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Kommunstyrelsen

§ 52

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/22

Fastställande av ärendelista
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Punkt nr 12 på dagens ärendelista; Information från kommundirektören, utgår från dagens
ärendelista.


Godkänna upprättad ärendelista med ändring enligt ovan.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 53

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/34

Meddelande
Följande meddelanden redovisas:
-

Information från Länsstyrelsen ”Ett jämnställt Skåne”

-

Beslut från samhällsbyggnadsnämnden – VA-samverkan

-

Årsrapport KIMO Sverige.

______

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 54

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/91

Information om medborgarförslag - Snabbare buss dödar levande landsbygd
Emma-Lena Almén, Kivik, har lämnat in ett medborgarförslag om att snabbare buss dödar
levande landsbygd.
Medborgarförslaget har behandlats vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-02-25, §
42, där beslutades att förslaget ska beredas och beslutas i kommunstyrelsen samt att förslagsställaren ska beredas möjlighet att informera om sitt förslag vid kommunstyrelsens
sammanträde.
Vid dagens sammanträde redogör Emma-Lena Almén för sitt medborgarförslag.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

8

Kommunstyrelsen

§ 55

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/50

Information om medborgarförslag - Visitor Centre/Internetcafé och Museum på Kivik i Äppellunden.
Dafvid Hermansson m fl, Simrishamn, har lämnat in ett medborgarförslag om Visitor Centré och museum på Kivik i Äppellunden.
Medborgarförslaget har behandlats vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-02-25, §
41, där man beslutade att förslaget ska beredas och beslutas i kommunstyrelsen samt att
förslagsställaren ska beredas möjlighet att informera om sitt förslag vid kommunstyrelsens
sammanträde.
Vid dagens sammanträde redogör Dafvid Hermansson för sitt medborgarförslag.
_____

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 56

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/134

Information från Malmö mot Diskriminering
Johan Ekblad från Malmö mot Diskriminering, informerar om organisationens verksamhet.
Finns 17 diskrimineringsbyråer från Luleå till Malmö. En fristående organisation som jobbar med diskrimineringsfrågor. Organisationen bildades 2010.
Nuvarande diskrimineringslag gäller från 2009. Organisationen jobbar med att ge avgiftsfria råd och stöd till personer. Uppdraget är även att arrangera evenemang som handlar om
diskriminering, ge kunskap för att förhindra diskriminering, ge utbildning, vara en resurs
för andra myndigheter.
Organisationen jobbar bl a i Simrishamns kommun. Totalt 18 kommuner ingår i Malmös
upptagningsområde. Är en ideell organisation där föreningar blir medlemmar, inte enskilda
personer. Medlemmar är t e x Rädda barnen, Malmö FF, Strokeföreningen, Ystads tillgänglighetsråd m fl.
I dagsläget är ingen medlemsorganisation från Simrishamn medlem.
Två processledare jobbar med förebyggande arbete.
Man har tagit fram egna böcker om diskriminering mot barn och unga eftersom det inte
fanns några sådana böcker.
Under 2018 hade man 249 enskilda rådgivningsärenden samt 100 utbildning- och informationsinsatser med drygt 3000 deltagare.
Projekt under 2019
-

Kartläggning för DELMOS om segregation och diskriminering på bostadsmarknaden.
Metodhandbok om Aktiva Åtgärder, klar vår/sommar 2019
Nå fler individer och kommuner. Involvera fler föreningar i vårt arbete i hela upptagningsområdet.
I mars/april ska man ta kontakt med samtliga föreningar i Simrishamns kommun.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 56 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/134

Hur har arbetet med Simrishamns kommun varit sedan föreningens bildande:
Mottagit 4 ärende 2017, 5 ärenden 2018.
Har utbildat personal på Nova Academy. Flertal träffar med Marie Lundin Karphammar.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Informationen läggs till handlingarna.

____

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 57

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/66

Information om överförmyndarverksamheten
Roland Persson och Lotte Johansson informerar om överförmyndarverksamheten.
Verksamheten består av 4 personer: överförmyndare, ersättande överförmyndare samt två
handläggare (1,0 + 0,5 tjänst)
Roland informerar om för vilka man jobbar, d v s de som av sjukdom, ålder eller annan
orsak inte själv klarar av att sköta t e x sin ekonomi.
Tingsrätten avgör om person skall få god man eller inte.
Överförmyndarverksamheten rekryterar företrädare samt ansvarar för att de får utbildning.
Verksamheten är inte arbetsgivare men har ansvar för att verksamheten fungerar som den
ska. Länsstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheten och gör tillsynsbesök en gång per
år.
Under våren lämnas ca 300 redovisningar in som ska gås igenom.
Antal uppdrag vid årsskiftet: Godmanskap 233 personer, förvaltare 66 personer, förmyndarskap/överförmyndarspärr.
God man för ensamkommande 26 barn, god man för bortavarande arvingar.
102 personer fick god man för första gång alt byte under 2018.
Intresset för god man är bra eftersom man oftast själv tar kontakt och berättar att man vill
bli god man.
Överförmyndarverksamheten genomför utbildningar i egen regi, t ex om ADHD och
Asperbergers syndrom.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Informationen läggs till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

12

Kommunstyrelsen

§ 58

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/71

Redovisning av delegeringsbeslut
Följande delegeringsbeslut redovisas:
-

Kommunledningskontorets delegeringsbeslut avseende lönetillägg, anställningsavtal samt löneöversynsöverläggning.

-

Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 2019-02-06, § 26.

-

Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 2019- 02-20, §§ 32-34.

_____

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 59

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2014/474

Delegationsordning för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 11 februari 2015, § 27, fastställa kommunstyrelsens delegationsordning.
Med anledning av att chefsekonomen slutar sin tjänst erfordras nya beslut i berörda delegationsärenden.
Delegationsordningen i sin helhet är för närvarande föremål för en grundlig översyn och
kommer under våren att lyftas upp för politiskt ställningstagande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-02, § 47
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-14.
Delegationsordning för kommunstyrelsen, beslutad 2015-02-11, § 27.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Chefsekonomen ersätts av kommundirektören som delegat i samtliga de ärenden i
delegationsordning för kommunstyrelsen beslutad 2015-02-11 där chefsekonomen
står som delegat.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommundirektören

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 60

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2018/462

Överenskommelse om Framtida åtgärder av Ystad-Österlenbanan
Ärendebeskrivning
Region Skåne har gett konsulten Sweco i uppdrag att ta fram en åtgärdsvalstudie för YstadÖsterlenbanan. Arbetet har gjorts tillsammans med en projektgrupp bestående av Trafikverket, Skånetrafiken och berörda kommuner längs banan.
Syftet med åtgärdsvalstudien har varit att identifiera brister i kapaciteten längs stråket och
att föreslå vilka åtgärder och insatser som behövs på kort, medellång och lång sikt för att
utveckla Ystad-Österlenbanan avseende robusthet, kortare restider och ökad turtäthet för
hela sträckan. Arbetet har pågått under 2016-2018 och har nu resulterat i en överenskommelse som berörda kommuner ska anta.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 35
Utkast till överenskommelse
Rapport Ystadbanan och Österlenbanan
Yrkande
Karl-Erik Olsson (S) yrkar att ärendet skicka still samhällsbyggnadsnämnden för vidare
hantering. Faller yrkandet avstår socialdemokraterna från att delta i beslutet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag mot Karl-Erik Olssons
(S) yrkande om att ärendet först behandlas i samhällsbyggnadsnämnden och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets beslut.
Votering begärs och genomförs.
Omröstning
Den som röstar för arbetsutskottets förslag röstar Ja.
Den som röstar för Karl-Eriks Olssons (S) yrkande röstar Nej.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 60 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2018/462

Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Henric
Appelkvist (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand (L), Anna Ling (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).
Kommunstyrelsen har således beslutat anta upprättad överenskommelse.
Avstå från att delta i beslut
Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S) och Christer Grankvist (S) meddelar att de inte
deltar i beslut av ärendet.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Anta upprättad överenskommelse

_______
Beslutet expedieras till:
Region Skåne
Infrastrukturstrateg

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 61

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/78

Val av representant till årsmöte KIMO den 14 mars 2019
Ärendebeskrivning
KIMO Sverige är ett nätverk inom Sverige av medlemskommuner som är en del av den
internationella organisationen KIMO International (Kommunernas Internationella Miljöorganisation).
Föreningen har som syfte bland annat att arbeta för en bättre havsmiljö i Nordsjön och Östersjön och dess påverkansfaktorer. I första hand sker detta genom ett internationellt samarbete där det lyfts frågor som bör regleras på internationell nivå via KIMO International.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2 november 2015, § 172, att ansöka om
medlemskap i KIMO Sverige.
Enligt föreningens stadgar skall medlemskommunerna besluta om två representanter, en
politiker och en tjänsteman från varje kommun. Politisk representant skall utses av varje
medlemskommun efter allmänt val till kommunfullmäktige.
Som tjänsteman är Ann-Marie Camper utsedd. Den politiska representationen har under
förra mandatperioden bestått av Thomas Hansson (MP).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 36
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-08.
Kommunfullmäktiges beslut, 2015-11-02, § 172.
Stadgar för den ideella föreningen KIMO Sverige.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Till representant till årsmötet med KIMO utses
Paul Frogner Kockum (KD)
Bygatan 6
276 30 BORRBY

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 61 forts


Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/78

Till ersättare utses:
Anna Ling (C)
Skolvägen 21
272 61 Gärsnäs

_______
Beslutet expedieras till:
Paul Frogner Kockum (KD)
Anna Ling (C)

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 62

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/74

Aktualitetsprövning av översiktsplanen
Ärendebeskrivning
Anders Johnsson (M), byggnadsnämndens ordförande framför i skrivelse den 29 januari
2019 till kommunstyrelsen att vi/byggnadsnämnden önskar att kommunstyrelsen snarast
tar beslut om att starta upp arbetet med att aktualisera den nu gällande översiktsplanen,
fastställer en snäv tidsplan och utser en tillfällig politisk referensgrupp som är relevant för
detta arbete.
Byggnadsnämnden beslutade vid behandling av skrivelsen den 29 januari 2019, § 12, att
skrivelsen får skickas till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 30 oktober 2017, § 164, att kommunfullmäktige under nästa mandatperiod tar ställning till om översiktsplanen är aktuell eller
behöver göras om genom en aktualiseringsprövning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 37
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-07.
Byggnadsnämndens beslut, 2019-01-29, § 12.
Skrivelse från Anders Johnsson (M), 2019-01-29.
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-10-30, § 164.
Yrkande
Jeanette Ovesson (M) lägger ett tilläggsyrkande om att man utser en tillfällig referensgruppen bestående av kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter samt ordförande och 2:e vice
ordförande i samhällsbyggnadsnämnden samt byggnadsnämnden
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Avvakta en sammanfattande redogörelse från Länsstyrelsen avseende nya anspråk
eller andra nya förutsättningar inför beslut om aktualitetsprövning av kommunens
översiktsplan.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 62 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/74



Att tillsätta en tillfällig referensgrupp bestående av kommunstyrelsens ledamöter
samt ordförande och 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden.
_______
Beslutet expedieras till:
Byggnadsnämnden

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/70

Pensionsplacering - årsrapport 2018
Ärendebeskrivning
Enligt gällande placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltningen (KF § 66/12) ska
en rapport över förvaltningsutfallet sammanställas med jämna intervaller under året samt
en särskild årsrapport överlämnas till kommunstyrelsen. I nuläget lämnas uppföljning till
kommunstyrelsen i samband med de samlade ekonomiska uppföljningarna benämnda
helårsprognoser. Därtill lämnas särskild uppföljning i form av både halvårs- och årsrapporter.
Agenta, det företag som är kommunens rådgivare i placeringsfrågor, har utarbetat en årsrapport för 2018 avseende kommunens pensionsmedelsförvaltning. Kortfattat kan sägas att
under året uppgick avkastningen till -1,3 procent.
Avkastningen var 0,3 procentenheter lägre än jämförelseindex. Placeringen hade i förhållande till policyn en undervikt i aktier till förmån för räntebärande placeringar. Något som
utifrån marknadsutvecklingen 2018 varit positivt. Istället var det valet av förvaltare som
bidrog negativt. Noteras kan att det omvända gällde under 2017. I förhållande till peer
group (genomsnitt av aktiva förvaltare) har kommunens portfölj under 2018 haft en bättre
utveckling.
Utvecklingen av pensionsplaceringen på längre sikt får anses ha varit god. Sedan nuvarande upplägg påbörjades i början av 2009 har genomsnittlig årlig avkastning varit 6,6 procent.
Marknadsvärdet uppgick vid årsskiftet 2018/2019 till 156,8 mnkr. Beslutat uttag på 9,0
mnkr verkställdes i oktober vilket är den huvudsakliga förklaringen till att marknadsvärdet
minskat med 10,7 mnkr jämfört med årsskiftet 2017/2018.
Det bokförda värdet uppgick den 31 december 2018 till 105 mnkr.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 38
Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-02-05
Årsrapport, januari 2019
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Lägga årsrapporten till handlingarna.
Justerandes sign
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§ 63 forts


Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/70

Informera fullmäktige om årsrapporten

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign
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§ 64

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/84

Ombud till årsstämma med Simrishamns Näringslivsutveckling AB
Ärendebeskrivning
Simrishamns Näringslivsutveckling AB har inkommit med kallelse till årsstämma den 9
april 2019, klockan 08.30.
Kommunstyrelsen har att utse ombud att representera ägaren vid årsstämman.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2019-02-20, § 39
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-11.
Kallelse till årsstämma.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Till ombud vid årsstämman utse kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson
(M)



Till ersättare vid årsstämman utses Pia Ingvarsson (S).

_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamns Näringslivsutveckling
Jeanette Ovesson (M)
Pia Ingvarsson (S)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 65

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/85

Ombud till årsstämma med Simrishamns Bostäder AB
Ärendebeskrivning
Simrishamns Bostäder AB har inkommit med kallelse till årsstämma den 9 april 2019,
klockan 09.00.
Kommunstyrelsen har att utse ombud att representera ägaren vid årsstämman.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 40
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-11.
Kallelse till årsstämma.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Till ombud vid årsstämman utse kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M).



Till ersättare vid årsstämman utses Pia Ingvarsson (S).

_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamns bostäder AB
Jeanette Ovesson (M)
Pia Ingvarsson (S)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 66

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2018/384

Medborgarförslag - Nattöppet café leder till ökad trygghet i samhället.
Ärendebeskrivning
Moa Björklund föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska starta ett nattöppet café
för att öka tryggheten. Moa skriver att caféet behöver vara öppet när ungdomar är lediga
från skolan och andra från sina arbeten. Caféet skulle vara en trygg plats för att mötas,
plugga eller vänta på buss och tåg och det skulle öka tätorten Simrishamns attraktionskraft.
Moa föreslår en utbyggnad av Café Stinsen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari 2019, § 3, redogjorde Moa Björklund
för sitt medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 41
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2019-01-30.
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-16, § 3.
Inbjudan till Kommunstyrelsen, 2018-12-20.
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-11-26, § 197.
Medborgarförslag: Nattöppet café leder till ökad trygghet i samhället, 2018-09-26.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Medborgarförslaget avslås då kommunen inte kan bedriva caférörelse.

_______
Beslutet expedieras till:
Moa Björklund

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 67

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2018/377

Medborgarförslag - Nattcafé i Simrishamn
Ärendebeskrivning
Emil Blom föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska starta ett nattöppet café där
ungdomar kan hänga, lära känna nya människor och kanske få läxhjälp. Emil tar också upp
trygghetsaspekter och vikten av att ungdomar gör något annat än att sitta inomhus vid datorn eller mobiltelefonen.
Emil Blom har i brev daterat den 18 oktober 2018 inbjudits att redogöra för sitt förslag på
kommunstyrelsen men avböjt att medverka.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, 42
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2019-01-30.
Inbjudan till Kommunstyrelsen, 2018-10-18.
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-10-01, § 157.
Medborgarförslag: Nattöppet café leder till ökad trygghet i samhället, 2018-09-17.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Medborgarförslaget avslås då kommunen inte kan bedriva caférörelse.

_______
Beslutet expedieras till:
Emil Blom

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 68

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2018/366

Medborgarförslag - Miljörådgivning till företag i kommunen
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Johannes Lancing angående miljörådgivning till företag i kommunen.
Medborgarförslagets motivering:
”Jag tror att det finns flera företag i kommunen som rent miljömässigt skulle kunna göra
betydligt bättre ifrån sig med kontroll/Rådgivning. Som en besiktning men även lite som
support. Jag tror att viljan finns men inte tid, ekonomi eller ork. Sen finns det ju såklart
företag som rutinmässigt slarvar. Jag tänker på små saker som sortering av emballage
snålspolande kranar osv.
Det finns en attityd som bör förändras och jag tycker att det inte görs med piska och bestraffning, men med kontroller och upplysning.”
Förslagsställaren presenterade muntligt sitt förslag för kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 7 november 2018.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2019-02-20, § 43
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-08.
Inkommit medborgarförslag, 2018-09-14.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Utifrån redan befintliga möjligheter till miljörådgivning för företag i Simrishamns
kommun anse medborgarförslaget för besvarat.

_______
Beslutet expedieras till:
Johannes Lancing

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 69

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/89

Instruktion för kommundirektören
Ärendebeskrivning
Av 7 kapitlet 1§ kommunallagen framgår att varje kommun ska utse en direktör.
Kommundirektören ska ha den ledande ställningen bland kommunens anställda och vara
chef för den förvaltning som finns under styrelsen.
Kommundirektörens roll ska av kommunstyrelsen fastställas i en instruktion enligt 7 kapitlet 2 §. Instruktionen ska fastställa hur kommundirektören ska leda förvaltningen under
styrelsen och fastställa direktörens övriga uppgifter.
Det är upp till varje kommun att bestämma om vad som ska regleras.
Instruktionen fyller två viktiga funktioner; den ska skapa klarhet inåt i organisationen och
den ska bidra till att öka medborgarnas förståelse för rollfördelningen mellan de förtroendevalda och förvaltningen.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 17 januari 2018, § 10, att anta de då
upprättade förslaget till instruktion för kommundirektören.
Då det nu inletts en ny mandatperiod är de lämpligt att dessa aktualiseras.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2019-02-20, § 44
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-08.
Kommunstyrelsens beslut, 2018-01-16, § 10.
Befintlig instruktion för kommundirektören i Simrishamns kommun.
Kommunallagen, Svensk författningssamling 2017:725.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna instruktionen för kommundirektören i Simrishamns kommun, enligt 7
kapitlet 2 § kommunallagen (2017:725).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommundirektör Diana Olsson

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 70

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/100

Nämndplan 2019 - Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade § 117/18 att anta preliminära mål för kommunstyrelsen 2019
samt i § 127/18 bifalla budgetskrivelsen för perioden 2019-2021.
Kommunfullmäktige fastställde budgeten § 206/18 och utöver kompensation för löne- och
prisutveckling tillfördes kommunstyrelsens ram 1,9 mnkr för täcka ökade kostnader för
färdtjänst enligt övergångsöverenskommelsen som tecknats med Region Skåne inför 2018.
Tilläggsbudgeten för 2019 kommer att fastställas av kommunfullmäktige den 25 februari
och enligt förslag till beslut från kommunstyrelsen kommer ytterligare 1 150 tkr att tillföras kommunstyrelsens ram för att täcka de ökade färdtjänstkostnaderna enligt den av kommunfullmäktige § 223/18 beslutade överenskommelsen som tecknats med Region Skåne
inför 2019.
Ökad tillgänglighet och kundservice prioriteras i budgeten. Finansiering sker bland annat
genom förändringar av organisationen och system.
Utifrån de resurser kommunfullmäktige tilldelat kommunstyrelsen samt de preliminära mål
som kommunstyrelsen antagit har en nämndplan tagits fram.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2019-02-20, § 45
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2019-01-16
Nämndplan 2019
Yrkande
Karl-Erik Olsson (S) att man till sponsoranslaget tillför 500 000 kronor genom att ianspråkta 300 000 kronor ur anslaget för politisk verksamhet samt 200 000 kronor ur anslaget
till kommunstyrelsens förfogande
Gudrun Schyman (F!) yrkar bifall till Karl-Erik Olssons (S) yrkande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 70 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/100

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag mot Karl-Erik Olssons
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.
Votering begärs och verkställs.
Omröstning
Den som röstar för arbetsutskottets beslutsförslag rösta Ja.
Den som röstar för Karl-Erik Olssons (S) yrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med 7 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Henric
Appelkvist (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Malin Henriksson (L), Anna Ling (C) mot 8 Nej-röster; Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (F!), Hans-Olof Höglund (MP), Mats Sundbeck (V),
Tomas Assarsson (SD) och Jan Dahl (SD).
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt Karl-Erik Olssons (S) yrkande.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Anta nämndplanen innehållande mål, indikatorer och medel för 2019



Till sponsoranslaget tillföra 500 000 kronor genom att ianspråkta 300 000 kronor ur anslaget för politisk verksamhet samt 200 000 kronor ur anslaget till kommunstyrelsens
förfogande

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 71

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/93

Budgetanvisningar 2020
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret överlämnar förslag till tidplan och anvisningar för arbetet med budget 2020-2022.
Föreslagen budgetprocess följer i huvudsak den som gällde under 2017 (under 2018 var processen anpassad till reglerna som gäller vid valår). Med beslut om planerings-förutsättningar
och anvisningar på kommunstyrelsen i mars startar processen. Fullmäktiges fastställande av
den slutliga budgeten är planerad till oktober.
Till anvisningarna finns en bilaga som ska utgöra mall för nämndernas budget-skrivelser. Mallen innehåller vad gäller driftbudgeten nuvarande verksamhet, äskanden (frivilligt), besparingsmöjligheter (minst 1 procent av befintlig ram) och demografiska effekter (gäller barn- och utbildningsnämnd samt socialnämnd). Vidare ska nämnderna inkomma med investeringsäskanden (frivilligt) samt verksamhetsmål i form av preliminära nämndsmål. Budgetskrivelserna ska
nämndsbehandlas och inlämning ska ske i augusti.
För taxor/avgifter som fullmäktige beslutar om och som justeras enligt konsumentprisindex ska
gemensam uppräkningsprocent anges. Av förslaget till anvisningarna framgår att denna uppräkningsprocent uppgår till 2,2 procent mellan 2019 och 2020. Bedömningen grundas på Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 18:64 (december 2018). Även taxeförslagen ska inlämnas i augusti.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2019-02-20, § 46
Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-02-08
Mall – nämndernas skrivelse
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna kommunledningskontorets förslag till planeringsförutsättningar och anvisningar avseende budget 2020-2022

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 72

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/104

Tillfälligt attestreglemente
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutar om attestförteckning för budgetåret. Syftet med
detta årliga beslut är att ge en helhetsbild av attesträtten inom ansvarsområdet.
Ekonomichefen har delegation att besluta om förändringar under pågående budgetår. Sådana
förändringar anmäls löpande som delegationsbeslut

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 48
Tjänsteskrivelse, KLK 2019-02-14
Attestlista 2019 - kommunstyrelsen
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Anta upprättat förslag om beslutsattestanter och granskningsattestanter för kommunstyrelsens ansvarsområde 2019

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga beslutsattestanter

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 73

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/61

Begäran om om tilläggsanslag - Montessoriskola i Skillinge i kommunal
regi
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 28 augusti 2018, § 78, att uppdra åt förvaltningen
att kartlägga förutsättningarna för en kommunal montessoriskola med årskurserna F–3 i
Skillinge med redovisning och beslut innan årsskiftet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade därefter vid sammanträde den 12 december 2018,
§ 107,
- uppdra åt förvaltningen att skyndsamt arbeta vidare med frågan och senast i mars
2019 återkomma med en lägesbeskrivning vad bl.a. avser möjlig start hösten 2019,
alternativt hösten 2020,
- parallellt utreda förutsättningarna för en montessoriförskola med återrapport i mars
2019,
- bifaller Centerpartiets skrivelse med konsekvensen därav att barn- och utbildningsnämnden anhåller om tilläggsanslag om 2 miljoner kronor hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
Sista beslutssatsen kräver vidare behandling i kommunfullmäktige.
Barn- och utbildningsförvaltningens utredning om förutsättningarna för en montessoriskola
i kommunal regi har utgjort beslutsunderlag i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 2019-03-13, § 73
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 50
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-07.
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2018-12-12, § 107.
Utredning om förutsättningarna för en montessoriskola i kommunal regi, 2018-11-20.
Skrivelse Centerpartiet, 2018-03-17.

Beslutsomgång

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 73 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/61

Omröstning

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Avslå barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag om 2 miljoner
kronor.

Reservation
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)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 74

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/86

Revidering av avgifter för avlösarservice 2019 - Socialnämnden
Ärendebeskrivning
Hemtjänst kan beviljas i form av avlösarservice. Denna är avsedd för personer som vårdar
närstående och som behöver avlösning i vård- och omsorgsarbete. Stödet skall ge den närstående möjlighet till vila och rekreation. Avlösarservice kan beviljas både som regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. Avlösarservice är en service till anhörigvårdaren och skall kunna erhållas när som helst på dygnet.
Avlösarservice upp till 20 timmar per månad är avgiftsfri. För tid därutöver debiteras enligt
vård och omsorgstaxan.
Det administrativa arbetet för att registrera timmar när behovet av hjälp är mer än 20 timmar är mer kostsamt än vad avgiften ger. Därav föreslås att avlösarservice blir avgiftsfri
även för nivån över 20 timmar per månad.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 49
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-11.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-05.
Reviderad prislista 2019.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anta förslaget om avgiftsfri avlösarservice även för nivån över 20 timmar per månad, att gälla från och med den 1 april 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 75

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/77

Medfinansieringsavtal (tilläggsavtal) för GC-väg Karakås
Ärendebeskrivning
2014 tecknade Simrishamns kommun ett medfinansieringsavtal med Trafikverket kring
trafiksituationen i Kivik med syfte att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. En del
rörde anläggande av en gång- och cykelväg (GCväg)utmed Bredarörsvägen, till Kiviks
musteri.
Medfinansieringsavtalet 2014 innebar att Simrishamns kommun skulle stå för kostnaden
om totalt 3,5 mnkr för GC-vägen. I samband med uppstart av projektet gjorde Trafikverket
hösten 2018 en ny kostnadsberäkning som nu hamnat på 10-13 mnkr för GC-vägen.
Den stora kostnadsökningen har flera orsaker, ökade produktionskostnader samt speciella
förutsättningar som inte fångades upp i den ursprungliga kalkylen.
I den nya uppskattningen på 10–13 mnkr har tagits höjd för begränsade kostnader för dessa, men omfattningen är väldigt svårbedömd, varför uppskattningen utgörs av ett spann
som även innefattar andra oförutsedda kostnader.
Sammantaget gör förutsättningarna att planläggningsprocessen för Trafikverket riskerar bli
en avancerad och utdragen process. Om tilläggsavtalet för medfinansieringen godkänns
beräknas processen kunna starta under våren 2019 och anläggningen vara i bruk våren
2023.
Kostnaderna för kommunen beräknas falla ut enligt följande kalkyl från Trafikverket,
2019-01-17:
-

2019: 500 000 kronor för vägplaneläggning
2020: 1 500 000 kronor för vägplaneläggning
2021: 500 000 kronor för vägplaneläggning
2022: 3 130 000, varav 1 630 000 för framtagning av förfrågningsunderlag +
1 500 000 för produktion
2023: 3 260 000 kronor för produktion.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 51
Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-02-14
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-01-31, § 12
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsnämnden, 2019-01-16
Tilläggsavtal, 2019-01-08
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 75 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/77

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna tilläggsavtal – Gång- och cykelväg längs med väg 1601, Simrishamns
kommun, daterat 2019-01-08 från Trafikverket.



Finansiera kostnadsökningen för projekt 12568 (Åtgärder efter ÅVS Kivik) om
sammantaget 9 000 000 kr genom att tillföra motsvarande medel till samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget i enlighet med redovisad kostnadskalkyl.



Tilläggsavtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 76

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2018/385

Taxor och avgifter 2019- Barn- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden tar ut taxor och avgifter för några av de tjänster som nämnden erbjuder. Förslag till taxor och avgifter för 2019 beslutades i barn- och utbildningsnämnden 4 oktober 2018, § 88 och fastställdes i kommunfullmäktige den 26 november
2018, § 205.
I barn- och utbildningsnämndens beslut erinrar man om att indexuppräkningen avseende
barnomsorg ännu inte inkommit från Skolverket.
Skolverkets avgiftsnivåer inför 2019 är därefter fastslagna. Barn- och utbildningsförvaltningen har överlämnat förslag på avgifter för barnomsorg justerade utifrån Skolverkets
avgiftsnivåer inför beslut i kommunfullmäktige.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 29 januari 2019, § 10:
- antar förslaget om höjda taxor och avgifter 2019 för förskola, pedagogisk omsorg
och fritidshem
- föreslår kommunfullmäktige att fastställa dessa.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 52
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-07.
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2019-01-29, § 10.
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2018-12-05.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anta förslaget om höjda taxor och avgifter 2019 för förskola, pedagogisk omsorg
och fritidshem att gälla från och med den 1 april 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 77

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2017/61

Markanvisning Joneberg 2 - Nybo Bostadsutveckling AB, förlängning av
avtal
Ärendebeskrivning
Nybo bostadsutveckling AB (ursprungligen Utvecklingsbolaget Sverige AB) har sedan 6
april 2017 ett genomförandeavtal avseende byggnation av bostäder inom fastigheten Joneberg 2. Genomförandeavtalet reglerar exploatörens och kommunens skyldigheter innan
kommunen säljer marken.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 juni 2018, § 110, att befintligt
genomförandeavtal med Utvecklingsbolaget Sverige AB (överlåtet till Nybo Bostadsutveckling AB), avseende bostäder inom fastigheten Joneberg 2, förlängs till och med den 31
januari 2019, då byggnationen förväntas vara påbörjad, samt att om avtalet vill förlängas
ytterligare måste en skriftlig begäran om detta inkomma till kommunen.
Nybo Bostadsutveckling AB har därefter inkommit med ny hemställan om förlängning av
genomförandeavtalet till den 31 december 2019.
Markanvisningen grundar sig ursprungligen på ett tävlingsförslag (för Joneberg 8–9). Exploatören har sökt bygglov för en ny utformning av byggnationen, som inte stämmer överens med tävlingsförslaget och vad kommunen och exploatören avtalat om. Exploatören har
även muntligen begärt att andra delar igenom-förandeavtalet ska omförhandlas.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 31 januari 2019, § 16, föreslå
kommunfullmäktige förlänga genomförandeavtalet till och med 30 juni 2019.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 53
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-12.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-01-31, § 16.
Skrivelse med begäran om förlängning av avtal, 2019-01-15.
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-06-18, § 110.
Genomförandeavtal Joneberg 2, 2017-04-06.
Jäv
Jaennine Olesen (M) anmäler jäv i ärendet. I detta ärende tjänstgör Christian Esbjörnsson
(M).
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna förlängning av genomförandeavtalet till och med den 30 juni 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
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Dnr 2019/80

Nyttjanderättsavtal för Tobisviks miniatyrgolfklubb
Ärendebeskrivning
Tobisviks miniatyrgolfklubb hade tidigare ett nyttjanderättsavtal med Simrishamns kommun avseende klubbens minigolfanläggning/-verksamhet vid Tobisviks camping inom
dåvarande fastigheten Simrishamn 2:3. I samband med genomförandet av Detaljplan 201405-27 för Simrishamn 2:3, 2:6 och 2:7 med flera, sades avtalet upp och minigolfanläggningen/-verksamheten flyttades till fastigheten Simrishamn 2:83 i enlighet med detaljplanen.
Det av Tobisviks miniatyrgolfklubb undertecknade, nya nyttjanderättsavtalet avser den nya
placeringen inom Simrishamn 2:83.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 31 januari 2019, § 14, föreslå
kommunfullmäktige godkänna nyttjanderättsavtalet med Tobisviks miniatyrgolfklubb avseende Simrishamn 2:83.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 54
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-12.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-01-31, § 14.
Styrkande av firmateckning Tobisviks miniatyrgolfklubb, 2018-12-18.
Nyttjanderättsavtal, undertecknat av Tobisviks miniatyrgolfklubb, 2018-11-27.
Yrkande
Jeanette Ovesson (M) yrkar på att avtalet skrivs på 2 år istället för på 10 år eftersom man
vill se över policy och riktlinjer för nyttjanderättsavtal.
Ajounering
Ajounering begärs och verkställs, kl 15.55-16.05.
Efter ajounering tar Jeanette Ovesson tillbaks yrkandet gällande avtalets längd.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna nyttjanderättsavtalet med Tobisviks miniatyrgolfklubb avseende Simrishamn 2:83.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden ta fram policy och riktlinjer vad gäller nyttjanderättsavtal.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2017/62

Förlängning av genomförandeavtal del av Simrishamn 3:1 (nuvarande
Garvaren 14), Sundprojekt AB
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun ingick 20 mars 2017 ett genomförandeavtal med exploatören Sundprojekt AB avseende byggnation av det så kallade ”Hus 3” (Garvaren 14) i Skansenprojektet, etapp 1. Hus 1 – 2 har uppförts av Simrishamns Bostäder AB.
Genomförandeavtalet var giltigt i 1,5 år, en tidsram inom vilken exploatören åtagit sig att
påbörja byggnation av gjuten bottenplatta. Avtalet löpte ursprungligen ut 19 september
2018 men förlängdes till 19 maj 2019 efter beslut i kommunfullmäktige den 1 oktober
2018, § 172. Ansökan om bygglov inkom till byggnadsnämnden den 10 januari 2019.
Exploatören har nu inkommit till kommunen med ett önskemål om ytterligare förlängning
av avtalet i första hand till 31 december 2019 och i andra hand till 19 oktober 2019.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 31 januari 2019, § 15, förslå
kommunfullmäktige: Förlänga genomförandeavtal med Sundprojekt AB, avseende byggnation av flerbostadshus inom fastigheten Garvaren 14 (tidigare del av Simrishamn 3:1),
till och med 31 december 2019.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 55
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-08.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-01-31, § 15.
Skrivelse med önskemål om förlängning, inklusive tidplan, 2018-11-29.
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-10-01, § 172.
Genomförandeavtal, tecknat 2017-03-20.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Förlänga genomförandeavtal med Sundprojekt AB, avseende byggnation av flerbostadshus inom fastigheten Garvaren 14 (Simrishamn 3:1), till och med 31 december
2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

43

Kommunstyrelsen

§ 80

Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/76

Investeringsmedgivande för bostadsprojekt Nya Solrosen
Ärendebeskrivning
Simrishamnsbostäder begärde i april 2016 planändring för ett bostadsprojekt på del av Solrosen 17. Utifrån kommunens mål om hållbar tillväxt planerar bolaget för ett bostadsprojekt om 24 bostäder. För att genomföra projektet behövs enligt gällande bolagsordning
kommunfullmäktiges godkännande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 56
Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-02-14
Simrishamnsbostäders skrivelse, 2019-01-31
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Medge bolaget att genomföra projektet med en bedömd investeringsbudget om ca
46 mkr exkl investeringsstöd.



Medge ett borgensåtagande om 35 mkr varvid bolaget förutsätts finansiera resterande del med egna medel.



Utvecklingen av projektet ska rapporteras regelbundet vid ägarsamråd samt till
kommunstyrelsens arbetsutskott vid de återkommande uppföljningsträffarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 81

Dnr 2019/49

Kommunalt partistöd 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2015, § 15, att fastställa regler för det kommunala partistödet.
Partistödet betalas årligen ut i förskott efter beslut i kommunfullmäktige. En skriftlig redovisning av vad partistödet använts till skall årligen inlämnas. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2019, § 11, att göra vissa justeringar i 2015
års beslut i fördelningen av partistödet. Detta beslut innebär att det kommunala partistödet
skall vara 27 % av prisbasbeloppet per år och antal mandat i kommunfullmäktige. För år
2019 är prisbasbeloppet satt till 46 500 kronor och det totala partistödet blir då 615 195
kronor. (27 % x 46 500 kronor x 49 mandat).
Enligt samma kommunfullmäktigebeslut skall partistödet utbetalas med ett grundstöd som
uppgår till 20 % av partistödet som ett fast belopp per i fullmäktige representerat parti,
vilket blir 12 304 kronor per parti.
Dessutom utgår partistödet som ett mandatstöd, som uppgår till 80 % av partistödet fördelat på mandat och år till de i fullmäktige representerade partierna, vilket blir 10 044 kronor
per mandat.
Partistödet 2019 fördelas då enligt följande:
Parti
M
C
L
KD
S
V
MP
SD
F!
ÖP
Summa:

Mandat
12
4
3
2
11
2
2
8
3
2
49

Justerandes sign

Grundstöd
12 304:12 304:12 304:12 304:12 304:12 304:12 304:12 304:12 304:12 304:123 040:-

Mandatstöd
120 528:40 176:30 132:20 088:110 484:20 088:20 088:80 352:30 132:20 088:492 156:-

Summa
132 832:52 480:42 436:32 392:122 788:32 392:32 392:92 656:42 436:32 392:615 196:-

Protokollsutdrag intygas:
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 57
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-01.
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-01-28, § 11.
Kommunallagen (2017:725) kap 4 , §§ 29 – 32.
Regler för kommunalt partistöd i Simrishamns kommun.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna utbetalning av partistöd 2019 enligt redovisning.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/40

Reglementen - Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
Förslag till nya reglementen har upprättats med stöd av Sveriges kommuner och landstings
(SKL) skrift ”Reglementen för styrelse och nämnder – ett underlag för lokala bedömningar”. I denna skrift ger SKL förslag till formuleringar som överensstämmer med aktuell lagstiftning och praxis tex med anledning av de förändringar som gjorts i den nya kommunallagen och tillkomsten av dataskyddsförordningen.
Vid den senaste översynen av reglementena 2015 valdes en ny modell genom att skapa ett
eget dokument för de för nämnderna och styrelsen gemensamma bestämmelserna. Det vill
säga att denna text inte upprepas i varje enskilt reglemente. Den modellen har bibehållits.
Denna gång tas också krisledningsnämndens och valnämndens reglementen upp för översyn vilket
inte skedde 2015. Däremot lämnas arkivmyndighetens reglemente utan revidering då det inte finns
några lagändringar eller dylikt att ta hänsyn till och då det kan vara lämpligt att göra översynen i
samband med införande av e-arkiv.
Då inga större organisatoriska förändringar skett sedan 2015 innehåller förslagen till nya reglementen endast förtydliganden, modernisering i språk och förändringar i lagstiftning och praxis. Det
finns inga ansvarsförändringar mellan nämnderna.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-12
Förslag till reglemente för socialnämnden
Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till reglemente för byggnadsnämnden
Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Förslag till reglemente för krisledningsnämnden
Förslag till reglemente för valnämnden
Förslag till allmänt nämndreglemente
Skriften: Reglemente för styrelse och nämnder – Ett underlag för lokala bedömningar,
SKL juni 2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-13

Dnr 2019/40

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


I kommunstyrelsens reglemente under ”Styrelsens övergripande uppgifter”, § 3,
lägga till en ny punkt 13 med lydelsen ”ha ett övergripande ansvar för det strategiska arbetet för jämställdhetsfrågor och mot alla former av diskriminering”.



fastställa allmänt nämndreglemente för styrelsens och kommunens nämnder i enlighet med redovisat förslag.



I övrigt fastställa reglementen för styrelsen och nämnderna som anger ansvar och
befogenheter och i förekommande fall utskott i enlighet med redovisade förslag.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige(beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

