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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 59

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/27

Fastställande av ärendelista
Till dagens ärendelista tillkommer ett ärende om utkast till remiss för upphandling av sjukvård, Simrishamns sjukhus.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT


Godkänna upprättad ärendelista med tillägg enligt ovan.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 60

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/130

Information om uppdrag gällande fastighetsutredning
2017 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att göra en fastighetsutredning.
Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschef Marie Leandersson om uppdraget .
Fastighetsenheten förvaltar ca 100 fastigheter. Värdet av fastigheterna är ca 235 miljoner
kronor.
Fastighetsförvaltningen ska ligga kvar i kommunen.
Uppdraget var att utreda och föreslå avgränsning av fastighetsenhetens ansvarsområde.
Förslaget är att alla av kommunen ägda fastigheter med egna byggnader med undantag för
de som VA-verksamheten nyttjar. Objektlista över berörda fastigheter finns.
Fastighetsförvaltningen ska inte svara för förvaltningen av t ex exploateringsmark, kommunägda vattenområden, kommunens mark vilket istället förvaltas av gata/park eller planoch exploatering.
Utveckla fastighetsenheten till en ansvarsenhet. Sett över hur man följer upp kostnaderna
på objektsnivå.
Underhållsplanerna färdigställs enligt plan. Fastighetsenheten bedömer att underhållsplanen kan vara klart för beslut i samhällsbyggnadsnämnden den 23 maj 2019.
Den årliga underhållskostnaden ligger på runt 9,5 milj kronor för underhållsåtgärder som
omfattar klimatskal och ytskick, ej installationer.
Införa internhyresmodell med tydliga avtal och gränsdragningslistor som möjliggör att
fastigheterna kan förvaltas så effektiv som möjligt under hela deras livslängd.
Information ges om kommunens lokalpolicy.
Fastighetsenheten ska medverka vid inhyrning av externa lokaler.
Om tvist skulle uppstå, vid ett internt hyresavtal, ska kommunstyrelsens arbetsutskott avgöra tvisten.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 60 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/130

Hyran räknas inte om varje år utan under en 3-årsperiod. Omräkningen sker med föregående 3-årsperiods verkliga utfall som underlag.
Gränsdragningslistor ska bland annat klargöra vad som ska utföras, vem som ska utföra
och vem som ska betala.
Mandat, roller och ansvar – Funktion som lokalstrateg finns inte idag, men bör införas på
sikt. På varje förvaltning bör det finns en lokalansvarig som ska ingå i en lokalberedningsgrupp.
Arbete med att ta fram ett lokalförsörjningsprogram pågår och kommer läggas fram som
underlag i budgetberedningen för 2020-2022.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT


Informationen läggs till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 61

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/113

Information om cykelplan och lånecykelsystem, Simrishamns kommun.
Infrastrukturstrateg Erica Johansson informerar om cykelplan och lönecykelsystem som
tagits fram.
2019-02-15 inkom samhällsbyggnadsförvaltningens remiss av cykelplan för
Simrishamns kommun och bilagan om lånecykelsystem.
Simrishamns kommun ska kunna erbjuda medborgare och besökare ett sammanhängande
cykelvägnät som är trafiksäkert, tryggt, framkomligt, strategiskt välplanerat som ett led i
att främja den allmänna folkhälsan och bidra till att uppfylla miljömålen.
I Framtiden – översiktsplan för Simrishamns kommun – beslutad 2015 och lagakraftvunnen 2017 – har Kommunfullmäktige bland annat gjort följande ställningstaganden - Bättre
kommunikationer i kommunen - koppla ihop byarna bättre med cykelleder, busslinjer och
bredband, samt Fler cykelvägar - som förbinder inlandsbyarna med varandra, med naturområden, havet och med Simrishamn.
Arbetet med att ta fram ett förslag till cykelplan för Simrishamns kommun 2019-2021 (remissversionen) har pågått sedan 2017.
Syftet med cykelplanen är att visa på var cykelåtgärder är lämpliga att vidta inom Simrishamns kommun. Planen anger en prioriteringsordning av åtgärder för gång och cykel,
både i ett övergripande cykelvägnät och ett tätortsnät för respektive tätort. Syftet är även
att planen ska vara ett underlag och stöd för kommunens kommande investeringsbehov.
Genom föreslagen utbyggnadsplan med tillhörande kostnadsuppskattningar. Kostnadsuppskattningarna i cykelplanen är schablonkostnader
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Informationen läggs till handlingarna.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 62

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/24

Information från kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M) lämnar följande information:
Deltagit i SKL:s valkongress i Stockholm. Anders Knappe ny ordförande i SKL. Information från finansministern bl a.
Kommunledningen samt samhällsbyggnadsnämndens presidium kommer träffa länsstyrelsen idag, 20 mars 2019, för att diskutera placeringen av cykelväg Hammar-Ystad.
Årsmöte KIMO har hållits i Göteborg där Paul Frogner Kockum (KD) medverkat.
Medverkat på möte med landshövdingen där man bland annat diskuterade om bildande av
råd om risk- och sårbarhetsanalys. Försvarsövningar kommer genomföras. Handlar om
säkerhet på många olika plan.
Träffat Skånetrafiken och diskuterat Skåneexpressens expresslinjer.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 63

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/23

Information från kommundirektören
Kommundirektör Diana Olsson ger följande information vid dagens sammanträde:
Idag har Simrishamn säkerhetsarbetet gemensamt med Ystad och Sjöbo. Tomelilla är intresserad av att åter vara med i säkerhetsarbetet.
Översyn kommer ske om vad som ska ingå i säkerhetsarbetet. Arbete pågår i kommundirektörsgruppen för att få fram en gemensam syn på detta. Kommer informeras på SÖSKmöte i april.
Vid kommundirektörsmötena inom SÖSK kommer Nordöstra Skåne medverka vid vissa
tillfällen för att bli starkare i Östra Skåne. Det kommer bli gemensamma kommundirektörsmöten ett par gånger om året. Bland annat kommer man diskutera kollektivtrafiken i
Östra Skåne.
Finns det intresse för ett gemensamt möte med regionstyrelsens presidium för att diskutera
hur kollektivtrafik kommer hanteras i framtiden kommer detta att anordnas.
Ystad som regional kärna startade som ett projekt för 2,5 år sedan. Startade upp för att stärka denna del av regionen. Kommundirektören informerar om de fem strategiska målområden som tagits fram.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 64

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/25

Meddelanden
Sammanställning över inkomna meddelanden redovisas
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT


Lägga inkomna meddelanden till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 65

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/26

Kurser/Konferenser
Sammanställning över inkomna kurser och konferenser redovisas.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT


Lägga inkomna kurser och konferenser till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 66

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2018/483

Ansökan om sponsring 2019 - Österlenskolan för Konst & Design
Ärendebeskrivning
Österlenskolan för Konst & Design ansöker i skrivelse om sponsring för 2019 med 75 000
kronor.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 20 maj 2015, § 198, uttalades arbetsutskottets avsikt att genomföra en succesiv nedtrappning av bidraget/sponsringen med
25 000 kronor per år i syfte att skapa likvärdiga förutsättningar med övrig sponsring. Något
som också följts sedan dess.
För verksamhetsåret 2018 erhöll Österlenskolan för Konst & Design, enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 januari 2018, § 9, sponsring med 100 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-26.
Inkommen skrivelse, Österlenskolan för Konst & Design, 2018-11-18.
Kommunstyrelsens beslut, 2015-05-20, § 198.
Riktlinjer sponsorbidrag, kommunstyrelsen 2014-03-19.
Policy för sponsring, kommunfullmäktige 2013-12-16, § 160.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT


Bevilja Österlenskolan för Konst & Design sponsring för 2019 med 75 000 kronor.
Medel anvisas genom kommunstyrelsens anslag för sponsring.



Kommunledningskontoret ges i uppdrag att teckna förnyat sponsoravtal med Österlenskolan för Konst & Design innan utbetalning av sponsormedel sker.

_______
Beslutet expedieras till:
Österlenskolan för Konst & Design
Kommunledningskontoret, ekonomienheten
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 67

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/64

Ansökan om sponsring 2019 - SARA
Ärendebeskrivning
The Swedish Academy of Realist Art (SARA) ansöker i skrivelse om sponsring 2019.
Enligt kommunstyrelsens beslut den 16 mars 2016, § 67, beviljades SARA sponsring för
2016 med 75 000 kronor. Dessutom beslutades om en sänkning av stödet med 12 500 kronor per år fr om 2017.
Av detta skäl erhöll SARA för 2018 en sponsring med 50 000 kronor. För 2019 blir sponsringsbidraget, enligt tidigare beslut, 37 500 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-22.
Inkommen skrivelse, SARA, 2019-01-28.
Kommunstyrelsens beslut, 2016-03-16, § 67.
Riktlinjer sponsorbidrag, kommunstyrelsen 2014-03-19.
Policy för sponsring, kommunfullmäktige 2013-12-16, § 160.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT


Bevilja SARA sponsring för 2019 med 37 500 kronor. Medel anvisas genom kommunstyrelsens anslag för sponsring.



Kommunledningskontoret ges i uppdrag att teckna förnyat sponsringsavtal med
SARA innan utbetalning av sponsormedel sker.

_______
Beslutet expedieras till:
SARA
Kommunledningskontoret, ekonomienheten
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 68

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/41

Ansökan om sponsring 2019 - Kivik Art Centre
Ärendebeskrivning
Kivik Art Centre anhåller i inkommen skrivelse om sponsring för 2019 med en summa
som inklusive eventuellt beviljat kultur- och arrangörsbidrag från kommunen skall uppgå
till 100 000 kronor.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde den 7 mars 2019, § 16, bland annat
att bevilja Kiviks Art Centre ett kultur- och arrangörsbidrag för 2019 med 35 000 kronor.
Föreningen planerar, i samarbete med Bergdala Gård, undersöka möjligheterna för regionalt stöd för landsbygdsutveckling, samt eventuellt stöd för att konvertera vissa byggnader
på gården till lämpliga inomhuslokaler för Kivik Art Centre.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-14.
Inkommen skrivelse, Kivik Art Centre, 2019-01-07.
Riktlinjer sponsorbidrag, kommunstyrelsen 2014-03-19.
Policy för sponsring, kommunfullmäktige 2013-12-16, § 160.
Yrkanden
Gudrun Schyman (F!) yrkar att man bjuder in Kivik Art Centre till arbetsutskottets sammanträde i april för att få en inblick i vad det sökta sponsringsbidraget ska används till.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT


Kivik Art Centre bjuds in till arbetsutskottets sammanträde i april för att informera
om vad det sökta sponsringsbidraget skall användas till.

_______
Beslutet expedieras till:
Kivik Art Centre
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 69

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2018/396

Ansökan om sponsring 2019 - Österlen Spring Trail (ÖST)
Ärendebeskrivning
Österlen Spring Trail (ÖST) ansöker i skrivelse om sponsring för 2019 års arrangemang
den 13 – 14 april. ÖST är sedan 2015 ett återkommande arrangemang på Österlen.
Arrangemanget ÖST består av flera Traillopp med sträckningar mellan 5 och 62 kilometer.
För det längre loppet sker start i Simrishamn med målgång vid Christinehofs slott. I Simrishamns kommun följer loppet i stort kusten norrut på stigar, grus- och skogsvägar samt
stranden.
Simrishamns kommun erbjuds att sponsra genom att bli så kallad Guldpartner för 20 000
kronor alternativt Silverpartner för 10 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-25.
Inkommen skrivelse, Österlen Spring Trail, 2018-10-02.
Presentation, Österlen Spring Trail.
Riktlinjer sponsorbidrag, kommunstyrelsen 2014-03-19.
Policy för sponsring, kommunfullmäktige 2013-12-16, § 160.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT


Bevilja Österlen Spring Trail ett sponsorbidrag med 10 000 kronor, Silverpartner,
för år 2019.



Kommunledningskontorets ges i uppdrag att upprätta sponsringsavtal med Österlen
Spring Trail innan utbetalning av sponsormedel sker.

_______
Beslutet expedieras till:
Österlen Spring Trail (ÖST)
Kommunledningskontoret, kanslienheten
Kommunledningskontoret, ekonomienheten
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 70

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2018/471

Ansökan om sponsring 2019 - Simrishamns Musikkår
Ärendebeskrivning
Simrishamns Musikkår ansöker i skrivelse om sponsring för 2019 med 60 000 kronor. I
denna summa ingår extrakostnader för firandet av 2018 års 40-årsjubileum samt kostnader
för inhyrda musiker.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-22.
Inkommen skrivelse, Simrishamns Musikkår, 2018-11-01.
Riktlinjer sponsorbidrag, kommunstyrelsen 2014-03-19.
Policy för sponsring, kommunfullmäktige 2013-12-16, § 160.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT


Bevilja Simrishamns Musikkår ett sponsorbidrag med 30 000 kronor för år 2019. I
sponsorbidraget ingår att Musikkåren ska ge två fria spelningar.



Kommunledningskontorets ges i uppdrag att upprätta sponsringsavtal med Simrishamns Musikkår innan utbetalning av sponsormedel sker.

_____
Beslutet expedieras till:
Simrishamns Musikkår
Kommunledningskontoret, kanslienheten
Kommunledningskontoret, ekonomienheten
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 71

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/8

Ansökan om sponsring 2019 - Kvinnojouren på Österlen
Ärendebeskrivning
Kvinnojouren på Österlen ansöker i två skrivelser om sponsring för 2019 med 34 000 kronor, för att täcka hyreskostnaden för föreningens av Simrishamns kommun förhyrda lokal.
Kvinnojouren på Österlen bildades i oktober 2017 och har för närvarande 15 jourkvinnor
som ska kunna ta emot samtal samt besök av kvinnor.
Föreningen fick 2018 ett startbidrag av socialnämnden på 60 000 kronor och ämnar där
söka nytt föreningsbidrag för 2019, socialnämnden tar beslut kring föreningsbidrag i april.
Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse. Kvinnojouren på Österlen, 2019-03-06.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-26.
Inkommen skrivelse, Kvinnojouren på Österlen.
Riktlinjer sponsorbidrag, kommunstyrelsen 2014-03-19.
Policy för sponsring, kommunfullmäktige 2013-12-16, § 160.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT


Bevilja Kvinnojouren på Österlen ett sponsorbidrag med 34 000 kronor för år 2019.



Kommunledningskontorets ges i uppdrag att upprätta sponsringsavtal med Kvinnojouren på Österlen innan utbetalning av sponsormedel sker.

_______
Beslutet expedieras till:
Kvinnojouren på Österlen
Kommunledningskontoret, kanslienheten
Kommunledningskontoret, ekonomienheten
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 72

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2018/514

Ansökan om sponsring 2019 - Matrundan
Ärendebeskrivning
Den ekonomiska föreningen Matrundan anhåller i inkommen skrivelse om sponsring för
2019 med 30 000 kronor.
Föreningen arrangerar under Kristi Himmelfärdshelgen en matrunda där de bjuds in till
Matrundans medlemmar för att uppleva maten, smaken och tillverkningen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-01.
Inkommen skrivelse, Matrundan, 2018-12-06.
Riktlinjer sponsorbidrag, kommunstyrelsen 2014-03-19.
Policy för sponsring, kommunfullmäktige 2013-12-16, § 160.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT


Avslå sponsoransökan från Matrundan eftersom det är en ekonomisk förening.

_______
Beslutet expedieras till:
Matrundan
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 73

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/42

Ansökan om sponsring 2019 - Hammenhögs IF
Ärendebeskrivning
Hammenhögs IF anhåller i inkommen skrivelse om sponsring för 2019 med 76 000 kronor
riktat åt föreningens damlag som kommande säsong spelar i division 1 Södra Götaland.
Av sökt sponsorsumma avser 26 000 kronor täckande av föreningens nerlagda hyreskostnader för hyra av kommunens konstgräsplaner i Skillinge respektive Simrishamn.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-28.
Inkommen skrivelse, Hammenhögs IF, 2019-01-16.
Riktlinjer sponsorbidrag, kommunstyrelsen 2014-03-19.
Policy för sponsring, kommunfullmäktige 2013-12-16, § 160.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT


Bevilja Hammenhögs IF ett sponsorbidrag med 50 000 kronor för år 2019.



Kommunledningskontorets ges i uppdrag att upprätta sponsringsavtal med Hammenhögs IF innan utbetalning av sponsormedel sker.

_______
Beslutet expedieras till:
Hammenhögs IF
Kommunledningskontoret, kanslienheten
Kommunledningskontoret, ekonomienheten
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 74

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/101

Ansökan om sponsring 2019 - Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet
Ärendebeskrivning
Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet anhåller i inkommen skrivelse om sponsring med 20 000
kronor för evenemanget Piratenpriset 2019.
Av skrivelsen framgår att Piratenpriset, med en prissumma på 100 000 kronor, rankas som
femma bland landets 140 litterära priser.
Piratenpriset har under senare åren erhållit ett sponsorbidrag på 15 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-28.
Inkommen skrivelse, Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet, 2019-02-11.
Riktlinjer sponsorbidrag, kommunstyrelsen 2014-03-19.
Policy för sponsring, kommunfullmäktige 2013-12-16, § 160.
Yrkanden
Karl-Erik Olsson (S) yrkar att man ger ett sponsorbidrag på 15 000 kronor.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT


Bevilja Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet ett sponsorbidrag med 15 000 kronor för
år 2019.



Kommunledningskontorets ges i uppdrag att upprätta sponsringsavtal med Fritiof
Nilsson Piraten Sällskapet innan utbetalning av sponsormedel sker.

_______
Beslutet expedieras till:
Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet
Kommunledningskontoret, kanslienheten
Kommunledningskontoret, ekonomienheten
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 75

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/119

Ansökan om sponsring 2019 - Österlens ridklubb
Ärendebeskrivning
Österlens Ridklubb anhåller i skrivelse om sponsring för 2019 och föreslår ett sponsorsamarbete på samma villkor som under 2018. Utfallet på 2018 års sponsring slutade med ett
stöd på 120 000 kronor.
Vid behandling av föreningens ansökan om sponsring 2018 beslutade kommunstyrelsens
arbetsutskott den 30 maj 2018, § 130, bland annat att bevilja Österlens Ridklubb sponsring
för 2018 med 80 000 kronor. Ytterligare 20 000 kronor beviljas till föreningen om man går
till semifinal i Strömsholm och ytterligare 20 000 kronor om man når final i Falsterbo.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-03.
Inkommit mail, Österlens Ridklubb, 2019-03-01.
Riktlinjer sponsorbidrag, kommunstyrelsen 2014-03-19.
Policy för sponsring, kommunfullmäktige 2013-12-16, § 160.
Yrkanden
Karl-Erik Olsson (S) yrkar att man ger sponsring med 80 000 kronor samt 20 000 kronor
om man går vidare till semifinal och ytterligare 20 000 kronor om man får till final.
Jeanette Ovesson (M) yrkar att man ger sponsorbidrag med 80 000 kronor.
Gudrun Schyman (F!) yrkar bifall till Karl-Erik Olssons (S) yrkande.
Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till Jeanette Ovessons (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande om 80 000 kronor mot Karl-Erik Olssons
(S) yrkande om 80 000 kronor samt ytterligare 20 000 kronor om man går till semifinal och
ytterligare 20 000 kronor om man går till final och finner att arbetsutskottet beslutat enligt
ordförandens yrkande.
Votering begärs och verkställs.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 75 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/119

Omröstning
Den som röstar för ordförandens yrkande röstar Ja.
Den som röstar för Karl-Erik Olssons (S) yrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med 3 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M ), Mats Bengtsson (C) och Tomas Assarsson (SD) mot 2 Nej-röster; Karl-Erik Olsson (S) och Gudrun Schyman (F!).
Arbetsutskottet har således beslutat enligt ordförandens yrkande att sponsorbidrag ges med
80 000 kronor.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Karl-Erik Olsson (S) och Gudrun Schyman (F!) till förmån för
Karl-Erik Olssons (S) yrkande.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT


Bevilja Österlens ridklubb ett sponsorbidrag med 80 000 kronor för år 2019.



Kommunledningskontorets ges i uppdrag att upprätta sponsringsavtal med Österlens ridklubb innan utbetalning av sponsormedel sker.

_______
Beslutet expedieras till:
Österlens Ridklubb
Kommunledningskontoret, kanslienheten
Kommunledningskontoret, ekonomienheten
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 76

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2017/349

Bolagsordning för Österlens Kommunala Renhållnings Aktiebolag - revidering
Ärendebeskrivning
Simrishamns och Tomelilla kommuner äger gemensamt Österlens Kommunala Renhållnings Aktiebolag (ÖKRAB). Respektive kommunfullmäktige antog under 2018 förslag till
ny bolagsordning och nytt ägardirektiv. Kommunfullmäktige i Simrishamn beslutade kring
dessa den 26 november 2018, § 207.
Efter att bolagsordningen fastställdes vid bolagets extrastämma och därefter översändes till
Bolagsverket har Bolagsverket återkommit till ÖKRAB om föreläggande om en mindre
justering i § 13. Enligt föreläggandet kan, enligt aktiebolagslagen, en kallelse inte enbart
ske skriftligen utan de måste preciseras hur, exempelvis per post eller mail.
Denna petitess innebär alltså att kommunfullmäktige i såväl Simrishamns kommun som
Tomelilla kommun måste ta upp ärendet om ny bolagsordning för ÖKRAB ytterligare en
gång.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-06.
Förslag till reviderad bolagsordning.
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-11-26, § 207.
Yrkanden
Karl-Erik Olsson (S) yrkar på återremiss för att få fram underlag som visar hur ordförandeposten ska hanteras.
Gudrun Schyman (F!) yrkar bifall till Kar-Erik Olssons (S) återremissyrkande.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT


Återremittera ärendet för att få fram handlingar som styrker hur ordförandeposten
ska utses.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 76 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2017/349

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 77

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/165

Upphandling av Simrishamns sjukhus
Ärendebeskrivning
Region Skåne har gett Simrishamns kommun möjlighet att inkomma med synpunkter på
utkast till upphandlingsdokument gällande Simrishamns sjukhus innan upphandlingen ska
annonseras.
Efter att publiceringstiden för den externa remissen gått ut kommer inkomna synpunkter
gås igenom och därefter kommer man ta ställning till eventuell förändring av upphandlingsdokumenten.
Beslutsunderlag
Utkast, upphandlingsdokument , Simrishamns sjukhus.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT


Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att lämna in synpunkter på utskickat utkast

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 78

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2018/443

Medborgarförslag - Införa Fastighetsnära Insamling av hushållssopor,
fyrfackskärl.
Ärendebeskrivning
Magnus Taube föreslår i ett medborgarförslag att kommunen snarast skall införa soptunnor
med fyrfackskärl, så kallad fastighetsnära insamling, för både hushåll och näringsidkare.
Magnus menar att fyrfackskärl skulle minska antalet miljöbelastande transporter och dessutom störningar i boendemiljön för dem som bor nära återvinningsstationer. Magnus ser att
antalet återvinningsstationer skulle kunna minskas och att man speciellt hade kunnat ta bort
återvinningsstationen på Nyhem som är placerad i anslutning till en lekplats och tennisoch fotbollsplan vilket Magnus menar är en olycksrisk.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari 2019, § 4, redogör Magnus Taube för
sitt medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2019-02-26.
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-16, § 4.
Inbjudan till Kommunstyrelsen, 2018-12-20.
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-11-26, § 201.
Medborgarförslag: Införa fastighetsnära insamling av hushållssopor, 2018-09-26.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN


Medborgarförslaget anses besvarat då frågan om fastighetsnära insamling i fyrfackskärl hanteras i ÖKRAB;s process för den kommande upphandlingen.

______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 79

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/31

Medborgarförslag - Lämna in gamla datorer till t.ex. Röda korset.
Ärendebeskrivning
Jan Wall föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen uppmanar alla som har en fungerande gammal dator att lämna in den t.ex. till röda korset så att den som inte har råd att
köpa en dator kan hämta den där.
Wall presenterade muntligt sitt förslag för kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 6
februari 2019.
Att samla in fungerande gamla datorer från privatpersoner och företag ligger utanför det
kommunala uppdraget, och föreningar och organisationer, likt Röda korset, kan genomföra
det utan kommunal inblandning.
Kommunens egna datorer skickas för återvinning, både av miljö- och säkerhetsskäl. Det är
av stor vikt att information som finns på minnen och hårddiskar inte kommer i orätta händer.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-11.
Inkommit medborgarförslag, 2019-01-14.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN


Avslå medborgarförslaget då det ligger utanför det kommunala uppdraget.

______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 80

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/137

Verksamhetsberättelse 2018 - kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens internbudget för år 2018 uppgick till 88 805 tkr. Utfallet uppgår till 86
945 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 1 860 tkr.
Investeringsbudgeten uppgick till 2 301 tkr, totalt investerat belopp uppgick till
1 086 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 1 215.
Av åtta fastställda mål är sju mål uppfyllda samt ett mål inte uppfyllt.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-08.
Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2018.
Överläggningar
Jeanette Ovesson (M) anser att man ska göra ett förtydligande vad gäller arbetsmarknadsåtgärder och skillnaden mellan åren 2017 och 2018.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN


Godkänna verksamhetsberättelsen för år 2018 med förtydligande av arbetsmarknadsåtgärder åren 2017 respektive 2018.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 81

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/138

Intern kontrollplan 2018
Ärendebeskrivning
En ny plan för internkontroll utarbetades och antogs av kommunstyrelsen 2018. (§
81/2018). Detta enligt de anvisningar som följer av det av kommunfullmäktige antagna
reglementet för intern kontroll (KF §61/2013). Internkontrollplanen bestod av följande
delar:
-

Uppföljning korrekta utbetalningsunderlag
Uppföljning korrekta underlag till dagbokföring
Uppföljning av avtalstrohet
Uppföljning att inrapportering sker korrekt i lönesystemet.
Kontroll att delegeringsordning följs och att beslut rapporteras till nämnd

Med denna skrivelse lämnas redovisning av genomförd uppföljning av internkontroll enligt
kommunstyrelsens plan för 2018 i bifogad bilaga
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-03-07
Uppföljning internkontroll 2018 för kommunstyrelsens verksamheter
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN


Godkänna kommunledningskontorets redovisning av den interna kontrollen avseende 2018.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

30

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 82

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/143

Översyn sponsringsriktlinjer
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2013, § 160, om policy
för sponsring. Därefter beslutade kommunstyrelsen den 19 mars 2014, § 48, om riktlinjer
för sponsring.
Policyn och riktlinjerna har visat sig svåra att förhålla sig till när ansökningar om sponsring
behandlats.
Kommunledningskontoret föreslår därför att en översyn av främst riktlinjerna sker.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-08.
Riktlinjer sponsorbidrag, kommunstyrelsen 2014-03-19, § 48
Policy för sponsring, kommunfullmäktige 2013-12-16, § 160.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN


Uppdra åt kommundirektören att utföra en översyn av policy och riktlinjer för ett
beslutsdokument.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 83

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/150

Årsredovisning 2018 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 skall
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 o Gull Nilssons fond
Stiftelsen Sten Folke Ulfstands minne
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2019-03-12
Årsredovisning år 2018 för stiftelse Yngve Östbergs donationsfond
Årsredovisning år 2018 för stiftelsen Social samfond
Årsredovisning år 2018 för stiftelsen Skolans samfond
Årsredovisning år 2018 för stiftelsen Justus Ingemanssons fond
Årsredovisning år 2018 för stiftelsen 13:e novemberfonden
Årsredovisning år 2018 för stiftelsen Johan o Gull Nilssons fond
Årsredovisning år 2018 för stiftelsen Sten Folke Ulfstands minne
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN


Kommunstyrelsen godkänner stiftelsernas årsredovisningar.



Karl-Erik Olsson (S) och Jenny Davidsson utses att underteckna årsredovisningarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

32

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 84

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/131

Bemyndigande att teckna kommunens bankkonto
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade §17 2017 att lämna bemyndigande för ekonomichef Elisabeth
Wahlström, redovisningsansvarig ekonom Madeleine Dexe Andersson, ekonom Elise Andersson, ekonomiadministratör Katarina Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadministratör Anneli Engdahl, upphandlingsstrateg Marcus Bäckström samt
chefsekonom Peter Andersson, att två i förening, teckna kommunens bank-, bankgiro- och
plusgirokonto.
Kommunstyrelsen beslutade därtill att utse Elisabeth Wahlström och Elise Andersson som
systemadministratörer för kommunens internetbank med Katarina Spanowsky som ersättare.
Beroende på personalförändringar behöver ett nytt beslut fattas om bemyndigande att teckna
kommunens bankkonto.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, 2019-03-06
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN


Simrishamns kommun lämnar bemyndigande för ekonomichef Lars-Johan Rosvall,
från och med den 1 maj, redovisningsansvarig ekonom Madeleine Dexe Andersson,
till och med den 15 maj, ekonom Elise Andersson, ekonomiadministratör Katarina
Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadministratör Anneli
Engdahl samt upphandlingsstrateg Marcus Bäckström, att två i förening, teckna
kommunens bank-, bankgiro- och plusgirokonto.



Simrishamns kommun utser Lars-Johan Rosvall, från och med den 1 maj, och Elise
Andersson som systemadministratörer för kommunens internetbank med Katarina
Spanowsky som ersättare.



Ovanstående föreslås gälla från och med den 10 april 2019 och tills vidare. Kommunstyrelsens bemyndigande enligt §17 2017 upphör därmed att gälla från den 10 april
2019.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 85

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/132

Bemyndigande att teckna stiftelsernas bankkonto
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade §15 2017 att lämna bemyndigande för ekonomichef Elisabeth
Wahlström, redovisningsansvarig ekonom Madeleine Dexe Andersson, ekonom Elise Andersson, ekonomiadministratör Katarina Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadministratör Anneli Engdahl samt chefsekonom Peter Andersson, att två i
förening, teckna bankkonto för av Simrishamns kommun förvaltade stiftelser (donationsfonder).
Beroende på personalförändringar behöver ett nytt beslut fattas om bemyndigande att teckna stiftelsernas bankkonto.
Bemyndigande lämnas till ekonomichef Lars-Johan Rosvall, från och med den 1 maj, redovisningsansvarig ekonom Madeleine Dexe Andersson, till och med den 15 maj, ekonom Elise
Andersson, ekonomiadministratör Katarina Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson samt ekonomiadministratör Anneli Engdahl,
att två i förening, teckna konton för följande av Simrishamns kommuns förvaltade stiftelser
(donationsfonder):

Stiftelsen Augusta Östbergs minne
Stiftelsen Johan och Gull Nilssons fond
Stiftelsen Justus Ingemanssons fond
Stiftelsen Skolans samfond
Stiftelsen Social samfond
Stiftelsen Sten Folke Ulfstands minnesfond
Stiftelsen Yngve Östbergs donationsfond
Stiftelsen 13:e novembers fond
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, 2019-03-06
ABETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN


Simrishamns kommun lämnar bemyndigande för ekonomichef Lars-Johan Rosvall,
från och med den 1 maj, redovisningsansvarig ekonom Madeleine Dexe Andersson,
till och med den 15 maj, ekonom Elise Andersson, ekonomiadministratör Katarina
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 85 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/132

Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadministratör Anneli
Engdahl samt upphandlingsstrateg Marcus Bäckström, att två i förening, teckna
stiftelserna bankkonto.


Kommunstyrelsens bemyndigande enligt §15 2017 upphör därmed att gälla från den 10
april 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 86

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/125

Personalbokslut 2018
Ärendebeskrivning
Personalenheten har sammanställt 2018 års personalfakta, samt förtydligat och analyserat
resultatet. Resultatet presenteras i bifogat personalbokslut för 2018.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-10.
Personalbokslut 2018.
Överläggning
Arbetsutskottet diskuterar personalbokslutet och anser att anledningen till ökad semesterkostnad ska framgå
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna personalbokslut 2018 efter komplettering av anledningen till ökad semesterkostnad.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 87

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/126

Barnbokslut 2018
Ärendebeskrivning
Årligen sammanställs ett barnbokslut av kommunens lokala barnombudsman, där barnrättsarbetet och barnperspektivet lyfts fram, analyseras och förtydligas. Resultatet presenteras i bifogat barnbokslut för 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-03-11
Barnbokslut 2018.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna barnbokslut 2018.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens
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Dnr 2019/128

Ej färdigbehandlade medborgarförslag 2019
Ärendebeskrivning
Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och
motioner, KL, kap 5, 23, 2 § 30.
Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år redovisar de medborgarförslag som inte beretts färdigt och beslutats (Arbetstordningen § 31, §
27).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 5 mars 2019
Sammanställning över ej färdigbehandlade medborgarförslag.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Med godkännande lägga den i ärendet gjorda redovisningen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Ej färdigbehandlade motioner 2019
Ärendebeskrivning
Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och
motioner, KL, kap 5, 23, 2 § 30.
Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år redovisar de motioner som inte beretts färdigt och beslutats (Arbetstordningen § 31, § 27).
Enligt KL, kap 5, § 35, 2;a stycket, ges fullmäktige rätt att avskriva motioner som ej handlagts inom ett år från det att motionen väckts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 5 mars 2019
Sammanställning över ej färdigbehandlade motioner.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Med godkännande lägga den i ärendet gjorda redovisningen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2019/147

Årsredovisning 2018 - Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisningen för år 2018. Balanskravsavstämningen redovisar ett utfall på 7,8 mnkr, en negativ budgetavvikelse på cirka 5,2 mnkr.
Resultatet motsvarar 0,7 % av skatter och statsbidrag.
Budgetavvikelsen härrör sig ifrån nämnderna på -9,2 mnkr och finansieringen på +4,0
mnkr. Socialnämnden står för -5,0 mnkr av underskottet, barn- och utbildningsnämnden 4,3 mnkr och samhällsbyggnadsnämnden -2,7 mnkr. Övriga nämnder redovisade tillsammans ett överskott på 2,8 mnkr, där kommunstyrelsen står för +1,9 mnkr. Inom finansieringens budgetöverskott på 4,0 mnkr blev pensionerna 10,5 mnkr dyrare än beräknat.
Balanskravsavstämning
(tkr)
Årets resultat enligt resultaträkning

Bokslut Bokslut
2017
2018
41 856

7 525

Fastighetsförsäljningar, reavinster

-2 422

0

Pensionsmedelsförvaltning, reavinster

-7 223

-8 729

Uttag från pensionsmedels-förvaltningen

8 400

9 000

40 611

7 796

-10 000

0

-400

0

Justeringar

Balanskravsresultat
Medel till resultatutjämningsreserv
Medel till social investeringsfond
Medel från social investeringsfond
Balanskravsresultat, efter justering

75

300

30 286

8 096

Kommunerna har sedan några år tillbaka möjlighet att när tillräckligt goda resultat redovisas avsätta medel till resultatutjämningsreserv. Denna reserv får sedan användas för att
reglera negativa balanskravsresultat under en lågkonjunktur. Hittills har Simrishamns kommun avsatt 40 mnkr. Beloppet som kan avsättas ska motsvaras av den del av överskottet
som överstiger en procent av skatteintäkter och statsbidrag. För 2018 finns inget utrymme
då överskottet understiger 1 %. Kommunledningskontoret föreslår ingen ny avsättning.
Kommunen har tidigare avsatt 4,9 mnkr i en social investeringsfond. Enligt de fastställda
riktlinjerna för denna fond ska årliga avsättningar ske under förutsättning att balanskravsmålet uppnåtts och att resultatet i övrigt medger avsättning. Målsättningen är att minst 10
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

40

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 90 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

Dnr 2019/147

% av fondens kapital, 4 mkr, skall tillföras årligen dvs 400 tkr eller det högre belopp fullmäktige finner lämpligt.
Då balanskravsmålet inte uppnåtts föreslår kommunledningskontoret ingen avsättning.
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala
bolagen. Där anges att kommunstyrelsen genom årliga beslut dels ska bedöma verksamheten i kommunala bolag i förhållande till det ändamål med verksamheten som har fastställts,
dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Kommunen
styr bolagen genom ägardirektiv som ska utvärderas i bolagens årsredovisningar. I allt väsentligt är bedömningen att de av Simrishamns kommun helägda bolagen, Simrishamns
Bostäder AB och Simrishamns Näringslivsutveckling AB samt det delägda bolaget Österlen Kommunala Renhållnings AB under året har uppfyllt det kommunala ändamålet och
arbetat inom de kommunala befogenheterna.
Det finansiella målet gällande att investeringar inom den skattefinansierade verksamheten
inte ska lånefinansieras, bedöms som uppfyllt. Det finansiella målet gällande balanskravsresultatet är inte uppfyllt. Balanskravsresultatet uppgår till 7,8 mnkr. Utfallet motsvarade
0,7 % av skatter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift jämfört med målet
på 1,5 %. Målet gällande att vatten- och avloppsverksamheten fullt ut ska vara avgiftsfinansierad är inte uppfyllt då verksamheten visade ett underskott på 7,1 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-13
Årsredovisning 2018 – Simrishamns kommun
Årsredovisning 2018 – Simrishamns Bostäder AB
Årsredovisning 2018 – Simrishamns Näringslivsutvecklings AB
Årsredovisning 2018 – Österlens Kommunala Renhållnings AB
Årsredovisning 2018 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Årsredovisning 2018 – Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Överläggningar
Arbetsutskottet diskuterar årsredovisningen och påpekar att tillträdesdag för nya kommunfullmäktige ska vara den 15 oktober.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN


Godkänna årsredovisningen för 2018, efter ändring av tillträdesdag för nya kommunfullmäktige, och överlämna densamma till revisorerna

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Godkänna att de kommunala bolagen i allt väsentligt uppfyllt de kommunala ändamålen samt arbetat inom de kommunala befogenheterna

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisning 2018 med en balanskravsavstämning på 7 796 tkr.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

