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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Beslutande:

Karl-Erik Olsson (S)
Pia Ingvarsson (S)
Christl Bengtsson (S) tjänstgör för Christer Grankvist (S)
Håkan Erlandsson (C)
Carl-Göran Svensson (C)
Christer Vigren (ÖP)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Ingemar Roosberg (L)
Karin Fellström (M) tjänstgör för 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)
Margarethe Müntzing (F!) tjänstgör för Gudrun Schyman (F!)

Övriga närvarande:

Berit Olsson (S)
Lennart Månsson (S)
Mats Bengtsson (C)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Kristina Åhberg (M)
Tomas Markljung (V)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 43

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2018/78

Fastställande av ärendelista - kommunstyrelsen
Till dagens sammanträde har ett ärende tillkommit: Anställning av kultur- och fritidschef.
Ärende nr 8 (Information om bokslut SIMBO/SINAB) samt ärende nr 30 (Ombudgetering
av investeringsmedel från 2017 till 2018, samhällsbyggnadsnämnden) utgår.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna dagens ärendelista med ändring enligt ovan.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 44

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr ParagrafNr.

MEDDELANDE
Följande meddelanden redovisas:
-

Ystads kommuns beslut: Avveckling av destinationsbolaget.

-

Simrishamns kommuns engagemang i KIMO Sverige.

-

Intern kontroll 2017 samt uppföljning – socialförvaltningen.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 45

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2018/17

Information från kommunstyrelsens ordförande
Ordföranden, Karl-Erik Olsson (S), informerar om diskussion man haft ang användning av
plastmuggar inom kommunens förvaltningar.
Påminner om kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars ang kommunstyrelsens målarbete.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 46

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2018/5

Information från kommundirektören
Kommundirektör Diana Olsson informerar om det pågående arbetet med anställning av ny
kultur- och fritidschef. Intervjuer pågår fortfarande.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 47

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr ParagrafNr.

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT
Följande delegeringsbeslut redovisas:
-

Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 2018-02-21, §§ 34-36.

-

Redovisning enligt rapport av delegeringsbeslut – kommunledningskontoret.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 48

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2018/36

Avsägelse uppdrag som borgerlig vigselförrättare - Matz Hammarström
Ärendebeskrivning
Beslut har inkommit från länsstyrelsen om entledigande av borgerlig vigselförrättare,
Matz Hammarström (MP)
Beslutsunderlag
Beslut, länsstyrelsen, 2018-02-08.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Bordlägga frågan om ny vigselförrättare till kommunstyrelsens sammanträde i
april.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 49

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2017/122

Kungörelse - Detaljplan för Simrishamn, Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för samråd
under tiden 6 mars - 31 mars 2017
Ärendebeskrivning
Detaljplanen syftar till att pröva utökad utnyttjandegrad för ändamålet, bostäder, vård, kontor och skola innebärande en ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus inom den
nordvästra delen av planområdet samt i övrigt utökade möjligheter för bebyggelseutveckling.
Planområdet är beläget inom den nordvästra delen av kvarteret Solrosen i Simrishamn och
gränsar till Simrisvägen i nordväst och till Sjukhusvägen i norr.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-12-07 § 211 att godkänna planen för granskning.
Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom utökat förfarande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade detaljplanen i samband med samrådsremissen,
2017-03-23, § 92, och beslutade då att man inte har något att erinra mot upprättad detaljplan
för samråd

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-02-14
Kungörelse, 2018-02-08
Tillägg till planbestämmelser, 2017-12-19
Samrådshandling, 2017-12-19
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-07, § 211
Arbetsutskottets beslut, 2018-02-21, § 37.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Inte framföra någon erinran mot upprättad detaljplan för granskning.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 50

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2018/76

Detaljplan för Hammenhög 27:93 och 115:1, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för samråd under tiden 10 februari - 9 mars 2018.
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en flytt av Lantmännens verksamhet från Ystad till
Hammenhög och för detta behöver möjligheten att utvidga byggnadsvolymen prövas. Anläggningen i Hammenhög behöver optimeras för att kunna ta emot större volymer av
spannmål. Planområdet är beläget i den norra delen av Hammenhög och gränsar i norr och
väster till jordbruksmark, i söder till Herrestadsvägen och i öster till befintlig industriverksamhet.
Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom standardförfarande.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-01-25, § 11, att godkänna planen för samråd

Beslutsunderlag
Kungörelse 2017-12-11.
Tillägg till planbestämmelser, 2017-12-19
Detaljplan för del av Hammenhög 27:93 och 115:1 Simrishamns kommun
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-01-25 § 11
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2018-02-14
Arbetsutskottets beslut, 2018-02-21, § 38.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Inte framföra någon erinran mot upprättad detaljplan för samråd.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 51

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2017/118

Medborgarförslag - Underhåll av kulturminnen
Ärendebeskrivning
Anita Lindström och Bertil Ljungström framför 2017-03-06 i inkommit medborgarförslag
bl a synpunkten att Tommarps kalkugn är i stort behov av renovering.
Något konkret förslag framgår inte av medborgarförslaget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-07, § 154, redogör Anita Lindström och
Bertil Ljungström för sitt medborgarförslag. Vid sammanträdet beslutades ”Remittera förslaget till samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för yttrande innan
beslut fattas i kommunstyrelsen”.
Nämnderna har inkommit med sina yttranden.
Beslutsunderlag
Anita Lindström och Bertil Ljungströms medborgarförslag, 2017-03-06.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 154.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-10-19, § 62.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-01-25, § 17.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-14
Arbetsutskottets beslut, 2018-02-21, § 39.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens vidtagna åtgärder och vidare
planering av underhåll av Tommarps kalkugn anse medborgaförslaget som besvarat.

_______
Beslutet expedieras till:
Anita Lindström/Bertil Ljungström

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 52

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2017/432

Medborgarförslag - Fimpdosa
Ärendebeskrivning
Gun-Britt Roodro föreslår i ett medborgarförslag daterat 2017-11-23 att kommunen ska
inrätta ett pris eller stipendium till den ungdom som kan designa den roligaste och trendigaste fimpdosan. Vidare att ”en alert företagare borde få ekonomiskt bidrag” för tillverkningen av densamma.
Gun-Britt Roodro har inbjudits att redogöra för sitt förslag på Kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-17 men har meddelat förhinder och istället inkommit med en tilläggsskrivelse daterad 2018-01-09. I denna trycker Gun-Britt Roodro på miljöaspekten av att cigarettfimpar inte slängs på marken och bilägger utdrag från en forskningsrapport vid namn
”Toxicity of cigarette butts, and their chemical components, to marine and freshwater fish”
och en webbsida vid namn ”Värsta skräpet – fimpen” från stiftelsen Håll Sverige rent.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag: ”Fimpdosa” 2017-11-23 och inkommit tillägg med samma rubricering,
2018-01-09.
Brev med inbjudan att delta, 2017-12-27. Förhinder meddelat 2018-01-09.
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2018-01-15
Arbetsutskottets beslut, 2018-02-21, § 40.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Avslå medborgarförslaget, då detta inte primärt är en kommunal angelägenhet.

_______
Beslutet expedieras till:
Gun-Britt Roodro

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 53

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2016/375

Ny ersättningsmodell för färdtjänst - budgetkompensation
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände i december 2017 en ny ersättningsmodell avseende färdtjänsten
(KF § 201/17). Bakgrunden är att Region Skåne, genom Skånetrafiken, sköter färdtjänsten för
23 skånska kommuner. Ursprungligt avtal mellan Simrishamns kommun och Region Skåne
började gälla hösten 2010. Ny överenskommelse om finansiering trädde ikraft från 2015. I
denna överenskommelse ingick att ersättningsmodellen skulle ses över.
Det är denna översyn, reglerad i ett tillägg till ovan nämnda överenskommelse, som fullmäktige i slutet av 2017 tog ställning till. Den reviderade modellen innebär att Region Skåne sammantaget ersätts med ett belopp motsvarande tidigare överenskommelse. Men de enskilda
kommunernas ersättning förändras. Som framgick av beslutsunderlaget till fullmäktiges sammanträde i december ökar kostnaderna för Simrishamns kommun. För år 2017 betalade kommunen 6 560 tkr och det nya avtalet innebär en kostnad under 2018 på 8 991 tkr.
Vid behandlingen av förslaget till tilläggsöverenskommelse om ny ersättningsmodell togs inte
ställning till budgeteffekterna för kommunstyrelsen (ansvarig för färdtjänsten). Utifrån den
löne- och priskompensation som ingick i budgeten kan kommunstyrelsens kostnader för färdtjänsten 2017 sägas ha räknats upp till närmare 6 700 tkr för 2018. Därmed kan den ofinansierade delen inom kommunstyrelsens ram anses uppgå till 2 300 tkr. Detta är en nivåhöjande
kostnadsökning.
I denna tjänsteskrivelse föreslås att kostnadsökningen finansieras genom att kommunstyrelsens
anslag till förfogande minskas. En sådan finansiering är dock endast möjlig om det i skrivande
stund pågående ärendet rörande tilläggsanslag avseende försenad muddring av Skillinge hamn
slutligen finansieras på annat sätt än via kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-02-05
Arbetsutskottets beslut, 2018-02-21, § 42.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Kommunstyrelsens ram tillförs som kompensation för effekterna av ny ersättningsmodell avseende färdtjänsten 2 300 000 kr från och med år 2018.



Finansiering för år 2018 sker genom minskning av kommunstyrelsens anslag till förfogande. För åren därefter får kostnaden inarbetas i respektive års budget.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 53 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2016/375

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 54

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2018/71

Borgensavgift 2018
Ärendebeskrivning
I januari har Simrishamns Bostäder lagt om lån på sammanlagt 135 mnkr. De nya lånen är upptagna hos SEB, 50 mnkr (rörlig ränta med förfall 2020-04-15) respektive hos Kommuninvest,
85 mnkr (rörlig ränta med förfall 2021-09-15).
Borgensavgiften på det tidigare lånet på 135 mnkr var 0,20 procent. Förslaget är att avgiften på
det nya lånet hos SEB ska vara 0,25 procent och på lånet hos Kommuninvest 0,54 procent.
Som underlag för förslagen 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
beräknas Simrishamns Bostäders samlade borgensavgifter för 2018, inklusive kompensation
för utebliven pantbrevskostnad, till 3 075 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-02-06.
Utvärdering av offerter refinansiering
Arbetsutskottets beslut, 2018-02-21, § 43.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Simrishamns Bostäder ska betala 0,25 procent i borgensavgift på i januari 2018 upptaget lån på 50 mnkr hos SEB. Därtill ska borgensavgift på 0,04 procent betalas som
kompensation för utebliven pantbrevskostnad.



Simrishamns Bostäder ska betala 0,54 procent i borgensavgift på i januari 2018 upptaget lån på 85 mnkr hos Kommuninvest. Därtill ska borgensavgift på 0,04 procent betalas som kompensation för utebliven pantbrevskostnad.

_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamns Bostäder
Ekonomienheten
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 55

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2018/72

Pensionsmedelsförvaltning - årsrapport 2017
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 2017 avseende kommunens pensionsmedelsförvaltning. Kortfattat kan sägas att
under året uppgick avkastningen till nästan 7 procent. Beslutat uttag på 8,4 mnkr verkställdes i oktober.
Avkastningen var 0,8 procentenheter högre än jämförelseindex, detta trots en undervikt i
aktier till förmån för räntebärande placeringar. Undervikten grundades på en generellt sett
försiktigare marknadssyn än normalt. Att resultatet blev en överavkastning följer istället av
bra val av förvaltare inom svenska aktier, globala aktier och räntebärande tillgångar.
Utvecklingen av pensionsplaceringen på längre sikt får anses ha varit god. Sedan nuvarande upplägg påbörjades i början av 2009 har genomsnittlig årlig avkastning varit 8,7 procent.
Marknadsvärdet uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till nästan 168 mnkr. Det bokförda värdet var knappt 106 mnkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-02-07
Arbetsutskottets beslut, 2018-02-21, § 44.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Lägga årsrapporten till handlingarna.



Informera fullmäktige om årsrapporten.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 55 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2018/72

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

§ 56

Dnr 2018/72

Pensionsmedelsförvaltning årsrapport – uppföljning gentemot etiska
riktlinjer
Ärendebeskrivning
I fastställd placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltningen (KF § 66/12) ingår ett
avsnitt om etiska riktlinjer. Kommunledningskontoret har ett avtal med företaget Agenta
om rådgivning och kapitalförvaltningstjänster. I detta avtal ingår att Agenta halvårsvis ska
sammanställa en etisk screening av kommunens innehav.
I detta ärende behandlas uppföljning mot de etiska riktlinjerna per den sista december 2017
(se bifogad rapport). I uppföljningarna används begreppet ”renhetsgrad”, vilket utgör den
andel av placeringarna som inte faller under de negativa kriterier som screeningen sker
mot. I nedanstående tabell redovisas utfallet för respektive tillgångsslag.
Per 2017-12-31
Agenta Svenska Aktier
Agenta Globala Aktier
Agenta Svenska Räntor
Agenta Alternativa Räntor
Totalt kapital

Marknadsvärde (tkr)
41 704
42 537
62 641
20 637
167 519

Renhetsgrad
98,7%
97,8%
99,8%
99,8%
99,0%

Renhetsgraden har följts upp på motsvarande sätt sedan år 2009. Nivån har huvudsakligen
varierat mellan 98 procent och 99 procent. Nuvarande renhetsgrad på 99 procent ligger
således högt inom detta intervall. Agentas bedömning är liksom tidigare att ”kommunens
placeringar ligger inom ramen för riktlinjerna i placeringspolicyn”.
Utgångspunkten för den etiska uppföljningen är att möjligheten till påverkan är större som
ägare. I bifogad rapport lämnas information om aktuella avvikelser mot riktlinjerna. Därtill
redovisas en uppföljning av de incidenter som fanns vid föregående uppföljning, det vill
säga per 2017-06-30.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-02-07
Arbetsutskottets beslut, 2018-02-21, § 45.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 56 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2018/72

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Lägga uppföljningen mot de etiska riktlinjerna till handlingarna.



Informera fullmäktige om uppföljningen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 57

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2018/79

Verksamhetsberättelse 2017 - kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens internbudget för år 2017 uppgick till 83 996 tkr. Utfallet uppgår till 82
940 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 1 056 tkr.
Investeringsbudgeten uppgick till 2 594 tkr, totalt investerat belopp uppgick till
1 223 tkr.
Av sju fastställda mål är sex mål uppfyllda samt ett mål delvis uppfyllt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2018-02-13
Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2017
Arbetsutskottets beslut, 2018-02-21, § 46.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen för år 2017.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 58

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2018/97

Behöriga firmatecknare för Stiftelsen 13 Novemberfonden.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska i egenskap av förvaltare för de kommunala stiftelserna (donationsfonder) registrera dessa samt utse behöriga firmatecknare.
Till behöriga firmatecknare bemyndiga ekonomichefen Elisabeth Wahlström, redovisningsansvarig ekonom Madeleine Dexe Andersson, ekonom Elise Andersson, ekonomiadministratör
Katarina Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadministratör Anneli
Engdahl samt chefsekonom Peter Andersson, att två i förening, teckna firma för Stiftelsen 13
Novemberfonden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2018-02-19
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Att registrera Stiftelsen 13 Novemberfonden hos länsstyrelsen



Godkänna ekonomichefen Elisabeth Wahlström, redovisningsansvarig ekonom Madeleine Dexe Andersson, ekonom Elise Andersson, ekonomiadministratör Katarina Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadministratör Anneli Engdahl samt chefsekonom Peter Andersson, att två i förening, teckna firma för Stiftelsen
13 Novemberfonden



Bemyndigandena gäller från och med 1 mars 2018

_______
Beslutet expedieras till:
Elisabeth Wahlström
Madeleine Dexe Andersson
Elise Andersson
Katarina Spanowsky
Jenny Davidsson
Anneli Engdahl
Peter Andersson

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 59

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2018/98

Behöriga firmatecknare för Stiftelsen Justus Ingemanssons fond.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska i egenskap av förvaltare för de kommunala stiftelserna (donationsfonder) registrera dessa samt utse behöriga firmatecknare.
Till behöriga firmatecknare bemyndiga ekonomichefen Elisabeth Wahlström, redovisningsansvarig ekonom Madeleine Dexe Andersson, ekonom Elise Andersson, ekonomiadministratör
Katarina Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadministratör Anneli
Engdahl samt chefsekonom Peter Andersson, att två i förening, teckna firma för Stiftelsen
Justus Ingemanssons fond.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2018-02-19
Arbetsutskottets beslut, 2018-02-21, § 48.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Att registrera Stiftelsen Justus Ingemanssons fond hos länsstyrelsen



Godkänna ekonomichefen Elisabeth Wahlström, redovisningsansvarig ekonom Madeleine Dexe Andersson, ekonom Elise Andersson, ekonomiadministratör Katarina Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadministratör Anneli Engdahl samt chefsekonom Peter Andersson, att två i förening, teckna firma för Stiftelsen
Justus Ingemanssons fond



Bemyndigandena gäller från och med 1 mars 2018

_______
Beslutet expedieras till:
Elisabeth Wahlström
Madeleine Dexe Andersson
Elise Andersson
Katarina Spanowsky
Jenny Davidsson
Anneli Engdahl
Peter Andersson
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

23

Kommunstyrelsen

§ 60

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2018/99

Behöriga firmatecknare för Stiftelsen Skolans samfond.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska i egenskap av förvaltare för de kommunala stiftelserna (donationsfonder) registrera dessa samt utse behöriga firmatecknare.
Till behöriga firmatecknare bemyndiga ekonomichefen Elisabeth Wahlström, redovisningsansvarig ekonom Madeleine Dexe Andersson, ekonom Elise Andersson, ekonomiadministratör
Katarina Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadministratör Anneli
Engdahl samt chefsekonom Peter Andersson, att två i förening, teckna firma för Stiftelsen
Skolans samfond.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2018-02-19
Arbetsutskottets beslut, 2018-02-21, § 49.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Att registrera Stiftelsen Skolans samfond hos länsstyrelsen



Godkänna ekonomichefen Elisabeth Wahlström, redovisningsansvarig ekonom Madeleine Dexe Andersson, ekonom Elise Andersson, ekonomiadministratör Katarina Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadministratör Anneli Engdahl samt chefsekonom Peter Andersson, att två i förening, teckna firma för Stiftelsen
Skolans samfond



Bemyndigandena gäller från och med 1 mars 2018

_______
Beslutet expedieras till:
Elisabeth Wahlström
Madeleine Dexe Andersson
Elise Andersson
Katarina Spanowsky
Jenny Davidsson
Anneli Engdahl
Peter Andersson
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

24

Kommunstyrelsen

§ 61

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2018/133

Anställning av kultur- och fritidschef
Ärendebeskrivning
Rekrytering av kultur- och fritidschef pågår och intervjuerna är snart genomförda.
Då beslut om anställningen behöver fattas innan kommunstyrelsen har sitt nästa sammanträde, 11 april 2018, behöver kommunstyrelsen uppdra till arbetsutskottet att fatta beslut
vad gäller tillsättningen av kultur- och fritidschef.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut vad gäller tillsättning av
tjänst som kultur- och fritidschef.

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

25

Kommunstyrelsen

§ 62

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2017/362

Motion, Seniorernas Hus förläggs till Café Sjöbris
Ärendebeskrivning
Paul Frogner-Kockum (KD) har i inkommen motion föreslagit att Seniorernas Hus förläggs till fd cafélokalerna i Marint Centrum/Skeppet samt att kommunen övertar kontraktet.
Simrishamns Näringslivsutveckling AB (SINAB), vilka äger och förvaltar, fastigheten
Södra Kajen där aktuella cafélokaler är belägna har beslutat sig för att nyttja lokalerna för
annat ändamål än caféverksamhet.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06 bl a ”uppdra åt kommundirektören att utreda möjligheten att inrätta ett allaktivitetshus i Simrishamns tätort”.
Ett eventuellt framtida allaktivitetshus enligt utredningsuppdraget kommer också att vara
tillgängligt för kommunens seniorer.
Beslutsunderlag
Motion från Paul Frogner-Kockum (KD), inkommen 2017-09-26.
Kommunstyrelsens beslut, 2017-12-06 § 291.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-02-12
Arbetsutskottets beslut, 2018-02-21.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Då fastighetens ägare och förvaltare beslutat använda föreslagna lokaler för annat
ändamål anses motionen vara besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

26

Kommunstyrelsen

§ 63

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2017/367

VA-avtal, Tomelilla – komplettering av avtal
Ärendebeskrivning
2017-10-30, § 181, godkände kommunfullmäktige i Simrishamns kommun, efter förslag
från Samhällsbyggnadsnämnden, då föreslaget avtal (daterat 2017-09-06) mellan Tomelilla
kommun och Simrishamns kommun gällande försörjning av dricksvatten från Brösarps
vattentäkt.
2018-02-12, § 7, godkände Tomelilla kommun samma avtalsförslag, med tillägg till avtalets punkt 2.4 att ”Tomelilla kommun har dock, efter samråd med Simrishamns kommun,
rätt att fatta slutligt beslut om omfattning av vattenskyddsområde och hur ersättningsfrågor med tredje part ska regleras.”
Detta tillägg till avtalsförslaget ska även godkännas av Simrishamns kommun.
Beslutsunderlag
Avtal rörande försörjning av dricksvatten från vattentäkt i Brösarp mellan Tomelilla kommun och Simrishamns kommun med tillhörande bilagor, daterat 2017-09-06 (ursprungligt
avtal)
KF-beslut Simrishamns kommun 2017-10-30 § 181 Avtal VA
KF-beslut Tomelilla kommun 2018-02-12 § 7 Avtal VA.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna tillägget till avtalet.



Uppdra åt samhällsbyggnadsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson och
samhällsbyggnadschefen Marie Leandersson, att för Simrishamns kommun underteckna avtalet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

27

Kommunstyrelsen

§ 64

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2018/87

MKV - Morgondagens kommunala vatten
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 20 mars 2017, § 50, att underteckna projektavtal ”Morgondagens kommunala vattenrening – en produktionsanläggning för nyttigheter (20161206), att efter att projektering genomförts ska en slutkostnadskalkyl upprättas, som ska
bygga på redan nedlagda kostnader, inkomna anbud för utförandet, tillkommande interna
kostnader samt en kostnad för oförutsedd risk om 10 % på den totala investeringskostnaden, samt att om slutkostnaden landar på mer än 20 mnkr för Simrishamns kommun måste
på nytt frågan aktualiseras innan projektet startas avseende projektets finansiering.
Då slutkostnadskalkylen nu ligger på 30 mnkr (inkl. 10% oförutsett) krävde detta samhällsbyggnadsnämndens beslut om ombudgetering av investeringsmedel, samt vidare kommunfullmäktiges beslut avseende finansieringen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 februari 2018 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
Omprioritera inom tilldelad investeringsram för VA 10 081 tkr från:
- projekt 14552 Smedstorp/Hammenhög förstärkning ledningsnät: 1 992 tkr
- projekt 14559 Kommunal VA-försörjningsplan: 923 tkr
- projekt 14540 Vattenledningar: 2 166 tkr
- projekt 14512 Förstärkning Vattenlev Brösarp-Kivik: 5 000 tkr
Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari § 39 att återremittera ärendet om finansiering av projektet Morgondagens kommunala vattenrening, för ytterligare penetrering och
utvärdering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-03-02
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-03-20, § 50
Nuläge MKV, 2018-02-15
Bilaga 1. Handbok – Rening av mikroföroreningar vid avloppsreningsverk
VA-enhetens presentationer för Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-21
Svar återremiss MKV 2018-02-28
Budget 2018-02-26
TVL-info 12-2014 Läkemedelsrester i avloppsvatten
Projektplan MKV med tillhörande handlingar (totalt 15 st)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

28

Kommunstyrelsen

§ 64 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2018/87

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänt investeringsbelopp för projekt MKV för åren 2018-2020 ökas med 10 081
tkr.



Samtidigt minskas godkända investeringsbelopp för åren 2018-2020 avseende följande projekt (totalt 10 081 tkr):

- Projekt 14552 Smedstorp/Hammenhög förstärkning ledningsnät, 1 992 tkr
- Projekt 14559 Kommunal VA-försörjningsplan, 923 tkr
- Projekt 14540 Vattenledningar, 2 166 tkr
- Projekt 14512 Förstärkning Vattenlev Brösarp-Kivik, 5 000 tkr.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservation
Mot besluter reserverar sig Karin Fellström (M), Christer Akej (M), Maria Linde Strömberg (M) och Håkan Rosenkvist (M).
Ingemar Roosberg (L) lämnar skriftlig reservation.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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30

Kommunstyrelsen

§ 65

Sammanträdesprotokoll
2018-03-07

Dnr 2018/105

Köpeavtal Hammaren 1 (köpare Nordic Sea Winery AB)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, § 137, att anvisa fastigheten Hammaren 1 till Nordic Sea Winery AB, och den 30 november 2015, § 203 att, på företagets
begäran, förlänga avtalet.
Företaget har fullföljt sitt åtagande enligt avtalet och har därför rätt att förvärva fastigheten
för de i genomförandeavtalet överenskomna 80 kr/m2, det vill säga 794 000 kronor (för 9
925 m2). Det av företaget undertecknade köpeavtalet kom in den 18 januari 2018. Företagets sökta bygglov för butik/växthus inom Hammaren 1 vann laga kraft den 19 januari
2018.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 1 mars 2018 att föreslå kommunfullmäktige
godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Hammaren 1 till Nordic
Sea Winery AB.
Beslutsunderlag
Markanvisningsavtal, undertecknat 2014-11-11
Köpeavtal, inkommet 2018-01-18
Kommunfullmäktiges beslut, 2015-11-30, § 203
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-15
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-03-01, § 33.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-02
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Hammaren 1 till
Nordic Sea Winery AB



Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande, Karl-Erik Olsson (S) och kommundirektör Diana Olsson underteckna köpehandlingarna.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

