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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-01-17

Beslutande:

Karl-Erik Olsson (S)
Pia Ingvarsson (S)
Christer Grankvist (S)
Håkan Erlandsson (C)
Carl-Göran Svensson (C)
Christer Vigren (ÖP)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Malin Henriksson (L) tjänstgör för Ingemar Roosberg (L)
Karin Fellström (M) tjänstgör för Anders Johnsson (M)
Christer Akej (M)
Berit Olsson (S) tjänstgör för Maria Linde Strömberg (M)
Håkan Rosenkvist (M)
Laila Lindström (SD) tjänstgör för Jan-Olof Kellgren (SD
Tomas Assarsson (SD) tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD),
§§ 2-6, 8
Lennart Månsson (S) tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD),
§§ 1,7,9-16
Gudrun Schyman (FI)

Övriga närvarande:

Lennart Månsson (S), §§ 2-6, 8
Christl Bengtsson (S)
Mats Bengtsson (C)
Margareta Nilsson (C)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Tomas Markljung (V)
Margarethe Müntzing (FI)

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§1

Sammanträdesprotokoll
2018-01-17

Dnr ParagrafNr.

MEDDELANDEN
Följande meddelanden redovisas:
-

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun år 2018.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§2

Sammanträdesprotokoll
2018-01-17

Dnr 2017/411

Medborgarförslag - Ang. "gamla COOPs" lokaler på Fabriksgatan i
Simrishamn.
Arne Nilsson, har lämnat in ett medborgarförslag gällande ”gamla Coops” lokaler på Fabriksgatan i Simrishamn.
Medborgarförslaget har behandlats vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2017-1218, § 197, 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 Arne Nilsson för sitt medborgarförslag.
____

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
2018-01-17

Dnr 2017/368

Mätning av in- och utflyttning
Informationsansvarig, Jan-Erik Zandersson informerar kort om hur mätningen gått till.
Detta är den tredje mätningen man gör. Denna undersökning har även gått ut till boende i
kommunen, alltså inte bara de som flyttat ut resp in.
Jacqueline Morey, student Lunds universitet, har sammanställt inkomna svar och presenterar resultatet vid dagens sammanträde.
Enkäten som skickades ut skulle vara enkel att läsa och attraktiv att svara på.
Enkäten skickades ut till 4000 personer. Av dessa svarade 21,4 %, vilket innebär 28 % av
hushållen.
Åldersgruppen 50-59 år samt 80-89 år har högst svarsfrekvens.
I korthet har svaren varit enligt nedan:
Hushållen består till stor del av 1 el 2 personer.
Utbildningen: flest hade gymnasieexamen resp högskoleutbildning.
Sysselsättning: Merparten ålderspensionärer. Därefter egenföretagare och privatanställda.
Enkäten visar att många boende jobbar i kommunen.
Många är födda och uppvuxna i kommunen.
Vad är viktigt för dig i Simrishamns kommun: t ex korta restider.
Positivt med kommunen:
Naturen och havet – 41,9 %
Lugnt – 16,5 %
Småstad – 12,1 %
Miljö – 6 %

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
2018-01-17

Dnr 2017/368

Mindre positivt med kommunen:
Arbetskultur/Satsning på befolkningen – 9 %
Underhåll/Trafik – 6,1 %
Kommunikationerna – 16,8 %
Politiken i Simrishamn – 35,9 %
Helhetsbetyget för Simrishamns kommun ligger mellan 4-6.
Bor du kvar om 10 år i kommunen – övervägande Ja.
Slutsatser: Kvalité i fritextsvar, representation i åldersgrupperna, likheter från undersökningen 2014, engagemang av svar bland individer.
_____

Justerandes sign
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Dnr 2018/13

SCB:s medborgarundersökning
Informationsansvarig, Jan-Erik Zandersson, presenterar SCB:s medborgarundersökning.
Enkätundersökning som på sätt och viss mäter attityd. Mätningen görs 2 ggr/år.
49 % besvarade enkäten i Simrishamns kommun.
Enkäten är indelat i tre olika delar med varsitt helhetsbetyg. Frågorna besvaras på en 10gradig skala.
Del A Hur ser medborgarna på att bo och verka i kommunen – index 57. Förbättra: fritidsmöjligheter, bostäder, trygghet.
Del B, Hur bedömer medborgarna kommunens verksamheter – index 48. Förbättra: gator/vägar, miljöarbete, gång/cykelvägar, äldreomsorgen.
Del C. Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen –
Förbättra: Förtroende och påverkan.
_____

Justerandes sign
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Dnr 2018/5

Information från kommundirektören
Kommundirektör Diana Olsson informerar om rekryteringen av kultur- och fritidschef.
Ansökningstiden har gått ut. Möte är inbokat nästa vecka för att göra urval samt beredning
av tillsättningen.
Tider för intervjuer är uppbokade.
Koncernledningsgruppen har haft planeringsdagar, 15-17 januari.
I kommunens koncernledningsgrupp ingår 8 personer.
_____

Justerandes sign
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Dnr 2018/17

Information från kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande, Karl-Erik Olsson (S), informerar om säkerheten i stadshus/rådhuset.
Inga ytterdörrar får ställas upp med hjälp av kil el dyl. Detta gäller även de innerdörrar
som finns i byggnaderna.
Den som hyr en lokal är ansvarig för att säkerheten följs.
_____

Justerandes sign
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Dnr 2015/81

Ny organisation för överförmyndarverksamheten
Överförmyndare Roland Persson informerar kommunstyrelsen om det pågående ärendet av
en gemensam överförmyndarverksamhet med Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamns
kommuner. Det gemensamma kontoret är förlagt till Tomelilla.
Överförmyndaren tar upp negativa och positiva sidor av ett samgående.
Ärendet kommer att behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 24 januari 2018.
_____

Justerandes sign
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Dnr ParagrafNr.

Workshop - ny hemsida
Kommunikatör Jon Högman informerar om det pågåendet arbetet med kommunens nya
hemsida. Förhoppningsvis är hemsidan klar i slutet av april.
Hemsidan kommer ge nya digitala möjligheter till dialog med politiker, tjänstemän m fl.
Hur skapar man bra dialog med medborgarna är en fråga man ställt sig,
Jon Högman berättar hur dialogen sker idag men hur kan de ske i morgon?
Vid dagens gruppmöten diskuterade partierna vilka förväntningar, krav och möjligheter
den nya hemsidan kan ge.
Under diskussionerna kom det bl a fram:
-

Ansvarsfördelning politiskt parti/kommun

-

Nämnderna informerar om ärenden/beslut som är på gång

-

Lättillgängligt för medborgarna att se fattade beslut

-

Lätt att nå information

-

Dialog med förvaltningarna

-

Facebooksida/twitterkonto

-

Utbildning för politiker i IT-teknik

-

Anslagstaval för politiker: annonsera sina möten länkar till partiernas hemsida.

_____

Justerandes sign
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Dnr ParagrafNr.

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT
Följande delegeringsbeslut redovisas:
-

Kommunledningskontorets delegeringsbeslut enligt särskild rapport.

-

Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 2017-12-20, §§ 337-343.

_____
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Dnr 2017/437

Instruktion till kommundirektören enligt nya kommunallagen
Ärendebeskrivning
Av 7 kapitlet 1§ KL (nya 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.
Beslutsunderlag
Nya kommunallagen, Svensk författningssamling 2017:725.
Förslag till Instruktion till kommundirektör i Simrishamns kommun, 2017-12-14.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-14
Arbetsutskottets beslut, 2017-12-20, § 342.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna upprättat förslag till instruktion för kommundirektören i Simrishamns
kommun enligt 7 kapitlet 2 § KL (2017:725).

Anteckning till protokollet
Karin Fellström (M), Christer Akej (M) och Håkan Rosenkvist (M) vill göra en anteckning
till protokollet vilket kommunstyrelsen godkänner.
Moderaterna undrar varför man använder ordet ”tjänsteperson” i texten. Tjänsteman används i lagar och förordningar på nationell och kommunal nivå. Ska man byta ut ”tjänsteman” mot ”tjänsteperson” måste man se till helheten.
_______

Justerandes sign
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Dnr 2017/437

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör Diana Olsson

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

15

Kommunstyrelsen

§ 11

Sammanträdesprotokoll
2018-01-17

Dnr 2017/433

Anvisningar Budget 2019-2021
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret överlämnar förslag till tidplan och anvisningar för arbetet med budget 2019-2021.
Med anledning av 2018 är ett valår skiljer sig tidplanen från de senaste åren. Orsaken är att
budgeten ska fastställas av nyvalt fullmäktige. Tidplanen innebär att nämndernas budgetskrivelser inlämnas i maj. För att ge nämnderna/förvaltningar fortsatt underlag för budgetarbetet
fattar kommunstyrelsen beslut om preliminära ramar i augusti. Det centrala budgetarbetet återupptas i oktober så att nyvalt fullmäktige kan behandla budgetärendet i november.
Till anvisningarna finns en bilaga som ska utgöra mall för nämndernas budgetskrivelser. Mallen innehåller vad gäller driftbudgeten nuvarande verksamhet, tidigare beslutad ramändring
2018 till 2019, 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
maj.
För taxor/avgifter som fullmäktige beslutar om och som ska justeras enligt konsumentprisindex
ska gemensam uppräkningsprocent anges. Av förslaget till anvisningarna framgår att denna
uppräkningsprocent uppgår till 2 procent mellan 2017 och 2018. Bedömningen grundas på
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 17:47 (september 2017). Taxeförslagen ska inlämnas i början av oktober.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 2017-11-10
Tidplan och anvisningar för budget 2019-2021
Mall för budgetskrivelse
Arbetsutskottets beslut, 2017-12-20, § 344.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna kommunledningskontorets förslag till planeringsförutsättningar och anvisningar avseende budget 2019-2021

Justerandes sign
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Dnr 2017/433

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder/förvaltningar
Chefsekonom

Justerandes sign
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Dnr 2016/341

Motion från Christer Akej (M) om anläggande av säker övergång för
korsande väg av Christian IV:s väg vid COOP samt av- och påkörningsfil till COOP:s parkering
Ärendebeskrivning
Christer Akej har i en motion, daterad den 12 september 2016, ställd till kommunfullmäktige yrkat att kommunen snarast tar en diskussion med Trafikverket om möjliga åtgärder för
att skapa en säker övergång vid Coop.
Möjligheten att anlägga av- och påkörningsfil samt bussficka ska även inkluderas i åtgärden. Vidare yrkar Christer Akej att åtgärden görs snarast oberoende av Trafikverkets finansieringsvilja. Motionen har den 12 september 2017 vidarebefordrats till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande.
Beslutsunderlag
Motion från Christer Akej (M) ang anläggande av säker övergång för korsande av Christian IV:s väg vid Coop, SBN 2017/823
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2017-10-30
Arbetsutskottets beslut, 2017-12-20, § 346.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Diskussioner har förts med Trafikverket och en övergång för oskyddade trafikanter
är planerad att anläggas under 2018. Simrishamns kommun ska bygga anslutande
gc-vägar. Refug, breddning av väg samt anslutande gc-vägar är budgeterat 2018.



Möjligheten att anlägga av- och påkörningsfil samt bussficka kommer att hanteras i
pågående detaljplanearbete för Simris 206:1 m.fl., utökat handelsområde och trafiklösningar vid Coop.



Motionen bifalles.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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Dnr 2017/449

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 träder i kraft
2018-01-01 och upphäver lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar vid viss
hälso- och sjukvård. Den nya lagen har en dispositiv del där landsting och kommun kan
träffa överenskommelse om att kommunens betalningsansvar ska inträda vid annan tidpunkt eller med annat belopp än vad som anges i lag.
Föreligger gör ett förslag till sådan överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne att gälla från 2018-01-01 till och med 2019-03-31 förutsatt att samtliga parter undertecknat överenskommelsen senast 2018-01-31.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2017-11-30
Förslag till överenskommelse
Missiv från Kommunförbundet Skåne 2017-12-11
Socialnämndens beslut, 2017-12-14, § 196
Arbetsutskottets beslut, 2017-12-20, § 347.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


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

______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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Dnr 2017/444

Tillämpning av sotningsindex 2018
Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har i avtal med Skorstensfejarmästare kommit
överens om att tillämpa sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83
daterat 2002-09-12. I enlighet med detta avtal ska årlig uppräkning ske utifrån fastställda
indexuppräkningar.
Sotningsindex 2017 uppgår till 2,18 %. De värden som ligger till grund för sotningsindex
är dels löneökning på medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet (2,2%) och dels konsumentprisindex för 12 månaders förändring i februari (1,8 %).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2017-12-11
Sydöstra Skånes Räddningstjänst § 66, 2017-11-27
Tjänsteskrivelse, Sydöstra Skånes Räddningstjänst, 2017-11-20
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 17:22, 2017-05-12
Tjänsteskrivelse, KLK, 2017-12-11
Arbetsutskottets beslut, 2017-12-20, § 348.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna taxorna för 2018 års indexuppräkning av sotningsindex enligt Svenska
Kommunförbundets cirkulär 2002:83.



Sydöstra Skånes Räddningstjänst får därmed indexuppräkna enligt Sveriges Kommuner och Landstings årliga fastställda sotningsindex.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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Dnr 2017/284

Samhällsbyggnadsnämndens taxa: tillägg i hamntaxa , avfallshantering
Ärendebeskrivning
Hamnverksamheten har under senaste året fått anmärkning om felrapportering avseende
avfall från ÖKRAB. Felanmälningarna gäller fiskenät som hamnar i allomfattande avfallscontainer i hamnen. Fisknäten skapar problem eftersom näten fastnar vid transportbandet vid förbränning på avfallsstationerna.
ÖKRAB tar fortfarande emot fiskenät, men till en högre kostnad. Samhällsbyggnadsförvaltningens hamnenhet har tittat på en alternativ hantering vilket skulle innebära att näten
återvinns.
Det ska, enligt Sjöfartsverkets förskrifter, finnas mottagningsanordningar för fartygsgenererat
avfall och lastrester i fiskehamnar för att tillgodose behovet av avfallslämning från de fartyg
som normalt anlöper hamnen. Hanteringen medför kostnader och kommunen har inte fastställt
någon taxa för detta. Nu föreslås ett tillägg i hamntaxan D.1.5.1

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2017-12-14
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-11-29
Samhällsbyggnadsnämnden § 204, 2017
Sjöfartsverkets föreskrifter 2001:12
Hamntaxa 2018
Tjänsteskrivelse, KLK, 2017-12-14
Arbetsutskottets beslut, 2017-12-20, § 349.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Att föra in följande i stycke D.1.5.1 i hamntaxor 2018:

”Ej fartygsrelaterade enl SJÖFS 2001:12 fiskenät för återvinning.
- 800 kr/m3 exklusive moms”.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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Dnr 2017/346

Miljöbokslut 2016
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. Miljökvalitetsmålen togs fram i syfte att till nästa generation lämna över ett sam-hälle där de stora miljöproblemen 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. Processen har varit omfattande och dialog har förts med grupper från många olika samhällssektorer och intresseområden. År 2003 antog länsstyrelsen programmet Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram. Som en anpassning till förändringar på nationell nivå utfördes en mindre revidering år 2007. Ett åtgärdsprogram för de regionala miljömålen har utarbetats och därefter
med jämna mellanrum uppdaterats.
Länsstyrelsen har således redan gjort prioriteringar i programmet och pekat ut vilka åtgärder som helt eller delvis ska genomföras på kommunal nivå för att miljömålen ska kunna
uppnås till år 2020. Länsstyrelsens åtgärdsprogram ansluter i sin tur till de ursprungliga
nationella miljökvalitetsmålen.
Lokala miljömål för Simrishamns kommun
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 samhällsplaneringen. En kommun är också väl anpassad att ta sig an utmaningen i sin helhet då
den redan sitter med ansvaret i en stor bredd av frågor och har en organisation byggd för
att mäkta med helheten fördelat på olika förvaltningars och nämnders ansvarsområden.
Det i hela den svenska samhällsapparaten väl förankrade systemet med miljökvalitetsmålen
har aldrig avsetts som en smörgåstårta där man kan välja, utan syftet med mångfalden av
miljökvalitetsmål är att varje delproblem måste vara löst för att miljöproblemen ska kunna
anses vara lösta. Det är sedan upp till varje kommun att utifrån sina lokala förutsättningar
och kommunalt ansvar anpassa de regionala målen efter respektive kommuns andel av miljöproblemen i åtgärdsled. Simrishamns kommuns Kommunfullmäktige har följaktligen
beslutat att kommunen ska arbeta med samtliga geografiskt relevanta miljömål.
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Samhällsbyggnadsnämnden har utarbetat ett miljömålsprogram med de nationella miljökvalitetsmålen som berör kommunen direkt eller indirekt. Kommunens miljömålsprogram
innehåller ett antal åtgärder som bygger på Länsstyrelsens i Skåne län åtgärdsprogram.
Simrishamns kommuns miljömålsåtgärdsprogram Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen
2015-2020 antogs av Kommunstyrelsen 2013-03-13, med revideringar 2014-10-13 och
med smärre ändringar och korrigeringar beslutade efter förslag i miljöbokslut 2015 i samband med dess antagande 2016-04-13.
Ystad-Österlen regionens miljöförbund har ansvar för kommunens tillsyn enligt Miljöbalken, medan ansvaret för det strategiska miljöarbetet ligger kvar hos kommunen. Ystad-Österlen regionens miljöförbund och dess verksamhet regleras av ägardirektiv, i vilka de i
förbundet tre ingående kommunerna (Simrishamn, Ystad och Tomelilla) ska samordna sina
ambitioner och verksamheter. Simrishamns miljömålsprogram innehåller trots det ett antal
åtgärder som berör miljöförbundets verksamhet. Styrningen av åtgärderna har visat sig svår
att uppnå, och de bör därför tydliggöras i förbundets ägardirektiv om de ska kunna uppnås,
alternativt lyftas ur programmet, vilket föreslås i föreliggande miljöbokslut.
Det förekommer också ett antal åtgärder som i miljöbokslut 2016 föreslås flyttas över till
andra ansvariga förvaltningar i enlighet med förändringar i kommunens reglemente. Åtgärdsprogrammet ska förtydliga förvaltningarnas ansvar och samtidigt sprida kunskap om
vad olika aktörer arbetar med. Således föreslås överflyttning av åtgärdsansvar till adekvata
aktörer så att inga missförstånd uppstår om vem som äger ansvaret.
I syfte 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 och tjänstemän under höst och vår 2016/2017. En person på
varje förvaltning har fått ansvar för återrapportering av miljömålsarbetet. På det hela taget
har återrapporteringen fungerat väl denna gång.
Det inrapporterade materialet har bearbetats och sammanställts i föreliggande miljöbokslut.
Ett miljöbokslut i sin verkliga definition har inte varit möjlig att sammanställa utifrån materialet, men väl en översiktlig och uppdaterad nulägesbeskrivning som ändå tydligt visar
hur arbetet fortskrider.
Varje delåtgärd i miljöbokslutet redovisas med en bedömning om den är uppnådd eller ej.
De antagna åtgärderna beskrivna som reglering av brister i miljöbokslut 2015 är inkorporerade i måltexterna för 2016. I bedömningarna hur väl åtgärderna uppnått målen under 2016
används en färgskala från grön, över gul, till röd för enkelhetens och överblickbarhetens
skull. Grön innebär att för nuvarande är åtgärden uppnådd, Gul att det återstår arbete innan
den kan uppnås och Röd att målet är längst ifrån nuläget. Under 2016 kom 9 åtgärder att
förändras i bedömd status från röd till gul medan 1 åtgärd på motsvarande sätt ändrades
från grön till gul, jämfört med miljöbokslut 2015. Miljömålsprogrammet tilldelades särskilda medel i samhällsbyggnads-förvaltningens budget för 2017-2019, efter redovisning av
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kostnadsbedömningar och -beräkningar, för att kunna uppnå målen. 2016 års resultat går
mot fullföljande av ett antal åtgärder, men de märkbara skillnaderna kommer sannolikt att
erhållas för 2017 års miljöbokslut, då effekterna av de tilldelade budgetmedlen kunnat hinna återverka i resultaten.
Ett antal åtgärder reviderades i miljöbokslutet 2015, med nya målformuleringar för att bättre reflektera det nya läget och uppdatera åtgärdsledet gentemot målen som eftersträvas.
Förslag till det samma föreligger även i befintligt bokslut. Åtta åtgärder föreslås att strykas
helt ur programmet då de antingen ligger på miljöförbundet utan direkt möjlighet till styrning av kommunen, eller anses sakna relevans, eller har feldefinierats.
Efter återremiss från kommunfullmäktige och inarbetande av nya synpunkter från YstadÖsterlenregionens miljöförbund föreligger ny version.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-10-30, § 169
Miljöbokslut 2016, efter återremiss
Tjänsteskrivelse, miljöstrateg, 2017-12-08
Arbetsutskottets beslut, 2017-12-20, § 350
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Miljöbokslut 2016 godkännes och lägges till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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