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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Jeanette Ovesson (M)
Jaennine Olesen (M)
Henric Appelkvist (M)
Lars-Erland Einarsson (C) tjänstgör för Maria Linde Strömberg (M)
Paul Frogner Kockum (KD)
Malin Henriksson (L), §§ 210-226
Lotta Hildebrand (L) tjänstgör för Malin Henriksson (L), §§ 227-239
Mats Bengtsson (C)
Karl-Erik Olsson (S)
Pia Ingvarsson (S)
Christer Grankvist (S)
Gudrun Schyman (F!)
Hans-Olof Höglund (MP)
Mats Sundbeck (V)
Tomas Assarsson (SD)
Jan Dahl (SD) tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD)

Ersättare Christian Esbjörnsson (M)
Kristina Åhberg (M)
Anders Johnsson (M)
Anne-Li Roshagen (KD)
Lotta Hildebrand, §§ 210-226
Anna Ling (C)
Berit Olsson (S)
Lennart Månsson (S)
Christl Bengtsson (S)
Thora L Norgård (F!)
Christer Persson (ÖP)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Bengt-Åke Lindell (SD)

Övriga deltagande Diana Olsson, kommundirektör
Mats Carlsson, kanslichef/sekreterare
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 210 Fastställande av ärendelista - kommunstyrelsen 2018/78 5
§ 211 MEDDELANDE 6

Undantag från samåkning 2018/42
Ansökan om förlängt förordnande som borgerlig vig-
selförrättare

2018/361

INFORMATION
§ 212 Medborgarförslag - Miljörådgivning till företag i kom-

munen.
2018/366 7

§ 213 Information från kommundirektören 2018/5 8
§ 214 REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT 9

Arbetsutskottets delegeringsbeslut 2018 2018/15
Redovisning av delegeringsbeslut - kommunlednings-
kontoret

2018/12

BESLUTSÄRENDEN
§ 215 Förordnande av begravningsombud för de som inte 

tillhör Svenska kyrkan i Skåne, Blekinge och Krono-
bergs län.

2018/362 10

§ 216 Ägarsamråd Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2018/387 11
§ 217 Granskning av socialnämndens löneutbetalningspro-

cess.
2018/389 12 - 13

§ 218 Pensionsplacering, halvårsrapport etik 2018/390 14 - 15
§ 219 Turlista för Snurringen 2018/424 16
§ 220 Folkhälsofrågor 2016/454 17 - 18
§ 221 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018/460 19 - 20
§ 222 Firmatecknare 2018/459 21
§ 223 Sammanträdesdagar 2019 2018/423 22 - 23
§ 224 Motion från Christer Akej (M) - bildande av kommun-

gemensam organisation inom VA 
2017/455 24

§ 225 Motion från Sven Olsson (M) - etablering av syskon-
förtur inom förskola och skola

2018/190 25 - 26

§ 226 Motion från Christer Akej (M) och Sven Olsson (M) - 
mer idrott i skolan

2017/199 27

§ 227 Miljöbokslut 2017 2018/197 28 - 30
§ 228 Biblioteksplan Simrishamns kommun 2019-2021 2018/386 31
§ 229 Taxor 2019 2018/385 32 - 34
§ 230 Budget 2019-2021 2017/433 35 - 36
§ 231 Ystad-Österlenregionens miljöförbund - Hantering av 

beräknade underskott
2018/388 37

§ 232 Slutrapport Projekt Joneberg 2016/305 38
§ 233 Slutrapport Hammenhögs torg 2015/414 39
§ 234 Slutrapport Gångbana vid Sjöfartsstråket 2014/227 40
§ 235 Överenskommelse mellan region Skåne och kommu-

nerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård

2017/449 41 - 42
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

§ 236 Ej besvarade medborgarförslag 2018/180 43
§ 237 Ej besvarade motioner 2018/179 44
§ 238 Ny ersättningsmodell för färdtjänst 2016/375 45 - 46
§ 239 Höjning av partistödet. 2018/472 47 - 48
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

§ 210 Dnr 2018/78

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista 

Till dagens ärendelista har tillkommit två ärenden:

- Höjning av partistödet.

- Information om medborgarförslag: Miljörådgivning till företag i kommunen.

Från dagens ärendelista utgår ärendet: Information om medborgarförslag: Ge Simrishamns 
ungdomar en bra start på arbetsmarknaden.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna dagens ärendelista med tillägg enligt ovan.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

§ 211 Dnr 2018/42

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

MEDDELANDE

Följande meddelanden redovisas:

- Undantag från samåkning

- Ansökan om förlängt förordnande som borgerlig vigselförrättare.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

§ 212 Dnr 2018/366

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Miljörådgivning till företag i kommunen 

Johannes Lancing, Järrestad, har lämnat in ett medborgarförslag om miljörådgivning till 
företag i kommunen. 

Medborgarförslaget har behandlats vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 oktober 
2018, § 155, där man beslutade att medborgarförslaget skulle överlämnas till kommunsty-
relsen för beredning och beslut samt att förslagsställaren ska beredas möjlighet att informe-
ra om sitt förslag vid kommunstyrelsens sammanträde.

Vid dagens sammanträde redogör Johannes Lancing för sitt medborgarförslag.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

§ 213 Dnr 2018/5

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektör Diana Olsson informerar om att det planeras för olika utbildningsinsatser 
för politiker under inledningen av 2019.

Det planeras även för förnyade genomgångar av politikers respektive tjänstepersoners olika 
roller.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

§ 214 Dnr 2018/12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT

Följande delegeringsbeslut redovisas:

- Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 2018-10-24, § 220.

- Delegeringsbeslut, kommunledningskontoret, enligt särskild rapport.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

§ 215 Dnr 2018/362

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förordnande av begravningsombud för de som inte tillhör Svenska kyr-
kan i Skåne, Blekinge och Kronobergs län

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har gett kommunerna i Skåne, Blekinge och Kronobergs läns tillfälle att ge 
förslag på lämplig person som kan förordnas som begravningsombud.

Ett begravningsombud förordnas för att granska hur församlingen tar tillvara de personers 
intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Ingela Bröndel har varit begravningsombud under tiden 2015-2018 och har nu lämnat in en 
intresseanmälan till Länsstyrelsen om fortsatt uppdrag under tiden 1 januari 2019—31 de-
cember 2022. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-10-24, § 221.
Meddelande från länsstyrelsen, 2018-09-12
Intresseanmälan, Ingela Bröndel  2018-09-12.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Föreslå Länsstyrelsen förordna Ingela Bröndel som begravningsombud under tiden 
1 januari 2019—31 december 2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Ingela Bröndel
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

§ 216 Dnr 2018/387

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ägarsamråd Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Ärendebeskrivning

Kommunassurans Syd Försäkrings AB kallar delägare till ägarsamråd den 21 november 
2018 i Hässleholm.

Vid samrådet kommer bland annat att redovisas och diskuteras, utredningen om eventuell 
obligatorisk placering av kommunförsäkring för delägare i Kommunassurans Syd Försäk-
rings AB.

Simrishamns kommun har att utse ombud till ägarsamrådet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-10-24, § 222
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-10-05.
Kallelse till ägarsamråd.
Program vid ägarsamråd.
Utredning om eventuell obligatorisk placering av Kommunförsäkring för delägare i 
KSFAB.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Utse ekonomichef Elisabeth Wahlström till ombud vid ägarsamråd med Kommu-
nassurans Syd Försäkrings AB den 21 november 2018.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunassurans Syd Försäkring AB
Elisabeth Wahlström
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

§ 217 Dnr 2018/389

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Granskning av socialnämndens löneutbetalningsprocess 

Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun har 
Ernst & Young fått i uppdrag att genomföra en granskning för att se om den interna kon-
trollen är ändamålsenlig och tillräcklig avseende socialnämndens löneutbetalningsprocess. 

Utifrån Ernst & Youngs granskning har revisionen gjort den sammanfattande bedömningen 
att den interna kontrollen till stor del är tillräcklig och att kontroller genomförs i det löpan-
de arbetet. Bedömningen är att det finns vissa delar i processen som kan förbättras. 
Hur rutiner och kontroller utförs i samband med löneutbetalningarna och hur kontroller av 
attestrutiner för löneutbetalningsprocessen sker framgår av rapporten. Processerna som styr 
detta flöde är också väl beskrivna. 

Kommunledningskontoret kommer att se över de rutiner som finns och förtydliga doku-
mentationen kring hur kontrollerna ska ske. Då ytterligare digitalisering av flera delar av 
dessa processer pågår, kommer kontrollen av behörigheter som påtalas i rapporten att sä-
kerställas.

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen och socialnämnden att:
Se över behovet av dokumenterade rutiner kring kontrollerna som sker i samband med 
löneutbetalningsprocessen, samt införa kontroller av behörigheter i lönesystemet. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-10-24, § 223
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-10-12.
Revisionsrapport, Granskning av socialnämndens löneutbetalningsprocess daterad aug 
2018.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Anta åtgärderna utifrån kommunledningskontorets tjänsteskrivelse som svar på re-
visionens granskning av socialnämndens utbetalningsprocess.

_______
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

§ 217 forts Dnr 2018/389

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Revisionen
Socialnämnden (för kännedom)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

§ 218 Dnr 2018/390

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Pensionsplacering, halvårsrapport etik 

Ärendebeskrivning

I fastställd placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltningen (KF § 66/12) ingår ett 
avsnitt om etiska riktlinjer. Kommunledningskontoret har ett avtal med företaget Agenta 
om rådgivning och kapitalförvaltningstjänster. I detta avtal ingår att Agenta halvårsvis ska 
sammanställa en etisk screening av kommunens innehav.

I detta ärende behandlas uppföljning mot de etiska riktlinjerna per den sista juni 2018 (se 
bifogad rapport). I uppföljningarna används begreppet ”renhetsgrad”, vilket utgör den an-
del av placeringarna som inte faller under de negativa kriterier som screeningen sker mot. I 
nedanstående tabell redovisas utfallet för respektive tillgångsslag.

Per 2018-06-30 Marknads-
värde (tkr)

Renhetsgrad

Agenta Svenska Aktier 48 267 98,4%
Agenta Globala Aktier 41 818 97,5%
Agenta Svenska Räntor 63 405 99,5%
Agenta Alternativa Räntor 20 647 99,7%
Totalt kapital 174 137 98,7%

Renhetsgraden har följts upp på motsvarande sätt sedan år 2009. Nivån har huvudsakligen 
varierat mellan 98 procent och 99 procent. Nuvarande renhetsgrad på 98,7 procent ligger 
således också inom detta intervall. Agentas bedömning är liksom tidigare att ”kommunens 
placeringar ligger inom ramen för riktlinjerna i placeringspolicyn”.

Utgångspunkten för den etiska uppföljningen är att möjligheten till påverkan är större som 
ägare. I bifogad rapport lämnas information om aktuella avvikelser mot riktlinjerna. Därtill 
redovisas en uppföljning som visar hanteringen av de incidenter som fanns vid föregående 
uppföljning, det vill säga per 2018-12-31. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-10-24, § 224
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-10-08
SRI-rapport

14



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

§ 218 forts Dnr 2018/390

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Lägga uppföljningen mot de etiska riktlinjerna till handlingarna.

 Informera fullmäktige om uppföljningen.

_______
Beslutet expedieras till:
Chefsekonomen
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

§ 219 Dnr 2018/424

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Turlista för Snurringen 

Ärendebeskrivning

2018-08-15 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt kommundirektör Diana Olsson att 
undersöka kostnaden för en utökning av snurringens tidtabell på lördagar. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-10-24, § 225
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-10-10
Kommunstyrelsens beslut, 15 augusti 2018, §156
Arbetsutskottets beslut, 20 juni 2018, §159
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 12 juni 2018
Medborgarförslag ”Utöka snurringens tider och sträckning”, 29 september 2017
Kommunfullmäktiges beslut 2017, § 195.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Tillköp avseende lördagstrafik sker under en försöksperiod av ett år med start under 
2019.

 Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till förfogande.

_______
Beslutet expedieras till:
Infrastrukturstrategen
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

§ 220 Dnr 2016/454

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Folkhälsofrågor 

Ärendebeskrivning

Under 2017 uppdrogs åt kommunledningskontoret att föreslå lösningar för att folkhälsoar-
betet ska prioriteras i samtliga förvaltningar. En utredning presenterade det strategiska och 
förebyggande folkhälsoarbete som redan utförs i Simrishamns kommun. Samtidigt aktuali-
seras frågan hur politiken kan beredas underlag för målstyrning och hur folkhälsoarbetet 
organiseras och samordnas för att få bästa effekt, samt hur arbetssätt skapas som ger tvär-
sektoriella synergieffekter. I utredningen behandlades också frågan om Simrishamns kom-
muns deltagande i Länsstyrelsens ”Ett jämställt Skåne”. 

Den 25 april 2018 beslutade arbetsutskottet att uppdra åt kommundirektör Diana Olsson att 
tillsammans med övriga förvaltningar se hur man kan organisera/finansiera en tjänst. I upp-
draget ingick även att se hur ett eventuellt samarbete skulle kunna ske med övriga SÖSK-
kommuner-

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-10-24, § 226
Kommunfullmäktiges beslut 2011-03-28, §29
Arbetsutskottets beslut 2015-01-28, §27
Kommunstyrelsens beslut 2015-02-11, §32
Arbetsutskottets beslut, 2015-06-03, §221
Kommunstyrelsens beslut, 2015-06-17, §169
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-29, 
Arbetsutskottets beslut, 2017-01-25, § 20
Kommunstyrelsens beslut, 2017-02-15, § 40
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse och utredning, 2018-03-08
Arbetsutskottets beslut, 2018-04-25, § 91

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Folkhälsostrateg anställs fr o m år 2020.

 Tjänsten finansieras i budget år 2020.

_______
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

§ 220 forts Dnr 2016/454

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

§ 221 Dnr 2018/460

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning

Enligt gällande reglemente för kommunstyrelsen ska det finnas bland annat ett arbetsut-
skott, vilket ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare.

Ajournering

Jeanette Ovesson (M) begär ajournering, vilken verkställt, kl 15.05-15.20 samt 15.30-
15.40.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott under perioden 2018-
11-07—intill val av kommunstyrelsens arbetsutskott förrättas nästa gång utse:

Ledamöter Ersättare

Jeanette Ovesson (M) Malin Henriksson (L)
Amiralsgatan 16 Ehrenflyktsgatan 7
276 60 SKILLINGE 272 32 SIMRISHAMN

Mats Bengtsson (C) Paul Frogner-Kockum (KD)
Hoby 2714 Bygatan 6
276 36 BORRBY 276 30 BORRBY

Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)
Jägaregatan 10 Ponnygatan 4
272 61 GÄRSNÄS 272 37 SIMRISHAMN

Gudrun Schyman (F!) Kjell Dahlberg (ÖP)
Gladsax Bygatan 101 Österlenvägen 20
272 94 SIMRISHAMN 277 40 SANKT OLOF

Tomas Assarsson (SD) Vakant (SD)
Allmänningsgatan 7
276 30 BORRBY
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

§ 221 forts Dnr 2018/460

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga valda
Kommunledningskontoret, kanslienheten
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

§ 222 Dnr 2018/459

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Firmatecknare 

Ärendebeskrivning

Enligt gällande allmänt nämndreglemente i Simrishamns kommun § 23, antaget i kommun-
fullmäktige den 2 november 2015, § 168, framgår bland annat att skrivelser, avtal och andra 
handlingar från nämnden på nämndens vägnar skall undertecknas av ordföranden och kon-
trasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid 
förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.

Kommunfullmäktige har den 30 mars 2015, § 56, beslutat att kommunstyrelsens ordföran-
de Karl-Erik Olsson ska teckna Simrishamns kommuns firma, med förste vice ordförande 
Håkan Erlandsson som ersättare och kontrasigneras av kommundirektör Diana Olsson med 
ekonomichef Elisabeth Wahlström som ersättare.

Med anledning av att kommunen i och med 2018 års val erhållit en förändrad politisk led-
ning bör nytt beslut tagas i ärendet.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-10-30.
Allmänt nämndreglemente i Simrishamns kommun, § 23.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIG

 Kommunstyrelsens ordförande Jeanette Ovesson ska teckna Simrishamns kom-
muns firma, med förste vice ordförande Mats Bengtsson som ersättare och kontra-
signeras av kommundirektör Diana Olsson med ekonomichef Elisabeth Wahlström 
som ersättare.

 Förste vice ordförande, Mats Bengtssons, rätt att teckna kommunens firma gäller 
inte vad avser socialnämndens ansvarsområde.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsunderlag)

Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

§ 223 Dnr 2018/423

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sammanträdesdagar 2019 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrel-
sens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2019. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-10-15.
Förslag till sammanträdesdagar 2019.

Yrkanden

Karl-Erik Olsson (S) yrkar på att kommunfullmäktiges sammanträden framöver ska börja 
13.00

Mats Bengtsson (C) yrkar på att frågan om starttid för kommunfullmäktiges sammanträden 
hänskjuts till kommande tvärpolitiska beredningsarbete.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Karl-Erik Olssons (S) yrkande mot Mats Bengtssons (C) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Mats Bengtssons (C) förslag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar på Mats Bengtssons (C) yrkande röstar Ja.

Den som röstar på Karl-Erik Olssons (S) yrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Henric 
Appelkvist (M), Lars-Erland Einarsson (C), Paul Frogner Kockum (KD), Malin Henriks-
son (L), Mats Bengtsson (C), Tomas Assarsson (SD) och Jan Dahl (SD) mot 6 Nej-röster: 
Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (F!), 
Hans-Olof Höglund (MP) och Mats Sundbeck (V).
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

§ 223 forts Dnr 2018/423

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Fastställa sammanträdesdagar 2019 för kommunstyrelsens arbetsutskott och kom-
munstyrelsen i enlighet med upprättat förslag.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

 För vidare beredning överlämna förslaget avseende kommunfullmäktiges samman-
träden 2019 till kommunfullmäktiges presidium.

 Frågan om starttid för kommunfullmäktiges sammanträden hänskjuts till komman-
de tvärpolitiska beredningsarbete.

Reservationer

Mot beslutet att hänskjuta frågan om starttid för kommunfullmäktiges sammanträden reser-
verar sig Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S) och Christer Grankvist (S).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 224 Dnr 2017/455

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Christer Akej (M) - bildande av kommungemensam organi-
sation inom VA 

Ärendebeskrivning

Christer Akej (M) yrkar i inkommen motion, daterad den 12 december 2017, att kommun-
fullmäktige beslutar att ta initiativ till att utreda och lägga förslag på bildande av en ge-
mensam organisation för VA tillsammans med närliggande kommuner.

Motionären framför bland annat att tillgången till bra vatten har blivit en allt viktigare frå-
ga samt att vattentillgången inte följer kommungränserna, utan är fördelade på helt andra 
sätt. 
Det framförs också att det idag krävs en stor kompetens i samband med både leverans av 
vatten och rening av avloppsvatten för att kunna uppfylla de krav som ställs, sammantaget 
gör detta att kommuner måste samverka för att kunna lösa sina uppgifter inom VA.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-10-24, § 228
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-10-16.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-09-27, § 190.
Motion från Christer Akej (M), 2017-12-12.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Utifrån uppstartade och pågående diskussioner kring VA-samverkan med Tomelilla 
kommun anse motionen vara bifallen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 225 Dnr 2018/190

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Sven Olsson (M) - etablering av syskonförtur inom förskola 
och skola 

Ärendebeskrivning

Sven Olsson (M) föreslår i inkommen motion, den 11 april 2018, att kommunfullmäktige 
beslutar att det i kommunens barnomsorg, förskola och skola snarast möjligt införs syskon-
förtur.

Motionären menar att en av kommunens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för 
ökad inflyttning och det är många föräldrar som idag väljer att etablera sig på en ort där det 
finns goda förutsättningar till bra barnomsorg och skola.

Enligt kommunfullmäktige den 23 april 2018, § 87, remitterades motionen för beredning 
till barn- och utbildningsnämnden vilka behandlade densamma den 28 augusti 2018, § 80.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-10-24, § 229
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-10-09.
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2018-08-28, § 80.
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2018-06-19.
Inkommen skrivelse kring ”Införandet av syskonförtur i förskolan”, Christer Grankvist (S), 
2018-04-12.
Motion från Sven Olsson (M), 2018-04-11.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Bifalla motionen vad gäller förskolan, med hänvisning till att kriterier för placering 
i förskolan under hösten 2018 ses över inom ramen för ett övergripande arbete med 
förskolans reglemente.

 I övrigt är motionen besvarad. Barn- och utbildningsnämnden fattar själva beslut, 
enligt kommunfullmäktiges beslut 24 juni 2013, § 83, om skolfrågor i enlighet med 
skollagen och Simrishamns kommuns reglemente för barn- och utbildningsnämn-
den.

_______
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 226 Dnr 2017/199

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Christer Akej (M) och Sven Olsson (M) - mer idrott i skolan 

Ärendebeskrivning

Christer Akej (M) och Sven Olsson (M) föreslår i inkommen motion, den 5 april 2107, att 
kommunfullmäktige beslutar ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag till hur antalet idrottstimmar på grundskolan kan ökas i vår kommun.
Motionärerna pekar bland annat på att flera undersökningar entydigt har visat att eleverna 
mår bättre, är friskare och presterar bättre om man får röra sig mer i skolan och att studier 
som gjorts visar att barn som rör sig har bättre koncentration och ökar sina skolresultat.

I motionen framförs också att en kommun med fördel kan söka lösningar tillsammans med 
kommunens idrottsföreningar kring hur man på ett effektivt, och för eleverna stimulerande 
sätt, kan öka andelen idrott i skolan.

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2017, § 80, remitterades motionen för be-
redning till barn- och utbildningsförvaltningen, vilka behandlade densamma den

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-10-24, § 230
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-10-12.
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2017-12-12, §83.
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2017-11-16.
Regeringskansliets promemoria: Samling för daglig rörelse, 207-05-16.
Motion från Christer Akej (M) och Sven Olsson (M), 2017-04-05.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande, 2017-11-16, anses 
motionen vara besvarad.

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige  (beslutsförslag)
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§ 227 Dnr 2018/197

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Miljöbokslut 2017 

Ärendebeskrivning

De nationella miljökvalitetsmålen
Riksdagen antog år 1999 femton så kallade miljökvalitetsmål med beskrivningar av vilka 
tillstånd som ska uppnås för att olika miljöproblem ska anses vara lösta. Miljökvalitetsmå-
len togs fram i syfte att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöpro-
blemen i Sverige är lösta. Det innebär att miljöpåverkan måste minska till hållbara nivåer 
före år 2020, som är satt som slutdatum. Länsstyrelsens i Skåne län uppgift har varit att 
precisera, konkretisera och regionalt anpassa de nationella målen i ett antal delmål som 
gäller för Skåne län. År 2003 antog länsstyrelsen programmet Skånes miljömål och miljö-
handlingsprogram. Som en anpassning till förändringar på nationell nivå utfördes en mind-
re revidering år 2007. Ett åtgärdsprogram för de regionala miljömålen har utarbetats och 
därefter med jämna mellanrum uppdaterats.

Kommunerna har en viktig roll i arbetet med att nå de regionala miljömålen såväl som de 
nationella miljökvalitetsmålen, både som myndighetsutövare och som ansvarig för sam-
hällsplaneringen. Kommunens miljömålsprogram innehåller ett antal åtgärder som bygger 
på Länsstyrelsens i Skåne län åtgärdsprogram. Simrishamns kommuns miljömålsåtgärds-
program Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen 2015-2020 antogs av Kommunstyrelsen 
2013-03-13, med revideringar 2014-10-13 och med smärre ändringar och korrigeringar 
beslutade i samband med antagande av miljöbokslut 2015 och 2016. 

Ett antal av åtgärderna är i föreliggande bokslut korrigerade i ansvarsled p.g.a. förändring-
ar i organisation och för att bättre följa reglemente. Åtgärdsprogrammet ska förtydliga för-
valtningarnas ansvar och samtidigt sprida kunskap om vad olika aktörer arbetar med. I syf-
te att kunna sammanställa en beskrivning av hur de olika åtgärderna fortskrider, och hur 
ansvariga organ uppnått ställda mål och åtgärder, har förfrågningar om detta gått ut till 
berörda förvaltningar, enheter, miljöförbund och tjänstemän under februari 2018. En per-
son på varje förvaltning har fått ansvar för återrapportering av miljömålsarbetet. För att 
synliggöra andra miljömålsgynnande aktiviteter som också sker i kommunen, men ligger 
utanför miljömålsprogrammet, finns i årets miljöbokslut även redovisade några exempel. 
Syftet är att visa att miljömålen och miljöarbete är bredare implementerade i kommunens 
verksamheter än vad som inryms i miljömålsprogrammets miljöåtgärder och ett urval aktö-
rers aktiviteter redogörs därför för att visa på goda exempel.

Varje delåtgärd i miljöbokslutet redovisas med en bedömning om den är uppnådd eller ej. I 
bedömningarna hur väl åtgärderna uppnått målen under 2017 används en färgskala från 
grön, över gul, till röd för enkelhetens och överblickbarhetens skull. Det bör framhävas att 
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§ 227 forts Dnr 2018/197

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

för ett antal ej färdigställda åtgärder får deras status oproportionell stor påverkan på sam-
manräkningen, då de är upptagna i programmet som lösningar på flera olika miljömålsåt-
gärder och därmed räknas mer än en gång. Det betyder bl.a. att antalet kvarstående röda 
och gula statusmarkeringar inte är helt rättvisande för läget 2017. Därtill har under 2017 
fler åtgärder satts igång och arbetats med än under någon av de föregående åren. Det finns 
däremot bara tre färger för statusmarkering i föreliggande redovisningsform, vilket innebär 
att ett helt nyligen påbörjat arbete får samma gula färg som ett nästan färdigställt arbete. 
Därmed blir färgernas antal något missvisande i årets miljöbokslut, med tendens att visa en 
sammantaget mindre förbättrad status jämfört med föregående år än vad faktiskt är fallet.

Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommundirektören att ta fram ett nytt miljömålspro-
gram för perioden 2020 – 2024 kopplat till nationella miljömål och Agenda 2030. I sam-
band med detta är även en översyn av utformning och innehåll i framtida miljöbokslut nöd-
vändig.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-10-24, § 231
Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen 2015-2020 
Miljöbokslut 2016
Miljöbokslut 2017

Yrkanden

Gudrun Schyman (F!) yrkar på att ”godkännes” i första beslutsförslagspunkten ska tas bort. 
I övrigt bifall till föreliggande beslutsförslag.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Miljöbokslut 2017 läg-
ges till handlingarna.

 Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram förslag på hur ett Miljöbokslut 2019 
ska kunna se ut.

 Miljöbokslut för 2018, d.v.s. i formen av återrapportering av miljömålsåtgärder, in-
te verkställs. Därmed upphävs tidigare beslut om bokslut, gällande 2018 års redo-
visning
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_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 228 Dnr 2018/386

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Biblioteksplan Simrishamns kommun 2019-2021 

Ärendebeskrivning

Enligt bibliotekslagen § 17 ska alla kommuner och landsting anta en biblioteksplan för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. Kultur- och fritidsnämnden gav den 10 december 2015, 
§ 110, förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för 2017 - 2019. Av olika 
omständigheter har Simrishamns kommun inte haft någon gällande biblioteksplan sedan 
den 1 januari 2017. Biblioteket har nu arbetat fram förslag till ny biblioteksplan att gälla 
för perioden 2019 – 2021.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 27 september 2018, § 56, föreslå kommunfull-
mäktige anta Biblioteksplan för Simrishamns kommun 2019 – 2021 daterad 2018-08-29.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-10-24, § 232
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-10-16.
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2018-09-27, § 56.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-29.
Förslag till Biblioteksplan Simrishamns kommun 2019 – 2021.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anta Biblioteksplan för Simrishamns kommun 2019 – 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 229 Dnr 2018/385

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor 2019 

Ärendebeskrivning

Nämnderna ansvarar för att ta fram ett underlag som ska innehålla en tydlig
redovisning av taxor och avgifter för föregående år samt nytt förslag på taxor och avgifter för 
kommande år. 
Presentationen ska göras så att det på ett enkelt sätt går att utläsa vilka förändringar
som gjorts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2018-10-16
Taxor och avgifter, kommunstyrelsens verksamheter, 2018-10-08
Taxor och avgifter 2019, barn- och utbildningsnämnden, 2018-10-04
Taxor 2019, samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde, övriga 2018-09-27
Taxor 2019, plantaxa, samhällsbyggnadsnämnden, 2018-09-27
Taxor 2019, VA-taxa, samhällsbyggnadsnämnden, 2018-09-27
Budget 2019 – taxor, kultur- och fritidsnämnden, 2018-09-27
Taxor 2019, socialnämnden, 2018-09-27
Taxor 2019, byggnadsnämnden, 2018-09-25
Förslag renhållningstaxa för Simrishamns och Tomelilla kommuner 2019
Ystad-Österlensregionens miljöförbund, 2018-09-17

Avstå från att delta i beslutet

Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S) och Gudrun Schyman (F!) 
deltar inte i beslut av ärendet. 

Yrkanden

Mats Sundbeck (V) yrkar på att taxan för kulturskolans verksamheter slopas.

Jeanette Ovesson (M) yrkar på att taxan antas i enlighet med föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Mats Sundbecks (V) yrkande mot eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen beslutat i enlighet med eget yrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Fastställa styrelsens och nämndernas samt Österlens kommunala renhållnings AB:s 
och Ystad-Österlenregionens miljöförbunds taxor att gälla fr.o.m. 2019-01-01.

Kommunstyrelsen:
-Kopieringsavgifter
-Taxa för prenumerationer av fullmäktigehandlingar

Byggnadsnämnden:
-Bygglovtaxa

Samhällsbyggnadsnämnden:
-Hamntaxa
-Taxa för upplåtelse av gatumark och offentlig plats
-Kart- och mättaxa
-Taxa för ledningsdragande verk
-Uthyrningstaxa (internt)
-Kostenhetens måltidspriser (för anhöriga/gäster)
-Plantaxa
-VA-taxa

Kultur- och fritidsnämnden:
-Uthyrning lokaler
-Entréavgifter simhall/utomhusbad
-Lotteritillstånd
-Avgifter biblioteket
-Kopieringsavgifter
-Avgifter Österlens museum

Barn- och utbildningsnämnden:
-Kulturpedagogiska enhetens avgifter
-Naturskolan Österlens avgifter
-Lokalavgifter

Socialnämnden:
-Taxor och avgifter inom vård och omsorg
-Taxa för dödsboförvaltning 

Österlens kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB):
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-Renhållningstaxa

Ystad-Österlenregionens miljöförbund:
-Taxor 2019

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Mats Sundbeck (V).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 230 Dnr 2017/433

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2019-2021 

Ärendebeskrivning

Detta ärende avser fastställande av budgeten för åren 2019-2021. Kommunstyrelsen har i augusti 
fattat beslut om preliminära ramar och i oktober har kommunstyrelsen behandlat ett ärende om 
skattesatsen för 2019.

Då kommunallagen reglerar att det är nyvalt fullmäktige som ska fastställa budgeten återupptas 
budgetarbetet nu efter valet. Den 24 oktober ska kommunstyrelsens arbetsutskott behandla ett bud-
getförslag. Detta förslag tas sedan upp på kommunstyrelsens möte den 7 november. Den 26 novem-
ber är avsikten att fullmäktige slutligen ska fastställa budgeten. Beslutet ska omfatta skattesats, mål 
för god ekonomisk hushållning, driftramar, investeringsramar, godkända investeringsprojekt samt 
resultat-, finansierings- och balansbudgetar. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-10-24, § 234
Alliansens budgetförslag 2019-2021
SD, Simrishamns, Budgetvision 2019-2021
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-10-18
Bilaga, 2018-10-17
Budgetskrivelser
Förslag till budget 2019-2021, 2018-08-14 

Avstå från att delta i beslutet

Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (F!), 
Tomas Assarsson (SD) och Jan Dahl (SD) avstår från att delta i beslut i ärendet.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 

 För vidare överlämnande till kommunfullmäktige ställer sig kommunstyrelsen 
bakom Alliansens budgetförslag 2019-2021.

Anteckning till protokollet

Tomas Assarsson (SD) och Jan Dahl (SD) överlämnar dokumentet ”SD Simrishamn Bud-
getvision 2019-2021” som protokollsanteckning.
______
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Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Ystad-Österlenregionens miljöförbund - Hantering av beräknade under-
skott 

Ärendebeskrivning

Direktionen i Ystad-Österlenregionens miljöförbund har fattat beslut om budget för 2019 och 
plan för 2020-2022. Beslutet innebär budgeterade underskott för åren 2019 och 2020 på 1 070 
tkr respektive 970 tkr. Orsaken till de budgeterade underskotten är att riskinventering av en-
skilda avlopp anses behöva genomföras under dessa båda år.

Enligt kommunallagen ska en budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Lagen 
ger dock utrymme för undantag om det finns så kallade synnerliga skäl. Förbundets bedömning 
är att det denna gång finns grund att hävda dylika skäl för att inte behöva återställa de budgete-
rade underskotten.

Det är medlemskommunerna, via sina fullmäktige, som i samband med fastställandet av för-
bundets årsredovisning för respektive år slutligen tar ställning till att godkänna hanteringen av 
eventuellt uppkomna underskott. Av handlingarna från förbundet framgår att frågan har varit 
föremål för förankring med företrädare för medlems-kommunerna vid ägarsamråd samt även 
med förbundets förtroendevalda revisorer. 

Enligt kommunledningskontorets bedömning bör det ses som rimligt att eventuella underskott 
för åren 2019 och 2020 upp till budgeterade belopp inte ska behöva återställas om de beror på 
riskinventering av enskilda avlopp.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-10-24, § 235
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-10-22
Protokoll, Ystad-Österlenförbundets miljöförbund, 2018-09-17.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna att eventuella underskott för åren 2019 och 2020 upp till budgeterade belopp 
inte ska behöva återställas om de beror på riskinventering av enskilda avlopp.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Slutrapport Projekt Joneberg 

Ärendebeskrivning

Enligt gällande investeringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av större investe-
ringsprojekt. I nuläget är beloppet satt till projekt med investeringsbelopp överstigande totalt 5 
mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett ärende avseende slutredovisning av Projekt 
Joneberg (torg och allmänna ytor). 

Ärendet innehåller uppföljning av mål, tidplan och ekonomi. Projektets samlade utgifter upp-
gick till 5 901 tkr, vilket är cirka 600 tkr lägre än budget. Den lägre nivån förklaras av mindre 
ÄTA-arbeten än beräknat (det vill säga ”ändringar, tillägg, avgående”). Ej använda medel har 
samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att använda till finansiering av andra projekt. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-10-24, § 236
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-10-18
Samhällsbyggnadnämndens beslut, 2018-10-01 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Lägga slutredovisningen av Projekt Joneberg (torg och allmänna ytor) till handlingar-
na.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Slutrapport Hammenhögs torg 

Ärendebeskrivning

Enligt gällande investeringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av större investe-
ringsprojekt. I nuläget är beloppet satt till projekt med investeringsbelopp överstigande totalt 5 
mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett ärende avseende slutredovisning av Ham-
menhögs torg. 

Ärendet innehåller uppföljning av mål, tidplan och ekonomi. Projektets samlade utgifter under 
själva genomförandeperioden, 2015-2016, uppgick till 5 993 tkr. Detta utfall är 163 tkr högre 
än budgeterat. Därutöver hade ombyggnaden projekterings- och konsultutgifter på knappt 200 
tkr innan 2015 samt även tillkommande utgifter på cirka 180 tkr under 2017. 

Överskridandet i förhållande till budget har hanterats inom samhällsbyggnads-nämndens inve-
steringsram. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-10-24, § 237
 Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-10-18
Samhällsbyggnadnämndens beslut, 2018-10-01 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsnämnden, 2018-10-01
Slutrapport, 2018-10-01.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Lägga slutredovisningen av Hammenhögs torg till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 234 Dnr 2014/227

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Slutrapport Gångbana vid Sjöfartsstråket 

Ärendebeskrivning

Enligt gällande investeringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av större investe-
ringsprojekt. I nuläget är beloppet satt till projekt med investeringsbelopp överstigande totalt 5 
mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett ärende avseende slutredovisning av Sjöfarts-
stråket etapp 1, Tullhusstranden. 

Ärendet innehåller uppföljning av mål, tidplan och ekonomi. Av samhällsbyggnads-nämndens 
slutredovisning framgår att projektets samlade utgifter uppgick till 7 406 tkr. Budgeten för 
Sjöfartsstråket var 8 678 tkr. I detta skede fanns dock ingen tydlig avgränsning kring de olika 
etapperna och ej heller separat budget för samtliga delprojekten i Sjöfatsstråket. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-10-24, § 238
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-10-10
Samhällsbyggnadnämndens beslut, 2018-10-01 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsnämnden, 2018-10-01
Slutrapport, 2018-10-09

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Lägga slutredovisningen av Sjöfartsstråket etapp 1, Tullhusstranden, till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 235 Dnr 2017/449

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Överenskommelse mellan region Skåne och kommunerna i Skåne län om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Ärendebeskrivning

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i 
kraft vid årsskiftet 2017/2018. Lagen ersatte lagen (1990:1404) om kommunernas betal-
ningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Den nya lagen innehåller bestämmelser om samverkan mellan landsting och kommun. Hu-
vudmännen ska i samråd utarbeta gemensamma riktlinjer om samverkan och förväntas 
ingå överenskommelser med varandra om tidpunkt för kommunens betalningsansvar samt 
vilka belopp som ska betalas. Om en överenskommelse mellan landsting och kommun inte 
kommer till stånd gäller att kommuns betalningsansvar inträder 3 kalenderdagar efter med-
delande om att patienten är utskrivningsklar samt att ersättningsbeloppet för kommunens 
betalningsansvar motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den slutna vår-
den.

Utifrån den nya lagen slöts hösten 2017 en överenskommelse mellan Region Skåne och 
kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten vård. Lagen omfattar 
även en övergångsbestämmelse som innebär att patienter i sluten psykiatrisk hälso- och 
sjukvård omfattas av särskilt regelverk för betalningsansvar under 2018. Om inte särskild 
överenskommelse träffas mellan parterna gäller lagen, dvs 3 kalenderdagar efter utskriv-
ningsklar från och med den 1 januari 2019.

Kommunförbundet Skåne har under 2018, i samverkan med Region Skåne tagit fram ett 
förslag till överenskommelse som omfattar både patienter i den slutna psykiatriska hälso- 
och sjukvården och den slutna somatiska hälso- och sjukvården. Överenskommelsen gäller 
tills vidare från och med den 1 januari 2019 under förutsättning att samtliga parter under-
tecknat eller på annat vis ingått denna överenskommelse senast den 21 december 2018. 
Överenskommelsen ersätter tidigare överenskommelse mellan Region Skåne och kommu-
nerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten vård.  

Beslutsunderlag

Socialnämndens beslut, 2018-10-25, § 159
Arbetsutskottets beslut, 2018.10-24, § 239
Tjänsteskrivelse 2018-10-10
Missiv från Kommunförbundet Skåne 2018-09-26
Sammanträdesprotokoll Kommunförbundet Skåne 2018-09-21
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§ 235 forts Dnr 2017/449

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till överenskommelse 2018-09-19
Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län 2017-11-24

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anta överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 236 Dnr 2018/180

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ej besvarade medborgarförslag 

Ärendebeskrivning

Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och 
motioner, KL, kap 5, §§ 22,23, 34 och 35.

Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år ska 
redovisa de medborgarförslag och motioner som inte beretts färdigt och beslutats. Arbets-
ordningen, § 27, § 31.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-10-24, § 240
Tjänsteskrivelse, KLK, 17 oktober 2018.
Sammanställning över ej färdigbehandlade medborgarförslag

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Med godkännande lägga den i ärendet gjorda redovisningen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag
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§ 237 Dnr 2018/179

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ej besvarade motioner 

Ärendebeskrivning

Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och 
motioner, KL, kap 5, §§ 22,23, 34 och 35..

Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år redo-
visar de medborgarförslag och motioner som inte beretts färdigt och beslutats. Arbetstord-
ningen § 27, § 31.

Enligt KL, kap 5, § 35, 2;a stycket, ges fullmäktige rätt att avskriva motioner som ej hand-
lagts inom ett år från det att motionen väckts.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-10-24, § 241
Tjänsteskrivelse, KLK, 17 oktober 2018.
Sammanställning över ej färdigbehandlade motioner.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Med godkännande lägga den i ärendet gjorda redovisningen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 238 Dnr 2016/375

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ny ersättningsmodell för färdtjänst 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun tillsammans med 22 andra skånska kommuner överlät hösten 2010 
huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Skåne, genom Skånetrafi-
ken. Enligt avtalet mellan Region Skåne och kommunerna skulle kommunerna lämna bi-
drag till Region Skåne till och med 2014-12-31.  Bidragets storlek har utgått från respekti-
ve kommuns kostnad vid överlåtelsetillfället med en årlig indexuppräkning. Därefter skulle 
färdtjänsten finansieras genom skatteväxling. Detta blev inte möjligt eftersom samtliga 
skånska kommuner inte hade lämnat över verksamheten till Region Skåne. Därför teckna-
des 2014 ”Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färd-
tjänst- och riksfärdtjänstlag mellan kommunerna och Region Skåne”.

I den nya överenskommelsen från 2015-01-01 ingick att parterna skulle se över finansie-
ringsmodellen, såväl modell som nivåer, innan överenskommelse löpte ut den 31 december 
2017 för att säkerställa grunderna för finansiering på längre sikt. Parterna hann inte komma 
överens i tid utan en tillfällig överenskommelse fick tas fram för att lösa situationen under 
2018 vilket beslutades av i kommunfullmäktige § 201/17.

Finansiering för 2018 har liksom tidigare år utgått från respektive kommuns kostnad vid 
överlåtelsetillfället med en årlig indexuppräkning enligt dittillsvarande modell men med en 
justering vad gäller kostnadsfördelningen mellan kommunerna. Denna omfördelning inne-
bar för Simrishamns kommun en ökad kostnad på drygt 2,4 mnkr vilket finansierades del-
vis via anslag till förfogande under 2018.

Region Skåne har nu tagit fram en ny modell som säkerställer grunderna för finansiering 
på längre sikt. Modellen bygger på att kommunerna betalar ett bidrag som motsvara de 
faktiska kostnaderna för färdtjänstverksamheten i den egna kommunen.
Under våren 2018 har Region Skåne begärt synpunkter på förslaget till ny överenskommel-
se om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag 
från och med 2019. 

Sydöstra Skånes kommuner har avgett ett gemensamt yttrande över remissen.  Kommuner-
na ansåg det fullt rimligt att respektive kommun ska bära sina egna kostnader men man 
hade synpunkter på att den enskilda kommunen inte kan påverka kostnadsutvecklingen, 
den ligger utanför kommunernas kontroll. Kostnaderna påverkas genom myndighetsutöv-
ningen, organisationen av resorna och effektiviteten i upphandlingen, dvs faktorer som 
enbart Skånetrafiken kan påverka. Kommunerna i sydöstra Skåne ansåg därför att det var 
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§ 238 forts Dnr 2016/375

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

viktigt att få ökad insyn i budgetprocessen. Det måste finnas incitament för Skånetrafiken att 
göra effektiviseringar. 

Utifrån remissvaret från kommunerna i sydöstra Skåne till Region Skåne har några mindre 
förändringar beaktats i den slutgiltiga överenskommelsen. En tydlig påverkansmöjlighet av 
kostnadsnivån samt ekonomiska krav på motparten vid uppkomna brister har dock inte hör-
sammats.

Enligt de beräkningar som låg till grund för remissyttrandet skulle kostnaderna för Sim-
rishamns del öka med ytterligare ca 750 tkr för år 2019. Detta innebär kostnaden för färdtjänst 
uppgår till  9 733 kr kommande år. 

Undertecknade överenskommelse ska vara Region Skåne tillhanda 2018-11-30. 
Möjlighet att välja mellan 12 och 24 månaders uppsägningstid finns i överenskommelsen.

Den nya överenskommelsen träder ikraft den 1 januari 2019. Om Simrishamns kommun 
väljer att inte teckna överenskommelsen om finansiering av färdtjänst avser Skånetrafiken 
att säga upp avtalet om huvudmannaskap för färdtjänst och riksfärdtjänst senast den 31 
december 2018.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-10-24, § 242
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-10-17
Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och 
riksfärdtjänstlag 2019
Remissvar ”Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färd-
tjänst- och riksfärdtjänslagen från 2019”, Dnr 1703197

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Ställer sig bakom överenskommelsen med en uppsägningstid på 12 månader.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 239 Dnr 2018/472

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Höjning av partistödet

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna har genom Karl-Erik Olsson till kommunstyrelsen inkommit med skri-
velse angående höjning av partistödet.

I skrivelsen framförs att partistödet är en viktig del av den lokala demokratin och att det är 
dags att höja stödet.

Socialdemokraterna yrkar i skrivelsen på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäkti-
ge besluta följande:

- att partistödet höjs från 25 % till 30 % av prisbasbeloppet
- att fördelningen av grundbeloppet höjs från 10 % till 20 %
- att resterande 80 % fördelas enligt nuvarande princip, per mandat i kommunfull-

mäktige.

Beslutsunderlag

Skrivelse från socialdemokraterna, Karl-Erik Olsson, angående höjning av partistödet, 
2018-11-06.
Regler för kommunalt partistöd i Simrishamns kommun, antagen av kommunfullmäktige 
2015-02-23, § 15

Yrkanden

Karl-Erik Olsson (S) yrkar med stöd av Gudrun Schyman (F!) bifall till i skrivelsen fram-
förda förslag.

Mats Bengtsson (C) yrkar på att ärendet hänskjuts till att behandlas i kommande tvärpoli-
tiska beredningsarbete.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Karl-Erik Olssons (S) och Gudrun Schymans (F!) yrkande mot Mats 
Bengtssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enligt med Mats Bengts-
sons (C) förslag.

Votering begärs och verkställs.
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§ 239 forts Dnr 2018/472

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Omröstning

Den som röstar på Mats Bengtssons (C) yrkande röstar Ja.

Den som röstar på Karl-Erik Olssons (S) och Gudrun Schymans (F!) yrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Henric 
Appelkvist (M), Lars-Erland Einarsson (C), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand 
(L), Mats Bengtsson (C), Tomas Assarsson (SD) och Jan Dahl (SD) mot 6 Nej-röster; 
Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (F!), 
Hans-Olof Höglund (MP) Mats Sundbeck (V).

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Hänskjuta  ärendet angående höjning av partistödet till att behandlas i kommande 
tvärpolitiska beredningsarbetet.

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist 
(S), Gudrun Schyman (F!), Hans-Olof Höglund (MP och Mats Sundbeck (V).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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