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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 40 Fastställande av ärendelista 2020/5 5
§ 41 Beslut SBN Projektdirektiv - Sankt Olofs avloppsre-

ningsverk och nybyggnad av läkemedelsrening
2020/6 6

§ 41 Projektdirektiv - Riktlinjer för bostadsförsörjning 
2021-2025

2020/113 6

§ 41 Beslut SBN Beslutsattesträtter 2020 2020/114 6
§ 41 Information från Barn- och utbildningsnämndens pre-

sidium
2020/90 6

§ 41 Information från socialnämndens presidium 2020/91 6
§ 41 Information från Simrishamns Bostäder/Simrishamns 

näringslivsutveckling AB
2020/92 6

§ 41 Information från Miljöförbundet 2020/93 6
§ 41 Information från samhällsbyggnadsnämnden 2020/116 6
§ 41 Information från byggnadsnämnden 2020/117 6
§ 41 Information från kultur- och fritidsnämnden 2020/115 6
§ 41 Information från Österlens kommunala renhållnings 

AB, ÖKRAB
2020/95 6

§ 41 Information från Sydöstra Skånes Räddningstjänstför-
bund

2020/118 6

§ 42 Information från kommundirektören 2020/7 7
§ 43 Information från kanslienheten 2020/69 8
§ 44 Information från kontakt Simrishamn 2020/70 9
§ 45 Information från HR-enheten 2020/71 10
§ 46 Information om gymnasieutredningen 2020/128 11
§ 47 Ekonomichefens delegeringsbeslut angående attestan-

ter
2020/8 12

§ 47 Delegeringsbeslut anställningar/lönetillägg - kommun-
ledningskontoret

2020/8 12

§ 47 Arbetsutsottets delegeringsbeslut, 2020-03-04, §§ 25-
27

2020/8 12

§ 48 Skrivelse angående tidpunkt för delårsbokslutet. 2019/196 13-14
§ 49 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2019 2020/38 15
§ 50 Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen 

2019
2019/265 16

§ 51 Årsredovisning 2019 för stiftelser förvaltade av kom-
munstyrelsen

2020/61 17-18

§ 52 Översyn av lokala hälsoskyddsföreskrifter 2019/518 19-20
§ 53 Ombud Kommuninvest föreningsstämma 2020 2020/78 21
§ 54 Val av ombud till årsstämma med Simrishamns Nä-

ringslivsutveckling AB
2020/79 22

§ 55 Val av ombud till årsstämma med Simrishamns Bostä-
der AB

2020/80 23

§ 56 Genomgång och slutredovisning av äldre exploate-
ringsavtal - Samhällsbyggnadsnämnden

2020/59 24-27
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

§ 57 Motion från (SD) -Kameraövervakning för ökad 
trygghet

2019/507 28-30

§ 58 Tillämpning av sotningsindex 2020 2020/73 31
§ 59 Styrdokument för krisberedskap - Simrishamns kom-

mun 2019-2022
2020/4 32-33

§ 60 Taxor och avgifter 2020 - Barn- och utbildningsnämn-
den

2019/326 24

§ 61 Kommunfullmäktiges mål 2021-2024 2019/525 35-36
§ 62 Investeringsbudget VA 2020 (-2022) 2020/109 37-38
§ 63 Investeringsbudget 2020 (-2022), skattefinansierat 2020/110 39-40
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 40 Dnr 2020/5

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

Ärende nr 17, ”Information om medborgarförslag” utgår från dagens ärendelista.

 Godkänna upprättad ärendelista med ändring enligt ovan.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 41 Dnr 2020/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas:

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Projektdirektiv – Sankt Olofs avloppsrenings-
verk och nybyggnad av läkemedelsrening.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Projektdirektiv, Riktlinjer för bostadsförsörj-
ning 2021-2025.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Beslutsattesträtter 2020.

- Information från Barn- och utbildningsnämndens presidium (arbetsutskottet 2020-
03-04)

- Information från socialnämndens presidium (arbetsutskottet 2020-03-04)

- Information från Simrishamns Bostäder/Simrishamns Näringslivsutveckling AB 
(arbetsutskottet 2020-03-04).

- Information från Miljöförbundet (arbetsutskottet 2020-03-04)

- Information från Samhällsbyggnadsnämndens presidium (arbetsutskottet 2020-03-
11)

- Information från Byggnadsnämnden (arbetsutskottet 2020-03-11)

- Information från Kultur- och fritidsnämnden (arbetsutskottet 2020-03-11).

- Information från Österlens Kommunala Renhållnings AB, ÖKRAB (arbetsutskottet 
2020-03-11).

- Information från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF (arbetsutskottet 
2020-03-11).

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 42 Dnr 2020/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

 Kommundirektör Diana Olsson informerar om det pågående arbetet med ”Corona”. Arbe-
tet är intensivt och man följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Möte sker med kommu-
nens förvaltningschefer en gång per vecka samt daglig kontakt sker med kommunstyrel-
sens arbetsutskott.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen är det framförallt städ- och kostverksamheten som är 
berörda. 

Inom kultur- och fritidsförvaltningen har bibliotek och Benkadi öppet som vanligt. Bok-
bussen kör sina ordinarie turer, dock kör man ej till äldreboenden och förskolor. En del av 
planerade arrangemang har blivit inställda.

Inom socialförvaltningen är redan en del enheter stängda. Vård- och omsorg är inne i en 
tuff period. Mer än 10 % av personalen är hemma för sjukdom.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen följs närvaron upp varje dag. Gymnasieskolorna 
är stängda men distansutbildning sker. Man är förberedd om det skulle visa sig att grund-
skola och särskola skulle behöva stängas.

När det gäller politiska möten finns det inskrivit i de ”Allmänna nämndreglementet” att 
ordföranden i respektive nämnd kan fatta beslut om mötet ska ske digitalt, alternativt att 
någon ledamot medverkar digitalt.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 43 Dnr 2020/69

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kanslienheten

Kanslichef Anita Ipsen informerar om kanslienheten.

Enheten har 11medarbetare. 

Arbetsuppgifterna inom enheten är bland annat: ärendeberedning (kallelser/protokoll), ar-
kiv, diariet, dataskyddsombud, posthantering, överförmyndarhandläggning, informations-
säkerhet, konsumentrådgivning, information/kommunikation.

Kanslichefen informerar om de kommunfullmäktigemål inom respektive område som en-
heten brutit ner till aktiviteter. 

Framöver kommer enheten arbeta med införande av e-förslag, e-arkiv samt den pågående 
upphandlingen av ärendehanteringssystem som ska implementeras under 2021.

____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 44 Dnr 2020/70

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från Kontakt Simrishamn

Samordnare Tobias Garsén informerar om Kontakt Simrishamn.

Kontakt Simrishamn tillhör kanslienheten och har 6 medarbetare.

Kontakt Simrishamns uppdrag är att fungera som en länk mellan kommuninvånare/företa-
gare och kommunens förvaltningar. 

Informerar om de kommunfullmäktigemål som man brutit ner till aktiviteter. Här ingår 
bland annat att 80 % av samtliga samtal ska besvaras inom 30 sekunder. Ärenden som 
Kontakten själva slutför ska vara 65%.

Planer för framtiden är bland annat tätare dialoger/fler utbildningstillfällen med förvalt-
ningarna. Man önskar även att de som är nya på jobbet gör ett besök i Kontakten för att få 
en insyn i deras arbete.

____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 45 Dnr 2020/71

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från HR-enheten

HR-chef Helena Strandberg informerar om HR-enheten.

Vid årsskiftet valde man att byta namn från personalenhet till HR-enhet. Man valde även 
att använda sig utav ett gemensamt telefonnummer respektive mailadress till löneenheten.

Arbetsområden är framförallt att styra, leda och stödja kommunens olika enheter.

Lokal barnombudsman tillhör HR-enheten. Barnkonventionen blev lag 2020-01-01. Ut-
bildning av medarbetare och förtroendevalda sker kontinuerligt.

Informerar om de kommunfullmäktigemål som enheten brutit ner till aktiviteter som man 
kommer jobba med under 2020.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 46 Dnr 2020/128

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om gymnasieutredningen

Barn- och utbildningsnämndens ordföranden Jan Rejdnell berättar om anledning till att 
man gjort gymnasieutredningen. 

Barn- och utbildningschef Anders Wedin och kvalitets- och utvecklingschef Lena Hjelm-
ström informerar om den nu framtagna gymnasieutredningen.

Utredningen färdigställdes under våren 2019 och har kompletterats under 2020. Utredning-
en syftar till att:

- Genomlysa nuvarande gymnasieorganisation

- Kartlägga hur Simrishamns kommun kan skapa en kvalitetsmässig, socialt och eko-
nomisk hållbar organisation

- Säkra tillgång på likvärdig utbildning av god kvalitet på såväl nationella program 
som introduktionsprogram för alla ungdomar i Simrishamn.

Målsättningen med utredningen är bland annat att ta fram olika förslag på möjlig organisa-
tionsstruktur och utbud.

Informeras om programutbud, antal elever, utpendlare/inpendlare, kvalitet/resultat samt 
personal på de två gymnasieskolorna, Österlengymnasiet samt Nova Academy.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 47 Dnr 2020/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av delegeringsbeslut

Följande delegeringsbeslut redovisas:

- Ekonomichefens delegeringsbeslut angående beslutsattestanter.

- Delegeringsbeslut gällande anställningar och lönetillägg, kommunledningskontoret.

- Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 2020-03-04, §§ 25-27.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 48 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

Arbetsutskottets beslut, 2020-03-04, § 29
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-17
Revisonens skrivelse 2019-03-29
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 48 forts Dnr 2019/196

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 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:
Revisionen
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 49 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

Arbetsutskottets beslut, 2020-03-04, § 30
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2020-01-28
Verksamhetsberättelse KS 2019

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/ekonomienheten
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 50 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

Arbetsutskottets beslut, 2020-03-04, § 31
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2020-02-18
Uppföljning internkontroll 2019 för kommunstyrelsens verksamheter

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för kommunstyrelsen 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/ekonomienheten
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 51 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 ska 
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

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna stiftelsernas årsredovisningar.

  Utse ordföranden, Jeanette Ovesson (M), och ekonomiadministratör Jenny Davidsson 
att underteckna årsredovisningarna. 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 51 forts Dnr 2020/61

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/ekonomienheten
Jeanette Ovesson (M)
Jenny Davidsson
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 52 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

Arbetsutskottets beslut, 2020-03-04, § 33
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.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 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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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 52 forts Dnr 2019/518

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Tomelilla kommun
Ystad kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 53 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

Arbetsutskottets beslut, 2020-03-04, § 34
Inbjudan från Kommuninvest

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 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:
Kommuninvest
Jeanette Ovesson (M)
Pia Ingvarsson (S)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 54 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

Arbetsutskottets beslut, 2020-03-04, § 35
Kallelse till årsstämma, 2020-02-11.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

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

 Till ersättare vid årsstämman utse Pia Ingvarsson (S).

_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamns Näringslivsutveckling AB
Jeanette Ovesson (M)
Pia Ingvarsson (S)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 55 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 årsstämma den 7 april 2020, 
klockan 09.00.

Kommunstyrelsen har att utse ombud att representera ägaren vid årsstämman.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-03-04, § 36
Kallelse till årsstämma, 2020-02-11.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

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

 Till ersättare vid årsstämman utse Pia Ingvarsson (S).

_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamns Bostäder AB
Jeanette Ovesson (M)
Pia Ingvarsson (S)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 56 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

Arbetsutskottets beslut, 2020-03-04, § 37
Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-02-17
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2020-01-30 § 18 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 56 forts Dnr 2020/59

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 januari 2020
Sammanställning av slutredovisning av projekt 2019 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Policy för exploateringsredovisning, beslutad av kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 
154.

Yrkande

Jeanette Ovesson (M) yrkar att man godkänner slutredovisningarna av de 25 exploaterings-
projekten och lägger dessa till handlingarna samt att man inte godkänner avskrivning av 
underskottet,1 639 229 kronor, från samhällsbyggnadsnämndens resultat 2019.

Pia Ingvarsson (S) yrkar att förlusten, 1 639 229 kronor, tas upp i den samlade årsredovis-
ningen för kommunen och därför inte ska belasta samhällsbyggnadsnämnden. 

Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.

Ordföranden konstaterar att man är överens om att godkänna slutredovisningen av de 25 
exploateringsprojektet.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande om att man inte godkänner avskrivning av 
underskottet,1 639 229 kronor, från samhällsbyggnadsnämndens resultat 2019 mot Pia 
Ingvarssons (S) yrkande att förlusten, 1 639 229 kronor, tas upp i den samlade årsredovis-
ningen för kommunen och därför inte ska belasta samhällsbyggnadsnämnden och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens yrkande.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för Jeanette Ovessons (M) yrkande röstar Ja.

Den som röstar för Pia Ingvarssons (S) yrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Anders 
Johnsson (M), Peter Rimsby (M),  Annelie Roshagen (KD), Agneta Berliner (L), Anna 
Ling (C), Tomas Assarssons (SD) och Fredrik Ramberg (SD) mot

6 Nej-röster: Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun 
Schyman (FI), Christer Persson (ÖP) och Mats Sundbeck (V).
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 56 forts Dnr 2020/59

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunstyrelsen har beslutat enligt Jeanette Ovessons (M) yrkande.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna slutredovisningarna av bilagda 25 exploateringsprojekt och lägga dessa 
till handlingarna.

 Inte godkänna avskrivning av underskottet om 1 639 229 kronor från samhälls-
byggnadsnämndens resultat 2019. 

Reservation

Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (FI), 
Christer Persson (ÖP) och Mats Sundbeck (V) lämnar skriftlig reservation i ärendet.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 57 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

Arbetsutskottets beslut, 2020-03-04, § 38
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-07
Skrivelse från säkerhetschef Thomas Anderssons, 2020-01-07
Motion från Tomas Assarson m fl (SD), 2019-12-09.

Yrkande

Gudrun Schyman (FI) yrkar avslag på motionen med hänvisning till kommunledningskon-
torets tjänsteskrivelse.

Mats Sundbeck (V) yrkar bifall till Gudrun Schymans (FI) avslagsyrkande.

Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 57 forts Dnr 2019/507

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avstå från att delta i beslut

Pia Ingvarsson, Karl-Erik Olsson (S) och Christer Grankvist (S) avstår från att delta i be-
slut i ärendet.

Ordföranden konstaterar att man är överens om att motionen anses besvarad i en del som 
avser vakt.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag att bifalla att ansökan 
görs för kameraövervakning mot Gudrun Schymans (FI) avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag. 

Votering begärs och verkställs

Omröstning

Den som röstar för arbetsutskottets beslutsförslag röstar Ja.

Den som röstar för Gudrun Schymans avslagsyrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller med 10 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Anders 
Johnsson (M), Peter Rimsby (M); Annelie Roshagen (KD), Agneta Berliner (L), Anna 
Ling (C), Christer Persson (ÖP), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD),

2 Nej-röster; Gudrun Schyman (FI) och Mats Sundbeck(V) samt

3 avstod från att rösta: Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S) och Christer Grankvist (S).

Kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.

Därefter ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets beslutsförslag att en utredning 
görs omgående över vilka utomhusmiljöer som är i behov av kameraövervakning. Hänsyn 
ska tas till de områden som polisen pekar ut som problematiska mot Gudrun Schymans 
(FI) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets be-
slutsförslag.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Bifalla att ansökan görs för kameraövervakning.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 57 forts Dnr 2019/507

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 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.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Gudrun Schyman (FI) och Mats Sundbeck (V).
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 58 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

Arbetsutskottets beslut, 2020-03-04, § 39
Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-02-19
Sydöstra Skånes Räddningstjänst § 2, 2020-01-27 
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 19:3, 2019-03-25

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna taxorna för 2020 års indexuppräkning av sotningsindex enligt Svenska 
Kommunförbundets cirkulär 2002:83. 

 Sydöstra Skånes Räddningstjänst får därmed indexuppräkna enligt Sveriges Kom-
muner och Landstings årliga fastställda sotningsindex.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 59 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

Arbetsutskottets beslut, 202-03-04, § 41
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-07
Styrdokument - Simrishamns kommuns arbete med krisberedskap 2019 - 2022
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 59 forts Dnr 2020/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

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

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 60 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

Arbetsutskottets beslut, 2020-03-04, § 42
Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-02-19
Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden § 12, 2020-01-28
Skrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen 2019-12-13

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

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

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 61 Dnr 2019/525

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunfullmäktiges mål 2021-2024 

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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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 61 forts Dnr 2019/525

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-03-04, § 43
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-02-24, § 43
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-04.

Yrkande

Jeanette Ovesson (M) yrkar att första målet under ”Geografi” får följande lydelse: Kom-
munen ska prioritera miljö- och klimatmål, i enlighet med Sveriges miljömål, utifrån kom-
munens ansvarsområde.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna förslagen till mål för kommunfullmäktige för perioden 2021-2024, med 
ändring av första målet under ”Geografi”. Lydelsen ska vara; Kommunen ska prio-
ritera miljö- och klimatmål, i enlighet med Sveriges miljömål, utifrån kommunens 
ansvarsområde.

 Uppdra åt nämnderna att i nämndplan bryta ner respektive kommunfullmäktigemål 
till minst ett nämndmål för sina verksamheter.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 62 Dnr 2020/109

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Investeringsbudget VA 2020 (-2022) 

Ärendebeskrivning

Det har inkommit förslag från Samhällsbyggnadsnämnden avseende investeringsverksam-
heten för budgetåren 2020 – 2022 inom VA-verksamheten.

Kommunledningskontoret har inget att erinra på inlämnat förslag. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-12
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2020-02-27 §46
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-19
Förslag investeringsbudget 2020 (-2022) (efter omdisponeringar) VA

Bakgrund/utredning

Kommunfullmäktige fastställde 25 november 2019, § 257, budgeten för åren
2020–2022. I beslutet tilldelades nämnderna investeringsramar för respektive år.
Samtidigt gavs nämnderna i uppdrag att senast under februari månad återkomma
med förslag till vilka investeringsprojekt som ska genomföras inom de beslutade
ramarna.

Härefter har Kommunstyrelsen 15 januari 2020, § 7, beslutat om en ny
investeringsbudgetprocess för Samhällsbyggnadsnämnden innebärande att
nämndens ska anta en investeringsbudgetskrivelse för åren 2021–2025 senast den
26 mars 2020.

Nu föreligger Samhällsbyggnadsnämndens förslag till fördelning av ramen
avseende VA-verksamhetens investeringsbudget för 2020 (–2022), inklusive
ombudgeteringar från 2019 samt omdisponeringar. 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna förslag till investeringsbudget 2020 till 2022 för VA-verksamheten.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 62 forts Dnr 2020/109

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-03-18

§ 63 Dnr 2020/110

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Investeringsbudget 2020 (-2022), skattefinansierat 

Ärendebeskrivning

Det har inkommit förslag från Samhällsbyggnadsnämnden avseende investeringsverksam-
heten för budgetåren 2020 – 2022 inom den skattefinansierade verksamheten.

Kommunledningskontoret har inget att erinra på inlämnat förslag. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-12
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2020-02-27 §45
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-19
Förslag investeringsbudget 2020 (-2022) (efter omdisponeringar) skattefinansierade

Bakgrund/utredning

Kommunfullmäktige fastställde 25 november 2019, § 257, budgeten för åren
2020–2022. I beslutet tilldelades nämnderna investeringsramar för respektive år.
Samtidigt gavs nämnderna i uppdrag att senast under februari månad återkomma
med förslag till vilka investeringsprojekt som ska genomföras inom de beslutade
ramarna.

Härefter har Kommunstyrelsen 15 januari 2020, § 7, beslutat om en ny
investeringsbudgetprocess för Samhällsbyggnadsnämnden innebärande att
nämndens ska anta en investeringsbudgetskrivelse för åren 2021–2025 senast den
26 mars 2020.

Nu föreligger Samhällsbyggnadsnämndens förslag till fördelning av investeringsramen 
avseende den skattefinansierade verksamheten för 2020 (–2022), inklusive ombudgetering-
ar från 2019 samt omdisponeringar. 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna förslag till investeringsbudget 2020 till 2022 för den skattefinansierade 
verksamheten inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.
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§ 63 forts Dnr 2020/110

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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