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§ 158   Dnr 2022/19 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare 

Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson (S). 

_____ 
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§ 159   Dnr 2022/20 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

Till dagens ärendelista har ett ärende tillkommit: Delårsrapport per 31 augusti 2022.  

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 

• Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av ärende enligt ovan. 
 
_____ 
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§ 160   Dnr 2022/93 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från Barn- och utbildningsnämnden 

Närvarande: Jaennine Olesen (M), Christer Grankvist (S), Anders Wedin 

Förvaltningen jobbar förebyggande med åtgärder så fort man ser behov utav detta. 

Chefs- och rektorsutbildningar har genomförts liksom övrig kompetensutveckling för all 
personal.  

Satsningar som man gör tillsammans med Campus Österlen och Linnéuniversitetet har 
startat. 

Bland annat kommer man jobba med en metod för ljudning – en vetenskapligt bevisad me-
tod för läsinlärning.  
 
Samverkan skola/socialtjänsten har ett tätare samarbete – delrapport i december 2022. 
 
Meritvärden för betyg är svårt att kommunicera. Jobbar med att kvalitetssäkra betygen.  
 
Diskussioner pågår att inom kommunen hitta en gemensam lösning av nationella prov. 
Skillnaden mellan betyg och nationella prov har minskat.  
 
Uppföljning av uppsatta mål ser bra ut – några är uppfyllda och några delvis uppfyllda. 
Satsningen kring hållbarhetspolicy och globala mål har slagit igenom väl. Populärt med 
utbildningsdagen som anordnades för all personal.  
 
När det gäller ekonomin visar delårsrapporten (per 31 augusti 2022) ett litet plus och bud-
get i balans ska det vara när man lämnar 2022. 
 
En gymnasieelev kostar ungefär lika mycket om den går i Simrishamn eller 
t ex i Ystad. Det är organisationen som kostar. För en stabilare organisation på lärarsidan 
behövs fler elever, ca 400. 
 
Gymnasieskola och KomVux är beroende av varandra med tanke på kvalitén på lärare och 
för att kunna erbjuda heltidstjänster. 
 
När det gäller intern kontroll pågår uppföljning enligt plan. 
 
_____ 
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§ 161   Dnr 2022/94 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från Socialnämnden 

Närvarande: Ingela Bröndel (M), Ann-Li Roshagen (KD), Berit Olsson (S) 

Simrishamns kommun ska ta emot 57 personer enligt massflyktsdirektivet. 12 personer är 
mottagna och några kommer nu i oktober. 

Migrationsverket stänger boenden som därmed kommer placeringar ske direkt ute i kom-
munerna. 20 platser finns på Äppellunden i Kivik. Även lediga platser finns i Simrishamn 
och Borrby. Ovissheten är om man kommer i familjer eller ensam.  
 
Kommunen är tilldelat 19 kvotflyktingar och har i dagsläget tagit emot 2 personer. Finns 
en osäkerhetsmarginal när det gäller mottagande av kvotflyktingar eftersom ingen avise-
ring av mottagandet sker innan utan först när de finns på flygplatsen vet kommunen något 
om mottagandet. 
Arbetet med mottagande är något kommunen ständigt jobbar med.  
 
Förvaltningen har sett över krishanteringsplanerna. Påverkas fortfarande av 
pandemin.  
 
Årets semesterledigheter har inte kunnat lösas med semestervikarier. Överenskommelse 
har gjorts med Kommunal om att ta semester senare under säsongen. Beordrande har be-
hövts göras till arbetstagare om att gå in och tjänstgöra under sin semester. Tyvärr har man 
behövt flytta på vissa insatser (dusch, städning).   
 
Balans finns i nuläget när det gäller efterfrågan av särskilda boenden.  
Fler vill bo kvar hemma vilket ställer krav på att man tillgodoser med personal och kompe-
tens.  
 
När det gäller maxtaxan har nämnden tagit beslut om att dela upp maxtaxan i 2 delar: ser-
viceinsatser (såsom t ex städning) samt personlig omvårdnad. Innan projektet tas i bruk i 
hela kommunen testar ett hemtjänstområde.  Utvärdering ska ske innan man inför detta i 
hela kommunen. 
 
Familjecentralen har blivit en succé. Mellan 150-160 familjer har man kontakt med idag.  
 
Lagstadgat att ha planer om Hälsa,Vård och Omsorg samt LSS.  
Samarbete med IFU-inriktning har genomförts. Kartlagt viktiga utvecklingsområden med 
inriktning av uppsökande arbete. Implementeringen har påbörjats.  

6



  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-05 
 
 
 
 
 
 

§ 161 forts   Dnr 2022/94 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Genomfört samverkan med Barn- och utbildningsnämnden med uppdrag att förbättra ge-
mensamt arbete. Grupp arbetar med kartläggning av aktiviteter. Nya rutiner, med barnets 
bästa, ska tas fram. 
 
Fr o m juli 2022 har kommunen övertagit Mariamottagningen. Samarbete med övriga 
SÖSK-kommuner med bas i Ystad.  Satellitmottagning finns i Simrishamns kommun. Det 
är framför allt unga vuxna med cannabisproblem som man har kontakt med. Även andra 
droger förekommer liksom alkohol.  
Invigning/uppstart kommer ske den 25 oktober på Hotell Friden, Ystad.   
 
Spridningskonferens, Backa barnet, genomfördes i Simrishamn den 4 oktober.  
 
Inom LSS-området har beslut fattats om att öppna ett barnboende i Simrishamns kommun. 
Förvaltningen funnit att det inte finns möjlighet att köpa extern plats. Närhetsprincipen 
föräldrar/barn är viktigt. IVO måste godkänna att kommunen öppnar boendet.  
Idag har man 2 externa placeringar till en kostnad på drygt 8 mnkr/år.  
 
Avvikelser, klagomål och synpunkter bereds inom presidieberedningen innan ärendet går 
vidare till nämnden. Tror det finns ett mörkertal. Viktigt att avvikelser dokumenterar. 2 
ärenden är LEX-Maria anmälda. 
 
Dietist är anställd med hjälp av statsbidrag. Behovet finns, bland annat för att tillgodose 
näringsinnehållet för våra äldre. Samarbete sker med kostenheten. 
Projekt startas i södra området om att även kvällsmål serveras med bra näringsinnehåll. 
 
Lokalbehovet är en ständigt pågående process. Framför allt för att verksamheten förändras. 
Behov finns att ytterligare anpassa daglig verksamhet, t ex med ett tvätteri. 
 
Ekonomi: Budgetram på knappt 525 mnkr. Prognostiserat utfall på plus/minus 0 vid års-
skiftet. Stor kostnad för inköp av personal under sommaren. 
 
Ekonomiskt bistånd ligger i fas med budget. Jämfört med år 2021 har man mindre antal 
unika hushåll som uppbär bistånd. 
 
Projekt ”Möjligheternas utväg” rehabilitering för att komma in på arbetsmarknaden. 
 
Höstens ökade kostnader kan påverka försörjningsstödet. 
 
Måluppfyllelse: Miljöbilar används där det är möjligt. Projektet Ofrivillig ensamhet fort-
går. Platser på daglig verksamhet ska utökas på reguljära arbetsplatser (ICA, Coop m fl).   
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§ 161 forts   Dnr 2022/94 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
On demand-arbete pågår som innebär att personen/individen ska själv kunna bestämma när 
insatsen ska göras ( t ex duschning).  
De flesta målen, förutom ett, kommer uppfyllas eller delvis uppfyllas. 
 
25 djupintervjuer genomfördes inom hemtjänstområdet 2021. Ca 65 intervjuer kommer ske 
under hösten 2022 inom hemtjänst och särskilt boende. Man vill bland annat få fram vilka 
insatser man vill få från kommunen. 
 
Inom Individ- och familjeomsorgen, IFU, gör man uppföljning hur situationen har föränd-
rats efter kontakt med socialtjänsten.  Följer även upp informationen som handläggaren 
ger. 
 
Förbättringar är gjorda vad gäller utomhusmiljön vid särskilda boenden.  
 
Intern kontroll har visat sig vara en bra process och stort engagemang när den presenteras. 
Ett område som är mycket diskuterat är dokumentationen inom LSS, HSO, Rehab m fl. 
Förvaltningen fått i uppdrag ta fram på vilket sätt man ska genomlysa hur man följer intern 
kontroll och vad man ska göra. Hur man registrerar kontra faktisk verklighet. 
 
_____ 
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§ 162   Dnr 2022/88 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från Österlens Kommunala Renhållnings AB 

Närvarande; Christer Akej (), Bo Persson, Johnny Meerwald, Sofia Walters 

Nya taxor antagna vid senaste mötet. Taxorna höjdes med 5 respektive 7 %. 
 
Frågan vad som kommer hända med förbränningsskatten kan påverka avgiften. 
 
De närmaste 2 åren har renhållningen de största utmaningarna som man haft vad gäller 
renhållningen på Österlen – tuffa men inspirerande år. 
 
Ökning av matavfall har visat sig igen efter Corona. Trots ökningen har mindre avfall 
hitintills tagits emot.  Detta tyder på att matavfallet tas till vara på ett annat sätt än tidigare. 
 
Mottagningen på återvinningscentralerna har minskat sedan 2020, vilket är positivt och 
påverkar även behandlingskostnaderna till SYSAV. 
 
Man har budgeterat med lägre avfallsmängd även under kommande år – en bra faktor i 
budgeten som påverkar taxorna. 
 
FNI/BNI – tagit över ansvaret för tidningar under 2022. Fr o m 2023 kommer hanteringen 
av tidningar helt övergå i kommunal regi. SYSAV ökar ersättningen för mottagande ton 
tidningar. Hyra för plats och städning får ÖKRAB stå för. 
 
När det gäller ekonomin har man en budget på 27,5 mnkr och i dagsläget ligger man på 28 
mnkr i utfall. Inflyttningen har påverkat detta både på inkomst- och utgiftssidan. 
 
Man hyr in 6,25 tjänster från SYSAV för ÖKRAB:s del.  
 
Prognosen visar ett plus på 278 000 kronor vid årsskiftet. Biogas kan påverka detta. Kostar 
idag 55 kronor/kg. Fortsätter utvecklingen blir det inte detta plus men förhoppningsvis 
inget underskott.  
 
Kostnaderna för pappersförpackningar har ökat och påverkar verksamheten, fram för allt 
vid budgetarbetet. 
 
Höjning med 5 % av sophämtningstaxan och 7 % för slamtömningstaxan. 
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§ 162 forts   Dnr 2022/88 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Senast under 2027 ska alla hushåll i Sverige ha möjlighet att lämna förpackningar vid fas-
tigheten. 
 
Regeringen har fattat beslut att fr o m 1 januari 2024 övergår ansvaret för återvinningssta-
tionerna till kommunen igen.  
 
I kommunen finns 22 stationer där man kan lämna sina förpackningar.  
 
Blir kostnader för att ta hand om avfallet som övergår till ÖKRAB samt alla frågor som 
kommer uppstå. 
 
Införandet av BNI kommer ske där alla får 2 kärl med 4 fack i varje kärl. I dessa kärl sker 
all sortering från hushållet. Ett kärl töms varje vecka, det andra var 14:e dag.  
 
För tömningen av kärlen krävs speciella fordon, vilka kommer få problem att ta sig fram i 
framför allt de kustnära samhällena. Detta är något man måste titta extra på. 
 
Planerat att göra en studieresa för ÖKRAB:s styrelse och medarbetare för att studera hur 
detta fungerar i andra kommuner. 
 
Naturvårdsverket tittar på hur kommunerna ska ersättas för detta uppdraget. 
 
En omfattande upphandling måste ske, framför allt för att få fram bilar och kärl i tid. Kan 
inte slutföras förrän samtliga kostnader har kommit fram.  
Införs tidigast 1 april 2026. 
 
Upphandling av revision är ute. Även upphandling av slamtömning är ute. Ragnsells upp-
drag går ut 1 april 2024. Ragnsells har fått ett år option vilket gör att den gäller till 1 april 
2025. Förhoppningen är att man fått fram bilar till denna tidpunkt, vilket tar ungefär 2,5 år. 
 
Arbetsbördan på ÖKRAB:s anläggning är stor sommartid. Telefontiderna behöver ses 
över. Risk- och sårbarhet vad gäller debitering håller man på att se över. 
 Ny medarbetare anställd som börjar i vecka 41/2022.  
 
Tillgången av matavfallspåsar verkar bli bättre.  
 
_____ 
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§ 163   Dnr 2022/87 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från miljöförbundet 

Närvarande: Cecilia Fahlborg (M), Carina Barthel 

Förbundet kommer hålla medlemsmöte den 17 oktober.  
 
Krögarmöte sker under vecka 41/2022. Ny taxa kommer inte införas förrän under 2024. 
 
Budgetförslag kommer läggas fram på medlemsmötet. Glädjande att man kan behålla 
samtlig personal, vilket var mycket viktigt för förbundet. 
 
Ekonomi ser god ut, dock visar det sig bli sämre under åren 2023-2024. 
 
Uppsatta mål förväntar man sig bli uppfyllda. Jobbat mycket med HR-stöd, APT och ar-
betsmiljö. 
 
Organisationsförändring är gjord vilket troligtvis kommer leverera fler projekt och en bra 
hemsida. 
 
_____ 
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§ 164   Dnr 2022/330 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Delårsrapport 2022-08-31  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari till augusti 2022. 
Rapporten inkluderar även en helårsprognos som redovisar ett balanskravsresultat på +88,6 
mnkr (budget +34,8 mnkr). Anledningen till den stora budgetavvikelsen beror bland annat på 
ökade skatteintäkter.  
 
Samtliga av de tre finansiella målen bedöms kunna uppnås. Tre av de fem verksamhetsmålen 
med inriktning på god ekonomisk hushållning förväntas att bli till stor grad uppfyllda under 
året. Frisknärvaron understiger 95 procent och påverkas fortfarande av coronapandemin. Flytt-
nettot indikerar på att bli negativt. 
 
Nämndernas prognos för driftsbudgeten indikerar på en positiv avvikelse om 7,8 mnkr. 
 
Kommunstyrelsen +3,9 mnkr 
Byggnadsnämnden +0,9 mnkr 
Samhällsplaneringsnämnden +3,4 mnkr 
Kultur- och fritidsnämnden 0 
Barn- och utbildningsnämnden 0 
Socialnämnden 0 
Övriga nämnder -0,4 mnkr 
 
I placeringspolicyn för pensionsmedelsförvaltning, 2019-05-27, finns en femårig utbetalnings-
plan av pensionsmedel. Uttaget för 2022 är beräknat till 13 mnkr. Med tanke på det prognosti-
serade balanskravsresultatet och kommunens goda likviditet är kommunledningskontorets för-
slag att det inte görs något uttag av pensionsmedel för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 

• Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2022-10-01 
• Delårsrapport januari–augusti 2022 

 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna föreliggande delårsrapport 
 

• Inga uttag görs av pensionsmedel för år 2022. 
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§ 164 forts   Dnr 2022/330 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
 
 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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