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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-02-07

Beslutande:

Karl-Erik Olsson (S)
Pia Ingvarsson (S)
Christer Grankvist (S), §§ 17-32, 34-38
Christl Bengtsson (S) tjänstgör för Christer Grankvist (S), § 33
Håkan Erlandsson (C)
Carl-Göran Svensson (C)
Christer Vigren (ÖP)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Berit Olsson (S) tjänstgör för Ingemar Roosberg (L)
Anders Johnsson (M)
Christer Akej (M)
Maria Linde Strömberg (M)
Håkan Rosenkvist (M)
Laila Lindström (SD) tjänstgör för Jan-Olof Kellgren (SD
Tomas Assarsson (SD) tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD)
Gudrun Schyman (FI)

Övriga närvarande:

Lennart Månsson (S)
Christl Bengtsson (S), §§ 17-32, 34-38
Mats Bengtsson (C)
Margareta Nilsson (C)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Thomas Hansson (MP)
Kristina Åhberg (M)
Sven Olsson (M), §§ 17-32, 34-38
Tomas Markljung (V)
Margarethe Müntzing (FI)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 17

Sammanträdesprotokoll
2018-02-07

Dnr ParagrafNr.

Studiebesök av elever från Korsavadsskolan
Årskurs 8 C från Korsavadsskolan gör ett studiebesök vid dagens sammanträde.
Politikerna presenterar sig och ordföranden, Karl-Erik Olsson (S), informerar om hur kommunstyrelsen arbetar.
Ordföranden ger en kort information om dagens ärendelista samt svarar på de frågor som
eleverna tidigare skickat in.
Eleverna ges möjlighet att ställa frågor till politikerna.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 18

Sammanträdesprotokoll
2018-02-07

Dnr ParagrafNr.

Information om KKIK
Informationsansvarig Jan-Erik Zandersson informerar om KKIK, Kommunernas Kvalitet i
Korthet 2017.
KKIK består av ett antal, för medborgaren, viktiga områden som beskriver kommunens
kvalitet och effektivitet.
År 2007 var första året sim undersökningen genomfördes. År 2012 var första årets om
Simrishamns kommun deltog.
Syftet med undersökningen är bl a; använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen, föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna.
Områden som ingår är bl a; kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet och
kommunen som samhällsutvecklare.
Totalt används 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom de olika områdena.
Några av måtten som redovisas är:
-

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett
direkt svar på en enkel fråga? 75 % har svarat Ja. Medelvärdet ligger på 51 %.

-

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? 83 % har svarat Ja. Medelvärdet ligger
på 81 %.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 19

Sammanträdesprotokoll
2018-02-07

Dnr ParagrafNr.

Information om fastighetsutredningens genomförande
Samhällsbyggnadschef Marie Leandersson informerar om ”Projektdirektiv, Fastigheter –
en resultatenhet”.
Projektdirektivet bygger på en oförändrad organisation enligt kommunstyrelsens beslut,
2017-11-15, § 277, och visar hur detta ska genomföras.
Marie Leandersson informerar bl a om effekt- och projektmål, risker, finansiering och tidsplan.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 20

Sammanträdesprotokoll
2018-02-07

Dnr ParagrafNr.

MEDDELANDE
Följande meddelanden redovisas:
-

Antagande av verksamhetsplan 2018 – SÖRF

-

Information om automatlarmhantering 2017 – SÖRF.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

7

Kommunstyrelsen

§ 21

Sammanträdesprotokoll
2018-02-07

Dnr ParagrafNr.

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT
Följande delegeringsbeslut redovisas:
-

Redovisning enligt rapport av delegeringsbeslut – kommunledningskontoret

-

Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 2018-01-24, §§ 6-11.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 22

Sammanträdesprotokoll
2018-02-07

Dnr 2017/473

Ombud/uppdrag till årsstämma med Simrishamns Näringslivsutveckling
AB
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Simrishamns Näringslivsutveckling AB kallar till årsstämma tisdagen den
17april, kl 08.30.
Kommunen har att utse ombud till stämman.
Beslutsunderlag
Kallelse till årsstämma, 2017-12-18
Arbetsutskottets beslut, 2018-01-24, § 12.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Utse kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Olsson (S) till ombud vid Simrishamns Näringslivsutveckling AB:s årsstämma den 17 april 2017.



Till ersättare utses kommunstyrelsen 2 vice ordförande Anders Johnsson (M).

_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamns Näringslivsutvecklings AB
Karl-Erik Olsson (S)
Anders Johnsson (M)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 23

Sammanträdesprotokoll
2018-02-07

Dnr 2017/474

Ombud/uppdrag till bolagstämma med Simrishamns Bostäder
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Simrishamns Bostäder AB kallar till årsstämma tisdagen den 17april, kl
09.00.
Kommunen har att utse ombud till stämman.
Beslutsunderlag
Kallelse till årsstämma, 2017-12-18
Arbetsutskottets beslut, 2018-01-24, § 13.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Utse kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Olsson (S) till ombud vid Simrishamns Bostäder AB:s årsstämma den 17 april 2017.



Till ersättare utses kommunstyrelsen 2 vice ordförande Anders Johnsson (M).

_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamns Bostäder AB
Karl-Erik Olsson (S)
Anders Johnsson (M)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 24

Sammanträdesprotokoll
2018-02-07

Dnr 2018/27

Ombud till Kommuninvests föreningsstämma den 26 april 2018
Ärendebeskrivning
Inför den kommande föreningsstämman i Kommuninvest i Stockholm den 26 april 2018
har Simrishamns kommun fått kallelse och uppmaning att utse ombud.
Beslutsunderlag
Kallelse till föreningsstämma, 2018-01-12
Arbetsutskottets beslut, 2018-01-24, § 14.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Till ombud vid Kommuninvests föreningsstämma den 26 april 2018 utse:
Karl-Erik Olsson (S)
Jägargatan 10
272 61 Gärsnäs.



Till ersättare vid Kommuninvest föreningsstämma den 26 april 2018 utse:
Anders Johnsson
Stockeboda Gård
272 97 Gärsnäs

_______
Beslutet expedieras till:
Kommuninvest
Karl-Erik Olsson (S)
Anders Johnsson (M)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 25

Sammanträdesprotokoll
2018-02-07

Dnr 2017/187

Borgensavgift 2017
Ärendebeskrivning
I november har Simrishamns Bostäder avslutat ett lån på 100 mnkr. Detta lån har ersatts med
ett nytt lån hos Kommuninvest på samma belopp. Borgensavgiften på det tidigare lånet var
0,50 procent. Förslaget är att den nya avgiften ska uppgå till 0,43 procent. Som underlag för
föreslagen nivå har inhämtats en bedömning från JLL Debt & Financial Advisory, ett rådgivningsföretag inom det finansiella området. Förutom ovan angiven avgiftsnivå ska bolaget lämna kompensation på 0,04 procent vilket beräknas motsvara utebliven pantbrevskostnad.
Simrishamns Bostäders låneskuld uppgår fortsatt till 683,6 mnkr, ett belopp som kommunen är
i borgen för (aktuell borgensram uppgår till 795 mnkr). Efter beaktande av nu föreslagen avgift
uppgick Simrishamns Bostäders samlade borgensavgifter för 2017, inklusive kompensation för
utebliven pantbrevskostnad, till 2 679 tkr (motsvarar en avgift på 0,39 procent av låneskulden).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-01-03
Arbetsutskottets beslut, 2018-01-24, § 15.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Simrishamns Bostäder ska betala 0,43 procent i borgensavgift på i november 2017 upptaget lån på 100 mnkr hos Kommuninvest. Därtill ska borgensavgift på 0,04 procent
betalas som kompensation för utebliven pantbrevskostnad.

_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamns Bostäder
Chefsekonom

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 26

Sammanträdesprotokoll
2018-02-07

Dnr 2017/327

Medborgarförslag - Förbjud demonstrationsrätt för NMR och andra
jämställda nazistiska organisationer i Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
Susanna Ringskog Vagnhammar föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska förbjuda demonstrationsrätt för NMR, Nordiska motståndsrörelsen, och andra jämställda nazistiska organisationer, i Simrishamns kommun.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-06, § 284, redogjorde Susanna Ringskog
Vagnhammar för sitt medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag: Förbjud demonstrationsrätt för NMR, Nordiska motståndsrörelsen, och
andra jämställda nazistiska organisationer, i Simrishamns kommun, 2017-08-21.
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-10-30, § 148.
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 284.
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2018-01-03
Arbetsutskottets beslut, 2018-01-24, § 16.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Medborgarförslaget avslås då kommunen inte beslutar om demonstrationsrätt.

_______
Beslutet expedieras till:
Susanna Ringskog Vagnhammar

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 27

Sammanträdesprotokoll
2018-02-07

Dnr 2018/26

Arbetsmarknadspolitiska riktlinjer
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2015-11-02, § 169, i ärende avseende
Hållbar inflyttning ”att fastställa handlingsplanen för hållbar inflyttning i enlighet med det
i ärende redovisade förslaget”.
I handlingsplanen, under avsnittet arbetsmarknad framgår de att kommunstyrelsen ansvarar
för att de utarbetas ett arbetsmarknadspolitiskt program med prioritet ungdomar.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-02, § 169.
Handlingsplan för hållbar inflyttning.
Förslag till arbetsmarknads politiska riktlinjer för Simrishamns kommun 2018-2021, inkl
bilagor.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-01-12
Arbetsutskottets beslut, 2018-01-24, § 17.
Yrkande
Gudrun Schyman (F!) yrkar att första meningen i punkt 4 får ny lydelse: Arbetssättet fortsätter att bygga på nytänkande genom samordning mellan förvaltningarna, i syfte att bygga
bort strukturella organisatoriska hinder, samt att, också i samarbete med arbetsmarknadens
övriga aktörer, bryta med strukturella könsstereotypa mönster.
Christer Akej (M) yrkar på att ordet ”stuprör” tas bort i första meningen i punkt 4. I övrigt
behålla nuvarande text.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på Christer Akejs yrkande om att ordet ”stuprör”
plockas bort i första meningen i punkt 4 och finner att kommunstyrelsen beslutat att ordet”stuprör” ska plockas bort.
Därefter ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag, där ordet ”stuprör”
plockats bort mot Gudrun Schymans (F!) yrkande om att första meningen i punkt 4 får ny
lydelse: Arbetssättet fortsätter att bygga på nytänkande genom samordning mellan förvaltningarna, i syfte att bygga bort strukturella organisatoriska hinder, samt att, också i samarbete med arbetsmarknadens övriga aktörer, bryta med strukturella könsstereotypa mönster.,
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 27 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-02-07

Dnr 2018/26

och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag med korrigering av
ordet ”stuprör”.
Votering begärs och verkställs.
Omröstning
Den som röstar på arbetsutskottets förslag, där ordet ”stuprör plockats bort” rösta Ja.
Den som röstar på Gudruns Schyman (F!) yrkande om att lydelsen i första meningen,
punkt 4, ändras röstar Nej.
Voteringen utfaller med 14 Ja-röster; (Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer
Grankvist (S), Håkan Erlandsson (C), Carl-Göran Svensson (C), Christer Vigren (ÖP),
Lisa Kvarnbäck (MP), Berit Olsson (S), Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Maria
Linde Strömberg (M), Håkan Rosenkvist (M), Laila Lindström (S) och Tomas Assarsson
(SD) mot en Nej-röst; Gudrun Schyman (F!).
Kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets förslag där ordet ”stuprör” plockas
bort.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Ordet ”stuprör” plockas bort i första meningen, punkt 4, i riktlinjerna.



I övrigt anta föreliggande förslag till arbetsmarknadspolitiska riktlinjer för Simrishamns kommun 2018-2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Utvecklingsenheten

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 28

Sammanträdesprotokoll
2018-02-07

Dnr 2018/25

Attestförteckning 2018 - kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutar om attestförteckning för budgetåret. Syftet med
detta årliga beslut är att ge en helhetsbild av attesträtten inom ansvarsområdet. Chefsekonomen
har delegation att besluta om förändringar under pågående budgetår. Sådana förändringar anmäls löpande som delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Attestförteckning för kommunstyrelsen år 2018
Arbetsutskottets beslut, 2018-01-24, § 18.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Att anta upprättat förslag om beslutsattestanter och granskningsattestanter för kommunstyrelsens ansvarsområde 2018

_______
Beslutet expedieras till:
Beslutsattestanter
Granskningsattestanter

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 29

Sammanträdesprotokoll
2018-02-07

Dnr 2015/81

Ny organisation för överförmynderiverksamheten
Ärendebeskrivning
Frågan har aktualiserats angående en gemensam överförmyndarnämnd för Simrishamns
kommun tillsammans med i Ystad, Sjöbo och Tomelilla. Samgåendet ska i så fall ske med
början vid nästa mandatperiod, 1 januari 2019 och handlar förutom en gemensam nämnd
även om ett gemensamt handläggarkontor.
I nuläget har Ystad och Sjöbo gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt kontor där
också Tomelilla ingår. Kontoret är lokaliserat till Tomelilla. Tomelilla har en egen överförmyndare, men beslut är taget om att man ska ingå i den gemensamma överförmyndarnämnden fr.o.m. nästa mandatperiod.
I samband med att den tidigare överförmyndaren i Simrishamns kommun slutade sin tjänst
utredde kommunen ett eventuellt samgående med Ystad/Sjöbo/Tomelillas gemensamma
överförmyndarverksamhet. Kommen beslutade att behålla verksamheten i egen regi under
mandatperioden samt att återuppta frågan om ett samgående under hösten 2017.
Nuvarande överförmyndare har överlämnat en utredning angående för- och nackdelar med ett
samgående. De viktigaste fördelarna är att skapa en robustare organisation inför framtiden
främst gällande kompetensförsörjning och minskad sårbarhet vid frånvaro samt att man följer
tillsynsmyndighetens råd. Nackdelarna är att man mister lite av den lokala förankringen samt
att ett samgående på kort sikt blir något dyrare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2017-12-11
Utredning angående gemensam ÖF-verksamhet, 2017-12-0, reviderad 2018-01-11
Arbetsutskottets beslut, 2018-01-24, § 19.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Simrishamns kommun fortsätter behålla överförmyndarverksamheten i egen regi.

_______
Beslutet expedieras till:
Överförmyndaren
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Tomelilla kommun
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 30

Sammanträdesprotokoll
2018-02-07

Dnr 2018/54

Tillfälligt statsbidrag för ensamkommande ungdomar
Ärendebeskrivning
Staten har beslutat om ett tillfälligt statsbidrag avseende ensamkommande ungdomar. Det är
upp till varje kommun att bestämma hur stödet ska användas. Ett användningsområde som
nämns i information från Regeringskansliet är att möjliggöra för kommunerna att låta ungdomarna bo kvar även efter att de blivit 18 år. Detta till exempel för att berörda ska kunna avsluta
pågående studier.
Simrishamn erhåller 934 tkr för hösten 2017 och 467 tkr för första halvåret 2018. Bidraget ska
enligt redovisningsrekommendationer betraktas som ett generellt statsbidrag, vilket följer av att
staten inte bestämt något specifikt användningsområde. Därmed kommer respektive års bidrag
att redovisas som en intäkt under Finansieringen, d.v.s. tillfaller inte per automatik den nämnd
som ansvarar för ensamkommande ungdomar.
Socialförvaltningen har nu gjort en beräkning avseende de kostnader man under hösten 2017
haft för ensamkommande ungdomar som istället för att flytta fått bo kvar i kommunen. Beloppet stannar på cirka 1 mnkr. Beräkningen utgår från den statliga dygnschablon man under hösten skulle ha erhållit i det fall ersättningsreglerna inte hade ändrats (1350 kr/dygn). Det handlar
totalt sett om 10 ungdomar som hela eller delar av perioden kunnat bo kvar.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att socialnämnden bör kompenseras genom det
statliga bidrag som kommunen erhållit för 2017. Nämndens ram bör därför tillföras 934 tkr
specifikt för 2017. Beloppet motsvarar kommunens erhållna statsbidrag. Staten har först under
hösten 2017 beslutat i frågan och bidraget har hittills inte ingått i kommunens budget. Socialnämndens ramförstärkning kan därför finansieras genom att detta bidrag avseende ensamkommande ungdomar budgeteras som en intäkt under kommunens Finansiering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-01-26.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Socialnämnden beviljas en ramförstärkning specifikt för 2017 med 934 000 kr som
kompensation för tillkommande kostnader avseende ensamkommande ungdomar.



Finansiering sker genom att en intäkt på 934 000 kr avseende det tillfälliga statsbidraget budgeteras under Finansieringen.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 30 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-02-07

Dnr 2018/54

_______
Beslutet expedieras till:
Socialnämnden
Ekonomienheten

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-02-07

Dnr 2018/50

Skrivelse angående boende åt ungdomar som riskerar att bli förflyttade
från Simrishamn med anledning av åldersuppskrivning.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tog 17-12-06 §293 beslut att de ungdomar som fyller 18 år under våren
2018, boende i kommunens HVB-hem, får stanna i Simrishamns kommun under vårterminen 2018, d v s till den 15 juni 2018.
En inkommen skrivelse från godemän 18-01-23 påtalar behov även för de ensamkommande ungdomar som under hösten 2017 skrivs upp i ålder och som behöver avsluta sin vårtermin i gymnasieskola i Simrishamns kommun.
Enligt kommunens reglemente är det Socialnämnden som har ansvar för att hantera Socialtjänstlagen i Simrishamns kommun. När det gäller Socialtjänstlagen ska man enligt 1 kap 2
§ särskilt beakta barns bästa. Med barn avses varje människa som är under 18 år. Den som
inte kan tillgodose sina behov, eller kan får dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till
bistånd av Socialnämnden SoL 4 kap 1 § - bilaga 1. När det gäller ensamkommande ungdomar över 18 år som inte har uppehållstillstånd kan deras behov tillgodoses på annat sätt,
dvs genom Migrationsverkets försorg – bilaga 2. Migrationsverket ansvarar för att den
person som ansöker om asyl i Sverige har någonstans att bo under väntetiden. De som inte
har uppehållstillstånd osv har heller inte rätt till bistånd enligt SoL 4 kap 1 § - bilaga 3.
Godemän åtar sig i sin skrivelse att hitta boenden till ensamkommande ungdomar i asyl
som skrivits upp i ålder och som nu ska tas omhand av Migrationsverket. Ungdomar som
under perioden 17-08-15 tom 17-12-31 skrivits upp i ålder och som den 18-01-01 bodde/bor i något av kommunens ungdomsboende (HVB eller stödboende) föreslås kunna bo
kvar i kommunen under förutsättning att frivilliga familjer kan ordna boende åt dem. De
frivilliga familjerna ersätts med 2200 kr/månad för varje frivillig plats, vilket förutsätts
täcka samtliga merkostnader. Överenskommelse mellan berörd ungdom och frivillig familj
upprättas samt överenskommelse mellan den ideella föreningen ”Flyktingvänner Gärsnäs”
och Simrishamns kommun upprättas. Simrishamns kommuns åtagande begränsas till ovan
angiven månadsersättning. Förslaget gäller som längst tom 15 juni 2018 såsom tidigare
beslut och under förutsättning att ungdomarna inte avbryter sin skolgång under terminen.
Beslutsunderlag
Skrivelse 18-01-23 ang ensamkommande ungdomar
Tjänsteskrivelse daterad 18-01-23
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 31 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-02-07

Dnr 2018/50

Förslag på avtal med frivilliga familjer
Arbetsutskottets beslut, 2018-01-24, § 20.
Yrkanden
Anders Johnson (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag då han anser att förslaget är
olagligt och att kommunen inte kan fatta ett sådant beslut. Enligt SOL krävs individuell
prövning.
Gudrun Schyman (F!) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Laila Lindström (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Anders Johnsson (M) och
Laila Lindström (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Votering begärs och verkställs.
Omröstning
Den som röstar på arbetsutskottets förslag röstar Ja.
Den som röstar på Anders Johnssons (M) och Laila Lindström (SD) avslagsyrkande röstar
Nej.
Voteringen utfaller med 9 Ja-röster: Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer
Grankvist (S), Håkan Erlandsson (C), Carl-Göran Svensson (C), Christer Vigren (ÖP),
Lisa Kvarnbäck (MP), Berit Olsson (S) och Gudrun Schyman (F!) samt 6 Nej-röster; Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Maria Linde Strömberg (M), Håkan Rosenkvist
(M), Laila Lindström (SD) och Tomas Assarsson (SD).
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Ungdomar som under perioden 17-08-15 tom 17-12-31 skrivits upp i ålder och som
den 18-01-01 bodde/bor i något av kommunens ungdomsboende (HVB eller stödboende) får bo kvar i kommunen under förutsättning att frivilliga familjer kan ordna boende åt dem
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Avtal ska skrivas mellan den ideella föreningen ”Flyktingvänner i Gärsnäs” och
Simrishamns kommun. Avtalen ska reglera kontraktstid, omfattning, begränsningar, ersättningsnivåer och ansvarsfrihet för kommunen. Avtalet gäller t o m den 15
juni 2018.



Finansieringen sker ur kommunstyrelsens oförutsedda.



Kommunstyrelsens ordförande undertecknar avtalet.

Paragrafen justeras omedelbart.
_______
Beslutet expedieras till:
Flyktingvänner i Gärsnäs/Britt-Marie Olsson
Socialnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2017/438

Handlingsplan heltid
Ärendebeskrivning
Heltidsprojektet är ett samarbete mellan Simrishamns kommun och Kommunal och syftar
till att verka för att öka andelen heltidsanställningar inom Kommunals avtalsområde. Alla
arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka, vilken
framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL (HÖK 16). En plan
för arbetet ska finnas senast den 31 december 2017. Planen ska stämmas av årligen fram
till den 31 maj 2021 och på så sätt fungera som utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
Kommunledningskontoret har tillsammans med fackliga representanter och förvaltningar
tagit fram en handlingsplan för genomförande av heltid som norm. Till arbetet kommer en
aktivitetsplan att knytas, som löpande revideras och följs upp av arbetsgruppen som består
av arbetsgivarrepresentanter från kommunens förvaltningar samt representanter från kommunal.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för genomförande av heltid som norm, daterad 18 01 04
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-01-15
Arbetsutskottets beslut 2018-01-24, § 21.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anta handlingsplanen för det fortsatta arbetet med heltid som norm.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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Dnr 2017/415

Delårsrapport för Kommunalförbundet AV Media Skåne 2017-01-01-2017-08-31
Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet AV Media har upprättat en delårsrapport per 2017-08-31 med prognos på helårsbasis. Förbundets resultat efter åtta månader uppvisar ett överskott på 811tkr.
Prognosen för året beräknas bli ett överskott på 937 tkr jämfört med det budgeterade noll
resultatet.
Av totalt sjutton verksamhetsmål prognostiserar direktionen att femton kommer att uppnås
under året medan två är osäkert. Någon bedömning att verksamheten bedrivits i enlighet med
begreppet god ekonomisk hushållning har inte direktionen gjort.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2018-01-12
Delårsrapport för Kommunalförbundet AV Media 2017-01-01—2017-08-31
Arbetsutskottets beslut, 2018-01-24, § 22.
Jäv
Christer Grankvist (S) och Sven Olsson (M) anmäler jäv i ärendet.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna AV Medias delårsrapport för perioden 2017-01-01--2017-08-31.



Möjligheten till återbetalning bör ses över med anledning av AV-Medias innestående kapital.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2017/147

Bokslut 2016 Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Ärendebeskrivning
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd har avgett årsredovisning för 2016 års verksamhet. Det
sammanlagda resultatet uppgår till 1 942 tkr. Uppföljningen av nämndens styrkort visar att
måluppfyllelsen till största delen har uppnåtts.
Av revisionsberättelsen framgår bland annat att ansvarsfrihet för nämnden tillstyrks.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.
Revisionsberättelse
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-01-12
Arbetsutskottets beslut, 2018-01-24, § 23.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Årsredovisning 2016 för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd godkänns samt att
nämnden och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2017/337

Motion från (SD) om Simrishamns äldreboende
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från Sverigedemokraterna angående inventering av aktiviteter, form av
aktiviteter samt att personalen på boendena är behjälplig med all behövlig omsorg.
Socialförvaltningen har lämnat en redogörelse för det projekt som startade hösten 2016 med
aktivitetssamordnare på samtliga särskilda boende.

Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraterna Simrishamn, 2017-07-22
Socialnämndens beslut § 194, 2017-12-14
Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen, 2017-11-30
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2018-01-17
Arbetsutskottets beslut, 2018-01-24, § 24.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Motionen anses vara besvarad enligt socialförvaltningens skrivelse

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2017/469

Kommunalt partistöd 2018
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2015-02-23, § 15, fastställdes reglerna för kommunalt partistöd.
Partistöd betalas årligen ut i förskott efter beslut i kommunfullmäktige. En skriftlig redovisning av vad partistödet använts till skall årligen lämnas in. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december.
Det kommunala partistödet är 25 % av prisbasbeloppet per år och mandat
I kommunfullmäktige. För år 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kronor och partistödet blir
totalt till samtliga partier: 25 % x 45 500:- x 49 mandat = 557 375:-.
Partistödet utbetalas med 10 % av partistödet som ett fast belopp lika fördelat mellan de 10
partierna = 5 573:-/parti och dels 90 % av partistödet lika fördelat mellan de 49 mandaten i
kommunfullmäktige = 10 237:-/mandat.
Partistöd 2018 fördelas enligt nedan:
M–
CLKD SVMP F! ÖP –
SD –

10 mandat,
5 mandat,
2 mandat,
1 mandat,
13 mandat,
1 mandat,
3 mandat,
4 mandat,
3 mandat,
7 mandat,

5 573:- +102 370:- =
5 573:- + 51 185:- =
5 573:- + 20 474:- =
5 573:- + 10 237:- =
5 573:- +133 081:- =
5 573:- + 10 237:- =
5 573:- + 30 711:- =
5 573:- + 40 948:- =
5 573:- + 30 711:- =
5 573:- + 71 659:- =

107 945:56 760:26 050:15 810:138 655:15 810:36 285:46 525:36 285:77 235:- .

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 2017-12-27
Arbetsutskottets beslut, 2018-01-24, § 25.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kommunfullmäktige godkänner det lokala partistödet för år 2018.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2017/469

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/22

Godkännande av investeringsprojekt 2018-2020
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde i oktober 2017 (§ 172) budgeten för åren 2018-2020. I beslutet
tilldelades nämnderna investeringsramar för respektive år fram till och med 2020. Samtidigt
gavs nämnderna i uppdrag att återkomma med förslag till vilka investeringsprojekt som ska
genomföras inom de beslutade ramarna. Nämnderna har nu inkommit med sådana förslag. Efter fullmäktiges ställningstagande är det respektive nämnd som prioriterar vilka av de då godkända projekten som ska genomföras inom den ram som tilldelats specifikt för 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-01-11.
Nämndernas bilagor, 1 a-e
Arbetsutskottet beslut, 2018-01-24, § 26.
Bakgrund/utredning
Kommunfullmäktige fastställde i oktober 2017 (§ 172) budgeten för åren 2018-2020. I
beslutet tilldelades nämnderna investeringsramar för respektive år fram till och med 2020
år.
I oktoberbeslutet gavs nämnderna i uppdrag att återkomma med förslag till investeringsprojekt
att genomföra under planeringsperioden. Summan av föreslagna projekt ska motsvara respektive nämnds samlade ramar till och med 2020.
Att 2017 finns med i tabellen beror på att den del av det årets investeringsram som inte använts
automatiskt kommer att överföras till 2018. Detta regleras av punkt 7 i gällande investeringsregler (se bilaga 2). Således kommer investeringsbudgeten för 2018 att bestå av fastställd investeringsram för 2018 kompletterat med den outnyttjade delen av 2017 års ram.

Nämnderna har nu inkommit med förslag till investeringsprojekt för godkännande. Förslagen framgår av bilagor 1a-e. Det som redovisas i kolumnen för 2017 innehåller prioriteringar
som respektive nämnd har haft rätt att göra. Därmed bör fullmäktiges ställningstagande avse
åren 2018-2020.
Efter fullmäktiges ställningstagande är det respektive nämnd som prioriterar vilka av de godkända projekten för åren till och med 2020 som ska genomföras inom den ram som tilldelats
specifikt för 2018. Denna frihet ska förhoppningsvis möjliggöra att vissa förseningar i investeringsverksamheten kan undvikas. Vidare finns det även visst utrymme för nämnderna att beJusterandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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loppsmässigt förändra godkända projekt alternativt lägga till nya projekt. Detta regleras av investeringsreglerna punkt 6:
”Nämnderna har efter att fullmäktige fastställt investeringsbudgeten rätt att genom omprioritering göra
följande ändringar avseende godkända projekt;
- öka totalbeloppet för ett redan godkänt projekt med högst 1 mnkr (ökningen får dock inte överstiga 20
procent av projektets budgetbelopp).
- tillföra nya investeringsprojekt, d.v.s. projekt som inte ingår bland de tidigare godkända, till ett belopp av totalt högst 1 mnkr per projekt.”

Noteras bör att det är omprioritering som gäller. Om ett projekt ökas eller om ett nytt tillkommer ska således motsvarande minskningar ske av andra befintliga projekt.

Yrkanden
Ordföranden, Karl-Erik Olsson (S) yrkar bifall till de föreslagna investeringsprojekten enligt bilagorna 1a-e.
Christer Akej (M) yrkar bifall förutom till Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget
då man anser att kostnaden för de olika projekten ska beslutas i sin helhet. Detta i överensstämmelse med revisionens påpekanden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande om bifall till de föreslagna investeringsprojekten enligt bilagorna 1a-e mot Christer Akejs (M) yrkande om bifall förutom till Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget då man anser att kostnaden för de olika projekten ska beslutas i sin helhet, detta i överensstämmelse med revisionens påpekanden,
och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens yrkande.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna att föreslagna investeringsprojekt enligt bilagorna 1 a-e får genomföras under åren 2018 t o m 2020.

Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Maria Linde Strömberg (M) och Håkan Rosenkvist (M).
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/29

Muddring Skillinge hamn, ombudgetering t.f.a. försening
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i april 2017, § 76, att tilldela samhällsbyggnadsnämnden en
tillfällig ramförstärkning på 4,5 mnkr för 2017. Förstärkningen skulle möjliggöra en muddring
av hamnen i Skillinge till en beräknad kostnad av 2,5 mnkr. Resten var riktad till fastighetsunderhåll då ökade lås- och larmkostnader bedömdes påverka underhållsnivån negativt.
Samhällsbyggnadsnämnden har under 2017 haft vissa kostnader inför muddringen, 0,6 mnkr.
Dessa kostnader har avsett projektering inför muddring samt botten-provtagning. Men den
faktiska muddringen har blivit försenad. Orsaken till detta är att tillståndsprocessen dragit ut på
tiden med anledning av provernas resultat. Detta innebär att resterande del av den tillfälliga
ramförstärkningen kommer att belasta 2018. Av detta skäl bör 1,9 mnkr ”ombudgeteras” från
2017 till 2018.
En minskning av samhällsbyggnadsnämndens ram för 2017 innebär att kommunens budgeterade resultat stärks detta år. Den tillfälliga förstärkningen av nämndens ram för 2018 bedöms
kunna finansieras genom att kommunstyrelsens anslag till förfogande* för 2018 minskas med
1,9 mnkr.
* Kommunstyrelsens anslag till förfogande uppgick ursprungligen till 5,0 mnkr och aktuell nivå före detta
ärende är cirka 3,6 mnkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-01-15
Arbetsutskottets beslut, 2018-01-24, § 27.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Den tillfälliga ramförstärkning på 4,5 mnkr som samhällsbyggnadsnämnden tidigare
tilldelats för 2017 minskas med 1,9 mnkr till följd av att muddringen av Skillinge hamn
har försenats. Minskningen innebär att kommunen budgeterade resultat 2017 förstärks
med samma belopp.



För 2018 tilldelas samhällsbyggnadsnämnden en tillfällig ramförstärkning på 1,9 mnkr
för att slutföra muddringen av Skillinge hamn. Finansiering sker genom att kommunstyrelsens anslag till förfogande för 2018 minskas med 1,9 mnkr.

Justerandes sign
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Finansiering sker genom att kommunens budgeterade resultat 2018 minskas med
1,9 mnkr.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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Dnr ParagrafNr.

Extra ärende
Efter att dagens ärenden är behandlade begär Anders Johnsson (M) att få ta upp en skrivelse gällande ett uttalande om Simrishamns sjukhus.
Ordföranden avslår begäran med motiveringen att det inte ligger inom den kommunala
kompetensen att behandla sjukhusfrågor och därmed inte ett kommunalt ärende.
Då yrkar Anders Johnsson (M) på att hans begäran ska ställas under proposition och att
kommunstyrelsen ska ta ställning till denna bedömning.
Ordföranden avslår begäran med motiveringen att det inte ligger inom den kommunala
kompetensen att behandla sjukhusfrågor och därmed inte ett kommunalt ärende.
_____

Justerandes sign
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