%
53%
35%
12%
47%
100%

Bokf värde, tkr
Sista aug 2018
19 956
15 826
35 782
54 096
18 776
72 872
108 654

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 204 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-10-10

Dnr 2018/375

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2018-10-10, § 211
Tjänsteskrivelse, KLK, 19 september 2018
Simrishamns kommuns pensionsförvaltning, januari-augusti 2018.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Lägga rapporten avseende pensionsmedelsförvaltningens ekonomiska utveckling
till och med tertial 2 2018 till handlingarna.



Informera fullmäktige om rapporten.

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

17

Kommunstyrelsen

§ 205

Sammanträdesprotokoll
2018-10-10

Dnr 2018/372

Finansiell profil 2015-2017
Ärendebeskrivning
Ekonomicheferna i Skånes kommuner har liksom tidigare år gett Kommun Forskning i
Västsverige (KFi) ett uppdrag att jämföra de skånska kommunernas ekonomi. Denna gång har
jämförelsen inriktning på år 2017. I rapporten skrivs bl.a. följande: ”Simrishamn har ett stabilt
ekonomiskt läge”. Samtidigt framförs att resultatet bör bibehållas på en nivå runt 2-3 procent.
Detta då kommunerna står inför utmaningar så som bland annat ökade behov hänförliga till
befolkningsförändringar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2018-10-10, § 212
Tjänsteskrivelse, KLK, 21 september 2018
Finansiell profil, Simrishamn kommun 2015-2017
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Lägga rapporten Finansiell profil 2015-2017, Simrishamns kommun, med godkännande till handlingarna.



Informera fullmäktige om rapporten.

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 206

Sammanträdesprotokoll
2018-10-10

Dnr 2017/433

Förslag rörande skattesats 2019
Ärendebeskrivning
Under valår ska budgeten fastställas av nyvalt fullmäktige, vilket följer av kommunallagen 11
kap. 10§:
”Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång.
De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.”

Utifrån detta utformades slutfasen av budgetprocessen enligt följande:
24 okt
31 okt
7 nov
26 nov
31 jan -19
Feb -19

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärendet om slutlig budget samt taxor
inför kommunstyrelsen
MBL-förhandling av budget
Kommunstyrelsen bereder ärendet om slutlig budget samt inför fullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om skattesats, mål för god ekonomisk hushållning, driftramar, godkända investeringsprojekt, investeringsramar samt taxor.
Nämnderna ska ha fastställt internbudgeten, inklusive nämndsmål
Nämnderna informerar om sin budget för fullmäktige (informationsärende)

Dock behöver kommunstyrelsen innan oktober månads utgång ha fattat beslut om förslag till
skattesats. Detta följer av kommunallagen 11 kap. 8§
”Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget för
revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt.
Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt eller landstingsskatt som
ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.”

Således behöver kommunstyrelsen fatta ett beslut om förslag till skattesats redan vid sammanträdet i oktober. Det finns sedan möjlighet att besluta om en annan nivå. Skattesatsen måste
vara fastställd av fullmäktige innan utgången av november.
Vid sammanträdet i augusti beslutade kommunstyrelsen om preliminära budgetramar för kommande år. Dessa ramar bygger på oförändrad skattesats, det vill säga 20,51 procent.
Beslutsförslaget i föreliggande tjänsteskrivelse ska inte tolkas som att kommunledningskontoret lämnar något förslag om nivån på kommande års skattesats. Istället är det så att formuleringen tar sin utgångspunkt i nämnt augustibeslut.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 206 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-10-10

Dnr 2017/433

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-10-03.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Bibehålla oförändrad skattesats med 20,51 procent för år 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 207

Sammanträdesprotokoll
2018-10-10

Dnr 2017/349

Ägardirektiv för Österlens Kommunala Renhållnings Aktiebolag
Ärendebeskrivning
Simrishamns och Tomelilla kommuner äger gemensamt Österlens Kommunala Renhållnings
AB (Ökrab). Nu gällande bolagsordning och ägardirektiv fastställdes av respektive kommuns
fullmäktige under 2004.
Ökrabs styrelse har under året initierat att en översyn av dessa styrdokument bör ske. Kommunerna, via sina kommunledningskontor, har därefter utarbetat föreliggande förslag. Representanter för Ökrab, både på politisk nivå och tjänstemannanivå, har varit delaktiga i framtagandet
av nu föreliggande förslag.
Förslag till bolagsordning och ägardirektiv har anpassats till aktuell lagstiftning och andra omvärldsförändringar samt huvudsakligen utformas utifrån SKL:s ”normalförslag” gällande dessa
styrdokument. I ägardirektiven har avsnitten ”Bolagets verksamhet” och ”Bolagets ändamål”
förtydligats. Även de ekonomiska målen har ytterligare specificerats.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2018-10-03, § 213
Tjänsteskrivelse, KLK, 4 september 2018
Förslag till bolagsordning, 4 september 2018
Förslag till ägardirektiv, 4 september 2018.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna förslag till bolagsordning och ägardirektiv avseende Österlens Kommunala
Renhållnings AB, daterad 4 september 2018.



Bolagsordning och ägardirektiv ska fastställas vid Österlens Kommunala Renhållnings
AB:s nästa bolagsstämma samt bolagsordningen därefter registreras hos Bolagsverket.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 208

Sammanträdesprotokoll
2018-10-10

Dnr 2018/383

Delårsrapport 2018-01-01--2018-08-31
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari till augusti 2018.
Rapporten inkluderar även en helårsprognos som redovisar ett beräknat balanskravsresultat på
+14,8 mnkr (budget +13,0 mnkr). Två av de tre finansiella målen bedöms kunna uppnås samt
merparten av verksamhetsmålen med inriktning på god ekonomisk hushållning. Utfallet gällande nämndsmål som bedöms också i allt väsentligt bli positivt

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2018-10-03, § 214
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2018-10-02
Delårsrapport januari – augusti 2018.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Uppmana nämnderna som ligger på underskott att se över sina kostnader.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna föreliggande delårsrapport.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 209

Sammanträdesprotokoll
2018-10-10

Dnr ParagrafNr.

Tack
Ordföranden, Karl-Erik Olsson (S), riktar ett tack till kommunens tjänstepersoner för arbetet man lagt ner under denna mandatperiod.
Ordföranden tackar även kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för de fyra år han varit
ordförande i kommunstyrelsen.
Stort tack för ett bra samarbete, där man utvecklat kommunen på ett positivt sätt.
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Anders Johnsson (M) tackar ordföranden för denna mandatperiod.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

