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2020-03-04
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-03-04

§ 19 Dnr 2020/11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-03-04

§ 20 Dnr 2020/12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M), informerar om Välfärdskonferensen 
som hon varit på.

Ger en kort information om Kommunutredningen. I utredningen utpekas 60 kommuner 
som glesbygdskommuner, däribland Simrishamn. Större samverkan måste ske mellan 
kommunerna alternativt sammanslagning av kommuner. Man vill se en jämnare fördelning 
av nyanlända. Måste engagera civilsamhället för att behålla standarden i kommunerna.

Vid senaste medlemsmöte med SÖRF informerades om att ombyggnation av omklädnings-
rum, även för kvinnor, är på gång i Simrishamn. Bättre hantering av brandmännens 
skyddsutrustning ska ske på brandstationerna.

På senaste SÖSK-mötet diskuterades bland annat varumärket ”Regional Matkultur”. Samt-
liga kommuner tyckte att medlemsorganisationerna ska äga varumärket.
Ystad är utpekad som regional kärna och ska vara ”motor” för utvecklingen i sydväst.

Genomgång av pågående Leaderprojekt gjordes.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-03-04

§ 21 Dnr 2020/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektör Diana Olson informerar om den pågående utbildningen ”Hållbart ledar-
skap”. Utbildningen bygger på 5 olika teman och pågår under 2020.

Koncernledningsgruppen har varit på planeringsdag där man diskuterat hur befolknings-
prognoserna kan förbättras innehållsmässigt. Till budgetberedningens möte den 16 mars 
har man bjudit in Kairos Future som ska ge en omvärldsanalys på temat ”Tankesamhället 
och kommunerna”.

Kommunledningskontoret är klara med sina verksamhetsplaner. Rapportering kommer ske 
från enheterna på de kommande två kommunstyrelsesammanträden.

Inom SÖSK pågår en diskussion hur det framtida säkerhetsarbetet ska se ut framöver. Nu-
varande säkerhetssamordnaren, Thomas Andersson, slutar till sommaren.

Kommundirektörerna har ett uppdrag från SÖSK-kommittén att se över ett större samgåen-
de inom räddningstjänsterna.

Tjänsten som arbetsmarknadssamordnare kommer inom kort utannonseras. Tjänsten kom-
mer innebära både operativt och administrativt arbete.

Arbetet med en central ekonomienhet pågår. Berörda personer kommer sitta kvar ute i sina 
respektive verksamheter. Ekonomichefen blir deras chef.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-03-04

§ 22 Dnr 2020/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Bilagd sammanställning över inkomna meddelanden redovisas. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Lägga inkomna meddelanden till handlingarna.

_____

6



Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-03-04

§ 23 Dnr 2020/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kurser/konferenser

Bilagd sammanställning över inkomna kurser/konferenser redovisas. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Lägga inkomna kurser/konferenser till handlingarna.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-03-04

§ 24 Dnr 2020/98

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från företagarföreningen

Företagarföreningen, representerade av Cecilia Grankvist Dahmén, Livia Laks och Dennis 
Ariton, bjöd arbetsutskottet på tårta samt informerade om företagandet i Simrishamns kom-
mun.

31 % av skatteintäkterna i kommunen kommer från småföretagare och deras anställda.
Informationen grundades sig på statistik som Företagarna på riksplanet tagit fram. Nästan 
alla företag i Simrishamns kommun är småföretagare med mindre än 9 anställda. 

Råden som framgår i rapporten uppfyller Simrishamn ganska bra. Samtalsklimatet bör 
dock förbättras. 

I kommunen finns redan en väl fungerande näringslivsgrupp.

En del företag upplever att det är svårt att få infrastrukturen att fungera. Internetuppkopp-
lingen på landsbygden är ett problem liksom att hitta rätt kompetens till sitt företag. Att 
hitta bra lokaler för företag som vill flytta hit kan vara svårt.

Viktigt att det finns samverkansytor mellan skola och företagare. Elever i skolan måste få 
kännedom om vilka arbetslivsmöjligheter det finns i det lokala näringslivet.

Den kommunala upphandlingen bör anpassas till de mindre företagen. Idag avstår många 
från att lämna anbud på grund av att det är svårt och att upphandlingen ofta blir för stor att 
lämna anbud på.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-03-04

§ 25 Dnr 2020/54

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om fondmedel ur Stiftelsen Yngve Östbergs Donationsfond - 
Street Art Österlen/StreetCorner 

Ärendebeskrivning

Street Art Österlen ansöker tillsammans med StreetCorner Malmö, i inkommen skrivelse 
den 3 februari 2020, om beviljande av fondmedel med 300 000 kronor ur Stiftelsen Yngve 
Östbergs Donationsfond.
Sökt fondmedel är avsett att användas till en konst- och kulturfestival i Simrishamn den 22 
– 28 juni 2020.

Festivalveckan är avsedd att bli en folkfest med bland annat en konstfestival med öppna 
workshops, konstkollo för ungdomar och musikarrangemang.
Aktiviteterna är planerade att vara koncentrerade till hamnområdet samt Södra Plantering-
en.

Av Yngve Östbergs testamente samt Länsstyrelsens registreringsbevis för stiftelsen fram-
går att stiftelsens ändamål är att då den behållna räntan i fonden uppgått till 25 000 kronor 
kan fullmäktige bestämma huruvida det tillgängliga räntebeloppet skall utdelas till något 
ändamål som fullmäktige beslutar, eller förbli oanvänt till den sammanlagda räntan uppgått 
till 50 000 kronor. Då beloppet ovillkorligen skall användas för det eller de ändamål i och 
för staden som fullmäktige beslutar.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-12.
Inkommen ansökan, 2020-02-03.
Kommunstyrelsens beslut, 2016-03-16, § 63.
Registreringsbevis, Stiftelsen Yngve Östbergs Donationsfond.
Yngve Östbergs testamente.

Yrkande

Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), yrkar att ärendet återremitteras för att ta en dialog 
med föreningen innan beslut fattas.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Ärendet återremitteras för att ta en dialog med föreningen innan beslut fattas.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-03-04

§ 25 forts Dnr 2020/54

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/kansliet
Street Art Österlen
StreetCorner Malmö
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-03-04

§ 26 Dnr 2020/87

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Yngve Östbergs donationsfond - Svea 
Hotel/ "Vi vill ha kvar Carolina Falkolts väggmålning i Simrishamn" 

Ärendebeskrivning

Svea Hotel ansöker tillsammans med Facebook-gruppen ”Vi vill ha kvar Carolina Falk-
holts väggmålning i Simrishamn”, i inkommen skrivelse den 12 februari 2020, om bevil-
jande av bidrag med 50 000 kronor ur Stiftelsen Yngve Östbergs Donationsfond.
Sökt bidrag är avsett att användas till Svea Art Festival den 8 – 13 juni 2020. Under Svea 
Art Festival skall det bland annat anordnas utställningar, debatt om konstens roll i samhäl-
let och avslutas med att Falkolts nya väggmålning på Svea Hotels invigs.

Av Yngve Östbergs testamente samt Länsstyrelsens registreringsbevis för stiftelsen fram-
går att stiftelsens ändamål är att då den behållna räntan i fonden uppgått till 25 000 kronor 
kan fullmäktige bestämma huruvida det tillgängliga räntebeloppet skall utdelas till något 
ändamål som fullmäktige beslutar, eller förbli oanvänt till den sammanlagda räntan uppgått 
till 50 000 kronor. Då beloppet ovillkorligen skall användas för det eller de ändamål i och 
för staden som fullmäktige beslutar.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-18.
Inkommen ansökan, 2020-02-12.
Kommunstyrelsens beslut, 2016-03-16, § 63.
Registreringsbevis, Stiftelsen Yngve Östbergs Donationsfond.
Yngve Östbergs testamente.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Ur Stiftelsen Yngve Östbergs Donationsfond, för uppförande av aktuell väggmål-
ning, bevilja ansökan med 20 000 kronor.

 Ansökan beviljas under förutsättning att bygglov beviljas.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunledningskontoret (ekonomienheten)

11



Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-03-04

§ 26 forts Dnr 2020/87

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svea Hotel (Patrik Zackrisson)
”Vi vill ha kvar Carolina Falkholts väggmålning i Simrishamn” (Mia Gröndahl)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-03-04

§ 27 Dnr 2019/489

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för del av Mellby 27:52 och 3:121 - planprogram 

Ärendebeskrivning

Syftet med planprogrammet är att i enlighet med tävlingsförslaget ”Kiviks trädgårdar”, 
som inkom under en av kommunen tidigare utlyst mark-anvisningstävling, pröva lämplig-
heten för ny bostadsbebyggelse. Förslaget innebär en utbyggnad av småhusbebyggelse 
med trädgårdar och gemensam grönyta.

Planen upprättas med utökat planförfarande där planprogrammet utgör första steget. Plan-
programmet ställs ut och inkomna synpunkter sammanställs därefter i en samrådsredogö-
relse tillsammans med planprogrammet. Planprogrammet är vägledande i det fortsatta 
planarbetet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 30 januari 2020, § 16, att god-
känna planprogrammet för programsamråd.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-12.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut (inkl. reservation), 2020-01-30, § 16.
Kungörelse, 2020-02-05.
Planprogram, 2020-01-10.
Miljöundersökning, 2019-11-22.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Utifrån redovisade handlingar framförs i detta skedde inga synpunkter/erinringar i 
ärendet.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-04

§ 28 Dnr 2020/53

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tolkning och tillämpning av bestämmelser om förlorad arbetsinkomst 
för förtroendevalda i Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Bestämmelser om ersättning för förlorad arbetsinkomst regleras i Bestämmelser om ersätt-
ning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun, antagna av Kommunfullmäk-
tige den 25 juni 2007, §103, och reviderade av kommunfullmäktige den 24 november 
2014, §177. 

Av bestämmelserna framgår att tolkning och tillämpning av bestämmelserna görs av kom-
munstyrelsen.

I vissa delar har det uppstått behov av tolkning av bestämmelserna för förtydligande.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-07
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun, antagna 
av Kommunfullmäktige den 25 juni 2007, §103, och reviderade av kommunfullmäktige den 24 
november 2014, §177.
Tolkning och tillämpning av bestämmelser om förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda i 
Simrishamns kommun 2020-02-07.

Yrkande

Kjell Dahlberg (ÖP) yrkar på återremiss för klarläggande av tolkningen och tillämpningen.

Paul Frogner Kockum (KD) yrkar bifall till Kjell Dahlbergs yrkande.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Återremittera ärendet för klarläggande av tolkningen och tillämpningen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-04

§ 29 Dnr 2019/196

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skrivelse angående tidpunkt för delårsbokslutet

Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer har i skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att nuvarande lagstad-
gade delårsrapport per 31 augusti ändras till 30 juni. Revisorerna skriver i sin skrivelse att 
under tidigare mandatperioder har man sett att delårsrapporten förlorat mer och mer av sin 
betydelse som prognos och därmed dess styrande påverkan.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om fyra obligatoriska uppföljningar avseende ekonomin 
för nämnderna under 2020. Dessa prognoser benämns HP1, HP2, DR(HP3) samt HP4. 
Tidsperioderna avser per sista februari, sista maj, sista augusti samt sista oktober.

Därutöver rapporterar nämnderna prognoser för ekonomin månatligen som information till 
kommunstyrelsen, varav barn- och utbildningsnämndens månatliga prognos är obligatorisk 
under 2020.

Med anledning av beslutade uppföljningar, med HP2 per sista maj, föreligger det inget 
behov ur uppföljningssynpunkt att göra en delårsrapport per sista juni. Nämnderna bör ha 
kontroll på sin verksamhet när så stor del av året passerat och redan ha vidtagit åtgärder om 
avvikelser har noterats.
 
Prognosvärdet av att upprätta en komplett delårsrapport som ska granskas av kommunens 
revisorer så tätt inpå uppföljningen per siste maj torde inte vara så stort. Under juli månad 
finns inga beslutade sammanträden för nämnderna att hantera delårsrapporten och dess-
utom är juli månad högsommar och därmed semesterintensiv för kommunens alla tjänste-
personer som är involverade i arbetet med att upprätta delårsrapporten.

Om delårsrapporten skulle vara per sista juni så bör nämnderna i så fall hantera delårsrap-
porten senast i slutet av juli för att kunna beredas av kommunstyrelsens arbetsutskott som 
har sitt sammanträde i slutet av augusti och når kommunfullmäktige som ärende i slutet av 
september.  

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-17
Revisonens skrivelse 2019-03-29
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-04

§ 29 forts Dnr 2019/196

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Bibehålla den lagstadgade delårsrapporten per 31 augusti 

 Delårsrapporten ska vara behandlad i kommunfullmäktige senast den 31 oktober.

 Meddela kommunens revisorer detta som svar på skrivelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-04

§ 30 Dnr 2020/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2019 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat en verksamhetsberättelse för år 2019. 

Resultatet för kommunstyrelsen 2019 blev ett överskott på 2,8 mnkr. Detta främst beroende 
på att kostnader för färdtjänst var lägre än budgeterat samt att möjligheten till gratis kollek-
tivtrafik inom kommunens gränser för de som fyllt 75 år utnyttjades i mindre omfattning 
än beräknat.

Av sju fastställda nämndmål bedöms två som uppfyllda, två som delvis uppfyllda och tre 
som inte uppfyllda.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2020-01-28
Verksamhetsberättelse KS 2019

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-04

§ 31 Dnr 2019/265

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen 2019 

Ärendebeskrivning

En ny plan för internkontroll utarbetades och beslutades av kommunstyrelsen på samman-
trädet den 5 juni 2019 § 149. Detta enligt de anvisningar som följer av det av kommunfull-
mäktige antagna reglementet för intern kontroll (KF §61/2013). Internkontrollplanen be-
stod av följande delar:

- Fakturahantering
- Investeringar
- IT-säkerhet
- Avtalsuppföljning

Med denna skrivelse lämnas redovisning av genomförd uppföljning av internkontroll enligt 
kommunstyrelsens plan för 2019 i bifogad bilaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2020-02-18
Uppföljning internkontroll 2019 för kommunstyrelsens verksamheter

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för kommunstyrelsen 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-04

§ 32 Dnr 2020/61

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2019 för stiftelser förvaltade av kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

Årsredovisningarna för nedanstående stiftelser är klara och ska godkännas och underteck-
nas av förvaltaren, som är kommunstyrelsen.
Efter undertecknande överlämnas årsredovisningarna till revisorerna för granskning. Årsredo-
visning och revisionsberättelse för Yngve Östbergs donationsfond och Social Samfond skall 
därefter till Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet.

Följande stiftelser förvaltas av kommunstyrelsen:

Stiftelsen Yngve Östbergs donationsfond 
Stiftelsen Social samfond
Stiftelsen Skolans samfond
Stiftelsen Justus Ingemanssons fond
Stiftelsen 13:e novemberfonden
Stiftelsen Johan o Gull Nilssons fond
Stiftelsen Sten Folke Ulfstands minne

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2020-02-05
Årsredovisning år 2019 för stiftelse Yngve Östbergs donationsfond
Årsredovisning år 2019 för stiftelsen Social samfond
Årsredovisning år 2019 för stiftelsen Skolans samfond
Årsredovisning år 2019 för stiftelsen Justus Ingemanssons fond
Årsredovisning år 2019 för stiftelsen 13:e novemberfonden
Årsredovisning år 2019 för stiftelsen Johan o Gull Nilssons fond
Årsredovisning år 2019 för stiftelsen Sten Folke Ulfstands minne

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna stiftelsernas årsredovisningar.

  Utse Jeanette Ovesson och Jenny Davidsson att underteckna årsredovisningarna. 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-04

§ 32 forts Dnr 2020/61

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-04

§ 33 Dnr 2019/518

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Översyn av lokala hälsoskyddsföreskrifter 

Ärendebeskrivning

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har den 9 december 2019 beslutat 
att föreslå att ge förvaltningen i uppdrag att se över de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. 
Ärendet överlämnas för beslut i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Varje medlemskommun har lokala hälsoskyddsföreskrifter som beslutats av respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige. Samtliga tre kommuner har föreskrifter från tidigt 
2000-tal. Förvaltningen föreslår medlemskommunerna att Ystad-Österlenregionens Miljö-
förbund får i uppdrag att se över och revidera föreskrifterna i de delar som Ystad-Österlen-
regionens miljöförbund arbetar efter. 

Det hade underlättat Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds arbete om föreskrifterna i 
medlemskommunerna varit så lika som möjligt. Särskilt uppmärksammar Ystad-Österlen-
regionens Miljöförbund föreskrifterna gällande installation av värmepump samt avstånd 
för spridning av gödsel uppmärksammas.

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund ges därmed ett uppdrag att se över de lokala hälso-
skyddsföreskrifterna för att därefter skicka dessa för beslut i respektive medlemskommun. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 28 januari 2020
Sammanträdesprotokoll från Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 9 december 2019
Simrishamns kommuns hälsoskyddsföreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
beslutade i KF den 30 maj 2005.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Ge Ystad-Österlenregionens Miljöförbund ett uppdrag att se över de lokala hälso-
skyddsföreskrifterna för att därefter skicka dessa till beslut i respektive medlemskom-
mun.

 En referensgrupp bildas med representant från medlemskommunerna som deltar i arbe-
tet.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-04

§ 33 forts Dnr 2019/518

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-04

§ 34 Dnr 2020/78

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ombud Kommuninvest föreningsstämma 2020 

Ärendebeskrivning

Inför Kommuninvest föreningsstämma den 16 april i Göteborg har Simrishamns kommun 
att utse ombud till stämman.

Beslutsunderlag

Inbjudan från Kommuninvest

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Som ombud till Kommuninvest föreningsstämma utse kommunstyrelsens ordföran-
de, Jeanette Ovesson (M).

 Till ersättare utses kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Pia Ingvarsson (S).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-04

§ 35 Dnr 2020/79

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av ombud till årsstämma med Simrishamns Näringslivsutveckling 
AB 

Ärendebeskrivning

Simrishamns Näringslivsutveckling AB har inkommit med kallelse till årsstämma den 7 
april 2020, klockan 08.30.

Kommunstyrelsen har att utse ombud att representera ägaren vid årsstämman.

Beslutsunderlag

Kallelse till årsstämma, 2020-02-11.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

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

 Till ersättare vid årsstämman utse Pia Ingvarsson (S).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-04

§ 36 Dnr 2020/80

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av ombud till årsstämma med Simrishamns Bostäder AB 

Ärendebeskrivning

Simrishamns Bostäder AB har inkommit med kallelse till årststämma den 7 april 2020, 
klockan 09.00.

Kommunstyrelsen har att utse ombud att representera ägaren vid årsstämman.

Beslutsunderlag

Kallelse till årssttämma, 2020-02-11.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

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

 Till ersättare vid årsstämman utse Pia Ingvarsson (S).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-04

§ 37 Dnr 2020/59

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Genomgång och slutredovisning av äldre exploateringsavtal - Samhälls-
byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning

Enligt gällande exploateringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av exploate-
ringsprojekt när det är klart i sin helhet. Exploateringsprojektet ses som klart när inga fler 
utgifter beräknas belasta projektet. Varje år görs en bedömning av vilka projekt som inför 
bokslutet ska bedömas vara klart och slutredovisas.

Samhällsbyggnadsnämnden har nu inkommit med 25 stycken äldre exploateringsprojekt 
för slutredovisning. Sammantaget har dessa projekt
resulterat i en förlust som uppskattas till 3 906 434 kr. 

För år 2019 innebär det att de intäkter och kostnader som kommer att resultatföras för de 
25 äldre projekten som nu avslutas uppgår till 1 639 229 kr i förlust för kommunen. Sam-
hällsbyggnadsnämnden har i sitt beslut föreslagit kommunfullmäktige att detta underskott 
ska avskrivas från nämndens resultat för år 2019.

Ansvaret för kommunens exploateringsverksamhet ligger inom Samhällsbyggnadsnämn-
dens område. I sin driftsbudget för 2019 har nämnden budgeterat en realisationsvinst om 
en 1 030 000 kronor. 

Även om resultateffekten för dessa äldre projekt, som nu slutredovisas, inte avser 2019 års 
verksamhet så avser det projekt som samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för. Dessa pro-
jekt borde således slutredovisats tidigare år men så har dock inte skett. Det är däremot bra 
att gamla projekt som är avslutade men som ligger kvar på kommunens balansräkning som 
en tillgång inte längre redovisas där, då de inte har något substansvärde, och ger en felaktig 
bild av kommunens exploateringsverksamheten. 

Det föreligger ingen anledning att avskriva denna förlust om 1 639 229 kronor med negativ 
budgetavvikelse om 2 669 229 kronor från Samhällsbyggnadsnämnden för 2019 års verk-
samhet. Nämnden bör ta ansvar för såväl realisationsvinster som realisationsförluster i en-
lighet med sitt uppdrag från kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag

Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-02-17
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2020-01-30 § 18 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 januari 2020

26



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-04

§ 37 forts Dnr 2020/59

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sammanställning av slutredovisning av projekt 2019 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Policy för exploateringsredovisning, beslutad av kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 
154.

Avstå från att delta i beslut

Karl-Erik Olsson (S) avstår från att delta i beslut i ärendet.

Yrkande

Tomas Assarsson (SD) yrkar att ärendet går öppet till kommunstyrelsen.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

27



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-04

§ 38 Dnr 2019/507

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (SD) -Kameraövervakning för ökad trygghet 

Ärendebeskrivning

Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD) har i motion inkommen den 19 decem-
ber 2019 yrkat:

 ”Att en utredning görs omgående vilka utomhusmiljöer som är behov av kameraö-
vervakning. Man tar då också hänsyn till de område som polisen pekar ut som pro-
blematiska.

 Att det söks tillstånd och att kameror sätts upp i dessa utomhusmiljöer där man ser 
behov.

 Att parallellt med detta ovan också undersöker möjlighet att avropa vakt vid behov.
 Att finansiering sker via pengar som är till kommunfullmäktiges förfogande.”

Slutligen yrkar Sverigedemokraterna att berörd nämnd får i uppdrag av kommunfullmäkti-
ge att genomföra detta. 

Som bakgrund anger motionärerna att otryggheten i Simrishamn har ökat i den senaste 
trygghetsmätningen. Vidare att det pågår drogförsäljning. De menar att kameror gör att 
människor känner sig tryggare, brottsligheten minskar och polisens möjligheter att identifi-
era personer som begår brott ökar. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-07
Skrivelse från säkerhetschef Thomas Anderssons, 2020-01-07
Motion från Tomas Assarson mfl (SD), 2019-12-09.

Avstå från att delta i beslut

Karl-Erik Olsson (S) avstår från att delta i beslut i ärendet.

Yrkande

Jeanette Ovesson (M) yrkar bifall till att ansökan görs för övervakningskameror.

Kjell Dahlberg (ÖP) yrkar bifall till motionen.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-04

§ 38 forts Dnr 2019/507

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Paul Frogner Kockum (KD) yrkar bifall till att en utredning omgående görs över vilka ut-
omhusmiljöer som är i behov av kameraövervakning samt att ansökan görs för kameraö-
vervakning.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Bifalla att ansökan görs för kameraövervakning.

 En utredning görs omgående över vilka utomhusmiljöer som är i behov av kame-
raövervakning. Man ska då ta hänsyn till de område som polisen pekar ut som pro-
blematiska.

 Motionen anses besvarad i den del som avser vakt.

_______
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-04

§ 39 Dnr 2020/73

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tillämpning av sotningsindex 2020 

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. 

De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning på medianlön för so-
tare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska Kom-
munalarbetareförbundet (2,2 %) och dels konsumentprisindex för 12 månaders förändring-
en i februari (1,9 %).

Beslutsunderlag

Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-02-19
Sydöstra Skånes Räddningstjänst § 2, 2020-01-27 
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 19:3, 2019-03-25

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna taxorna för 2020 års indexuppräkning av sotningsindex enligt Svenska 
Kommunförbundets cirkulär 2002:83. Sydöstra Skånes Räddningstjänst får därmed 
indexuppräkna enligt Sveriges Kommuner och Landstings årliga fastställda sot-
ningsindex.

 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) får mandat från Simrishamns 
kommun att årligen besluta om indexuppräkningen enligt SKR:s årliga fastställda 
sotningsindex. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-04

§ 40 Dnr 2020/76

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av material som ut-
förs och hyrs ut av Sydöstra Skånes Räddningstjänst 

Ärendebeskrivning

Prislistan har utarbetats av styrelsen för Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge.

Prislistan har reviderats med konsumentprisindex (KPI) för alla kostnadsslag som inte rör 
arbetskostnader. Referensmånad för KPI beräkning är september månad.

Prisjustering sker enligt följande offentliga arbetskostnadsindex som publiceras av SCB: 
Arbetskostnadsindex för tjänstemän (preliminärt) privat sektor (AKI), efter näringsgren 
SNI=Rad P-S. Detta index rekommenderas av SCB för kommunal verksamhet.

Arbetskostnadsindex som ligger till grund för beräkningen är rekommenderat av Sveriges 
kommuner och landsting (SKL).

Beslutsunderlag

Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-02-26
Sydöstra Skånes Räddningstjänst sammanträdesprotokoll 2020-01-27 § 3
Sydöstra Skånes Räddningstjänst tjänsteskrivelse 2020-01-08
Prislista Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge 2020

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Att anta föreslagna taxor och avgifter för verksamheten i Sydöstra Skånes Rädd-
ningstjänstförbund.

 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) får mandat från Simrishamns 
kommun att årligen besluta om att anta föreslagna taxor och avgifter för prislistan 
som utarbetas av styrelsen för Föreningen Sveriges brandbefäls Skåne-Blekinge.

______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-04

§ 41 Dnr 2020/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Styrdokument för krisberedskap - Simrishamns kommun 2019-2022 

Ärendebeskrivning

Styrdokumentet beskriver kommunens övergripande inriktning och prioriteringar inom 
krisberedskap för perioden 2019–2022. Innehållet ska även uppfylla krav enligt Lag 
(2006:554) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.

Dokumentet beskriver också hur kommunen ska fullfölja de åtaganden som beskrivs i 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101 MSB 2018–09779).

Styrdokumentet ska innehålla de behov som framkommer genom arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen och översätta dessa till de åtgärder som ska genomföras under mandat-
perioden. Styrdokumentet blir på så sätt ett paraply för de dokument som beskriver krisbe-
redskapsarbetet i kommunen. 

Enligt överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och regioner och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap ska ett styrdokument innehålla följande:

 övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperio-
den, 

 övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bo-
lag och kommunalförbund, 

 kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys, 
 kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar, 
 vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska 

ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 

Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete som ska bedrivas i kommunen under 
mandatperioden. Dokumentet är en beskrivning av hur kommunen ska arbeta för att redu-
cera eller ta bort risker samt effektivisera krisberedskapen, med målet att kontinuerligt 
kunna bedriva samhällsviktig verksamhet. Syftet är vidare att beskriva hur kommunen ska 
agera utifrån överenskommelsen om kommunernas krisberedskap. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-07
Styrdokument - Simrishamns kommuns arbete med krisberedskap 2019 - 2022
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-04

§ 41 forts Dnr 2020/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Fastställa Styrdokument – Simrishamns kommuns arbete med krisberedskap 2019 - 
2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

33



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-04

§ 42 Dnr 2019/326

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor och avgifter 2020 - Barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden tar ut taxor och avgifter för några av de tjänster som nämn-
den erbjuder. Förslag till taxor och avgifter för 2020 beslutades i barn- och utbildnings-
nämnden 2019-08-27 § 77. I beslutet erinrar man om att indexuppräkningen avseende 
barnomsorg ännu inte inkommit från Skolverket.

Skolverkets avgiftsnivåer inför 2020 är nu fastslagna. Skolverket har beslutat att det nya 
inkomsttaket för 2020 ska vara 49 280 kr per månad. Avgiftsnivåer och regler framgår av 
skrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-02-19
Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden § 12, 2020-01-28
Skrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen 2019-12-13

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Fastställa förslaget om taxor och avgifter 2020 för förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

34



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-04

§ 43 Dnr 2019/525

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunfullmäktiges mål 2021-2024, återremitterat 

Ärendebeskrivning

I kommunens visionsarbete identifierades ett antal utmaningar: geografi, demografi och 
demokrati. De strategiska utvecklingsområdena tar sin utgångspunkt i utmaningarna och 
beskriver vad vi ska fokusera på. Utifrån de strategiska utvecklingsområdena så arbetas 
mål fram som ska ha en långsiktig bäring över mandatperioden och besvara frågan - vad 
ska uppnås under perioden 2021 - 2024. 
Förslagen till nedanstående kommunfullmäktigemål har arbetats fram vid två tillfällen, den 
28 oktober och den 16 december 2019 av ledamöterna i kommunfullmäktige. Utgångspunk-
ten har varit färre mål och mål som fokuserar på strategiska och långsiktiga utmaningar. Nytt 
för perioden 2021 - 2024 är också att samtliga nämnder förslås bryta ner kommunfullmäktige-
målen med minst ett kopplat nämndmål per kommunfullmäktigemål för ökad måluppfyllelse. 
Förslagen och prioriteringar av målformuleringarna har beretts av kommundirektör och kom-
munfullmäktiges presidie vid ett tillfälle den 27 januari 2020. 

Förslag till kommunfullmäktige mål för perioden 2021 – 2024:
Kommunfullmäktigemål inom GEOGRAFI under mandatperioden:
- Kommunen ska vara ett föredöme i miljö och klimatfrågor
- Kommunen ska arbete med inriktning på näringslivets möjligheter till utveckling och 
etablering i kommunen

Kommunfullmäktigemål inom DEMOGRAFI under mandatperioden:
- Kommun ska skapa förutsättningar för alla oavsett ålder att bo, leva, verka och utvecklas 
i hela kommunen
- Kommunen ska erbjuda medborgarna välfärdstjänster av högsta kvalitet och likvärdighet

Fokusområden inom DEMOKRATI under mandatperioden:
- Kommunen ska fortlöpande utveckla metoder för att kunna ge medborgarna möjligheter 
till påverkan och insyn i kommunens arbete
- Kommunen ska vara ledande i arbetet mot rasism och diskriminering samt aktivt arbeta 
för jämställdhet.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2020, § 43., beslöts att åter-
remittera ärendet för att se över lydelsen vad gäller första målet under ”Geografi”.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-04

§ 43 forts Dnr 2019/525

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-04

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Ärendet går öppet till kommunstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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