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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-03-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 44 Fastställande av ärendelista 2020/11 3
§ 45 Information från kommunstyrelsens ordförande 2020/12 4
§ 46 Information från kommundirektören 2020/7 5
§ 47 Meddelanden 2020/9 6
§ 48 Kurser/konferenser 2020/10 7
§ 49 Information från infrastrukturstrategen "ÅVS väg 11 

och Information om pågående arbete hos Skånetrafi-
ken”.

2020/119 8-9

§ 50 Ansökan om fondmedel från Yngve Östbergs fond - 
återremitterat (information

2020/54 10-11

§ 51 Begäran om yttrande - Ansökan om förordnande som 
borgerlig vigselförrättare i Simrishamns kommun

2020/82 12

§ 52 Begäran om yttrande -  Ansökan om förordnande som 
borgerlig vigselförrättare i Simrishamns kommun

2020/77 13

§ 53 Ombud till Sysavs årsstämma 2020 2020/148 14
§ 54 Helårsprognos 1 - Kommunstyrelsen 2020/101 15
§ 55 Helårsprognos 1 - Simrishamns kommun 2020/121 16-17
§ 56 Internkontrollplan 2020 - kommunstyrelsen 2020/122 18
§ 57 Medborgarförslag ang val av ordföranden i revisionen 

fr o m nästa mandatperiod.
2019/116 19-20

§ 58 Byte av namn på samhällsbyggnadsnämnden 2020/108 21
§ 59 Ej färdigbehandlade medborgarförslag 2020/139 22
§ 60 Ej färdigbehandlade motioner 2020/140 23
§ 61 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2019 - Ys-

tad-Österlenregionens miljöförbund
2020/84 24

§ 62 Årsredovisning 2019 2020/120 25-27
§ 63 Stödåtgärder för lokala företag med anledning av Co-

vid 19
2020/149 28-29
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-03-25

§ 44 Dnr 2020/11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Ärende nr 7 på dagens ärendelista ”Information från FTI och ÖKRAB” utgår. 

Ärende om ”Stödåtgärder för lokala företag med anledning av covid 19” tillkommer på 
dagens ärendelista.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med ändring enligt ovan.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-03-25

§ 45 Dnr 2020/12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M), informerar om de frågor som hon 
får gällande Covid 19.

Svårt att få kännedom om hur många sommarboende som redan kommit till kommunen. 

Många tycks ha kommit innan rekommendationerna om att inte resa inom Sverige kom. 
Nu uppmanar man alla att stanna där de är för att minimera smittspridning”.

Behöver sommarboende uppsöka sjukvård blir det hemkommunen som tar ansvaret i en 
sådan situation.

Egenansvar är mycket viktigt i den uppkomna situationen.

Ordföranden har träffat tjänstepersoner som arbetar med regionplanen. Arbetet kommer 
eventuellt att utökas med andra kommuner i Sverige.

____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-03-25

§ 46 Dnr 2020/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektören, Diana Olsson, håller arbetsutskottets uppdaterade vad gäller Covid 19.

Daglig uppdatering sker efter att Folkhälsomyndigheten haft sitt möte.

I Simrishamns kommun finns en fantastisk organisation ute i kommunen. Tydliga priori-
teringar finns hur arbetet ska organiseras.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-03-25

§ 47 Dnr 2020/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Bilagd sammanställning över inkomna meddelanden redovisas.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Lägga inkomna meddelanden till handlingarna.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-03-25

§ 48 Dnr 2020/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kurser/konferenser

Bilagd sammanställning över inkomna kurser och konferenser redovisas.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Lägga inkomna kurser/konferenser till handlingarna.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-03-25

§ 49 Dnr 2020/119

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ÅVS väg 11/ pågående arbete hos Skånetrafiken

Infrastrukturstrateg Erica Johansson informerar om:

 ÅVS väg 11.

Tre arbetsgruppsmöten har varit angående väg 11, Simrishamn- Tomelilla. Mötena har 
bland annat handlat om kartläggning av nuläge, tänkbara lösningar/forma inriktning samt 
rekommendation av åtgärder.

Den tidigare upprättade målbilden är reviderad. Man har identifierat problem och brister på 
sträckan: varierande hastigheter, anslutning från småvägar, genomfart i mindre samhällen. 
Framkomlighetsproblem för samtliga fordon på väg 11 finns. Varierande standard på buss-
hållplatser.

Information från Skånetrafiken

Förstudie är framtagen för förbättring av trafiklösningar för den Skånska landsbygden. 
Tanken är att detta ska landa i ett pilotprojekt i trafikavtalen för sydöstra Skåne.

Infrastrukturgruppen inom SÖSK önskar ta fram en skrivelse avseende Skånetrafikens 
RSB-satsning samt kostnads- och ansvarsfördelning gällande busshållplatser.

Planering inför T21, Trafikår 2021 pågår.

Översyn har gjort över all trafik i Skåne. Kommunerna fick materialet i november 2019.

Första diskussionen gjordes på tjänstepersonsnivå. Infrastrukturgruppen inom SÖSK har 
skickat in en skrivelse där man fokuserade på de linjer som fanns med i underlaget. Trafik-
företagen har skickat in sina synpunkter.

Skånetrafiken har gjort en sammanställning över kommunernas och trafikföretagens syn-
punkter som nu är utskickat till kommunerna där synpunkter ska vara Skånetrafiken till-
handa senast den 15 april.

Gemensamt svar har gjorts på tjänstemannanivå inom SÖSK, vilket redovisas för arbetsut-
skottet vid dagens sammanträde.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Godkänna upprättat yttrande.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-03-25

§ 49 forts Dnr 2020/119

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson(M) och kommunstyrel-
sens 2:e vice ordförande, Pia Ingvarsson (S), underteckna skrivelsen för kommu-
nen.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-03-25

§ 50 Dnr 2020/54

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om fondmedel från Yngve Östbergs fond - återremitterat 

Ärendebeskrivning

Street Art Österlen ansöker tillsammans med Street Corner 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.

Överläggning

Vid dagens sammanträde informerar Rikard Johansson, Street Corner samt Carina Ek och 
Eva Persson från Street Art om den gemensamma verksamheten.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Avslå ansökan då den inte uppfyller kriterierna för fondens syfte.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-03-25

§ 50 forts Dnr 2020/54

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Street Art Österlen
StreetCorner Malmö
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-25

§ 51 Dnr 2020/82

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Begäran om yttrande - Ansökan om förordnande som borgerlig vigselför-
rättare i Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har i remiss begärt kommunens yttrande över ansökan om förordnande som 
borgerlig vigselförrättare inom i första hand Simrishamns kommun. Länsstyrelsen önskar 
särskilt besked om hur kommunen bedömer behovet av vigselförrättare.
För Simrishamns kommun finns för närvarande hos Länsstyrelsen registrerat sju borgerliga 
vigselförrättare.
För att hinna hantera ärendet i kommunstyrelsen har förlängd svarstid begärts och beviljats 
till 2020-04-17.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-28
Remiss från Länsstyrelsen daterad 2020-02-11
Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare daterad den 2020-01-13.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

 Bedömningen är att det inte finns behov av ytterligare borgerliga vigselförrättare i 
Simrishamns kommun

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Länsstyrelsen

12



Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-03-25

§ 52 Dnr 2020/77

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Begäran om yttrande - Ansökan om förordnande som borgerlig vigselför-
rättare i Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har i remiss begärt kommunens yttrande över ansökan om förordnande som 
borgerlig vigselförrättare inom i första hand Simrishamns kommun. Länsstyrelsen önskar 
särskilt besked senast den 17 april 2020 om hur kommunen bedömer behovet av vigselför-
rättare.
För Simrishamns kommun finns för närvarande hos Länsstyrelsen registrerat sju borgerliga 
vigselförrättare.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-28
Remiss från Länsstyrelsen daterad 2020-02-26
Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare daterad 2020-01-12

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Bedömningen är att det inte finns behov av ytterligare borgerliga vigselförrättare i 
Simrishamns kommun

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Länsstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-03-25

§ 53 Dnr 2020/148

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ombud till Sysavs årsstämma 2020 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun har att utse ombud till Sysavs årsstämma den 24 april 2020.

Beslutsunderlag

Kallelse till årsstämma, 2020-03-20.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Till ombud vid Sysavs årsstämma utses Jeanette Ovesson (M).

 Till ersättare utses Pia Ingvarsson (S).

_______
Beslutet expedieras till:
Sysav
Jeanette Ovesson (M)
Pia Ingvarsson (S)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-25

§ 54 Dnr 2020/101

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Helårsprognos 1 - Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

En helårsprognos ska upprättas fyra gånger om året och denna prognos är upprättad efter 
februari månads utgång.

Bedömningen görs att alla verksamheterna bör klara budgeten utifrån nuvarande förutsätt-
ningar och prognostiserar ett nollresultat för året. 

Det prognostiseras ett överskott på investeringar på 1 252 tkr. Överskottet beror på att hela 
den avsatta budgeten för digitalisering och beslutsstödsystem inte kommer användas under 
året. De medel som inte används under året kommer överföras till 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2020-03-10
Helårsprognos 1 för kommunstyrelsen. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna helårsprognos 1 2020 för kommunstyrelsens verksamheter

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-25

§ 55 Dnr 2020/121

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Helårsprognos 1 - Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 1. 

Med hänsyn till rådande läge med Coronautbrott och dess påverkan på världsekonomin, så 
förutspår SKR betydligt lägre skatteintäkter framöver. Dessa effekter har vi inte tagit hänsyn 
till i helårsprognos 1.

Prognosen är upprättad efter februari månads utgång. Kommunens budgeterade balanskravsre-
sultat är 13,7 mnkr. Prognostiserat balanskravsresultat är 7,4 mnkr. Kommunens finansiella 
resultatmål för 2020 är ett överskott på 1,2 procent av skatter och statsbidrag, vilket motsvarar 
cirka 14 mnkr. Det innebär att målet inte nås.

Prognostiserat driftresultat är - 4 mnkr. Nämnderna redovisar en negativ avvikelse med 5,6 
mkr. Det är barn- och utbildningsnämnden – 6,2 mnkr och samhällsbyggnadsnämnden 0,7 
mnkr, som avviker från budget. Övriga nämnder har lämnat prognoser i balans.

Kommunledningskontoret ser allvarligt på den svaga resultatnivån och att man inte når upp till 
balanskravsresultatet på 1,2%.

Kommunledningskontoret anser att barn- och utbildningsnämnden ekonomiska obalanser är 
mycket problematiska och ser allvarligt på att man fortsatt har stort underskott trots tillskjutna 
medel på 4 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden måste omgående presentera beslut på en handlingsplan för hur 
nämnden tänker åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt och redovisa detta för kommun-
styrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden presenterar en negativ avvikelse gällande VA-investeringar. Det 
avser utbyggnad av vatten- och avloppsledningar. Det innebär även ökade anläggningsavgifter. 
Dessa matchas inte mot investeringarna och en budgetavvikelse uppstår. 

VA-chefen bör bjudas in och presentera problematiken kring ovanstående.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse KLK, 2020-03-24
Helårsprognos 1- Simrishamns kommun
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-25

§ 55 forts Dnr 2020/121

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Barn- och utbildningsnämnden omgående måste presentera beslut på en handlingsplan för 
hur nämnden tänker åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt. Under 2020 skall löpan-
de information redovisas till kommunstyrelsen med konkreta och beloppssatta åtgärder.

 Bjuda in VA-chefen, SBN, för att presentera problematiken kring hanteringen av utbygg-
naden av vatten- och avloppsledningar med nuvarande budgetram.

 Fortlöpande informera kommunfullmäktige om det ekonomiska läget.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-25

§ 56 Dnr 2020/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Internkontrollplan 2020 - kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till plan för kommunstyrelsens interna 
kontroll 2020 i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kom-
munens interna kontroll.  

Förslaget har sin utgångspunkt från risk- och väsentlighetsbedömningen och de övriga an-
visningar som reglementet anger.

Kontrollområdena i bruttolistan är prioriterade efter den riskanalys som är gjord, där de fem 
första är bedömda som mest prioriterade; fakturahantering, investeringar, avtalsuppföljning, 
IT-drift och verkställighet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, 2020-03-05
Bruttolista internkontrollplan KS 2020

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Anta de fem prioriterade kontrollområdena i bruttolistan att gälla som internkon-
trollplan för kommunstyrelsen 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-25

§ 57 Dnr 2019/116

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag ang val av ordföranden i revisionen fr o m nästa man-
datperiod. 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Froste Persson, Simrishamn, angående val av ordfö-
rande i revisionen från och med nästa mandatperiod. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2019 §66, beslutas att medborgarför-
slaget överlämnas till kommunfullmäktiges presidium för beredning och beslut fattas i 
kommunfullmäktige. Froste Persson ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommun-
fullmäktige.

Froste Persson redogjorde för sitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 
april 2019 §90.

Kommunfullmäktiges presidium har lämnat ett förslag till svar på medborgarförslaget, som 
därefter bereds av kommunstyrelsen.

I medborgarförslaget framkommer att förslagsställaren föreslår att kommunfullmäktige i 
Simrishamns kommun beslutar att ordförande i den kommunala revisionen ska väljas ur 
parti, som inte utgör majoriteten, eller del därav. 

I medborgarförslaget framkommer att i övervägande delen av Sveriges kommuner väljs 
den kommunala revisionens ordförande ur oppositionen. Inför nästa mandatperiod bör 
även Simrishamns kommun anpassa sig till en övervägande del av Sveriges kommuners 
demokratiska förhållningssätt i valärendet. 

Förslagsställaren framför att han vid tidigare tillfällen framfört sina synpunkter till kom-
munledningen men inte blivit hörsammad.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04
Underlag från Kommunfullmäktiges presidium 2020-03-02
Medborgarförslag inkommit 2019-02-25
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-25

§ 57 forts Dnr 2019/116

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar att medborgarförslaget ska anses vara besvarad och överlämnas 
till fullmäktigeberedningen för vidare beredning.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på att avslå medborgarförslaget mot Pia Ingvarssons (S) 
yrkande om att det ska anses vara besvarat och finner att arbetsutskottet beslutat avslå 
medborgarförslaget

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Avslå medborgarförslaget med hänsyn till att frågan får hanteras i fullmäktigebered-
ningen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-25

§ 58 Dnr 2020/108

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Byte av namn på samhällsbyggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning

För att tydliggöra ansvaret mellan samhällsbyggnadsnämnden och byggnads-nämnden, 
både internt och externt, föreslår samhällsbyggnadsnämnden i beslut den 19 februari 2020, 
§ 47, att denna nämnd byter namn till samhällsplanerings-nämnden från och med den 1 
maj 2020.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-11.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-02-19, § 47.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Samhällsbyggnadsnämnden byter namn till samhällsplaneringsnämnden från och 
med den 1 juni 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-25

§ 59 Dnr 2020/139

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ej färdigbehandlade medborgarförslag 

Ärendebeskrivning

Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och 
motioner, Kommunallagen, kapitel 5, § 23.

Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år redo-
visar de medborgarförslag som inte beretts färdigt och beslutats (Kommunfullmäktiges 
arbetsordning, § 33).

Enligt Kommunallagen, kapitel 5, § 35, 2:a stycket, ges kommunfullmäktige rätt att avskri-
va medborgarförslag som ej behandlats inom ett år från det att medborgarförslaget väckts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 17 mars 2020
Sammanställning över ej färdigbehandlade medborgarförslag.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Med godkännande lägga den i ärendet gjorda sammanställningen till handlingarna

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-25

§ 60 Dnr 2020/140

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ej färdigbehandlade motioner 

Ärendebeskrivning

Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för motioner och medborgar-
förslag, Kommunallagen, kapitel 5, § 23.

Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år redo-
visar de motioner som inte beretts och beslutats (Kommunfullmäktiges arbetsordning, § 
32).

Enligt Kommunallagen, kapitel 5, § 35, 2:a stycket, ges kommunfullmäktige rätt att avskri-
va motioner som ej handlagts inom ett år från det att motionen väckts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK 17 mars 2020
Sammanställning över ej färdigbehandlade motioner.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Med godkännande lägga den i ärende gjorda sammanställningen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-25

§ 61 Dnr 2020/84

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2019 - Ystad-Österlenregio-
nens miljöförbund 

Ärendebeskrivning

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund har inkommit med sin årsredovisning inklusive 
revisionsberättelse för 2019.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns 
och att kommitténs ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-03-19
Direktionsprotokoll för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2020-02-03 § 3
Årsredovisning för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2019
Verksamhetsberättelse för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2019
Revisionsberättelse för år 2019 daterad 2020-03-10
EY granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-25

§ 62 Dnr 2020/120

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2019 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisningen för år 2019. Balanskravsav-
stämningen redovisar ett utfall på 13,3 mnkr, en positiv budgetavvikelse på cirka 2,6 mnkr. 
Resultatet motsvarar 1,2 % av skatter och statsbidrag. 

Budgetavvikelsen härrör sig ifrån nämnderna på -8,8 mnkr och finansieringen på +11,4 
mnkr. Barn- och utbildningsnämnden står för -12,2 mnkr av underskottet och samhälls-
byggnadsnämnden -1,2 mnkr. Socialnämnden visar ett överskott på +1,4 mnkr, kommun-
styrelsen + 2,8 mnkr och kultur- och fritidsnämnden +0,6 nmkr. Övriga nämnder redovisa-
de tillsammans ett underskott på -0,2 mnkr.
Inom finansieringens budgetöverskott på 11,5 mnkr blev skatteintäkterna 3,5 mnkr högre. 
Pensionerna blev 3,6 mnkr dyrare än beräknat, men uppvägdes av att de interna pensions-
avgifterna blev 6,5 mnkr lägre. Även räntorna blev lägre än budgeterat, +2,4 mnkr.

Balanskravsavstämning Bokslut Bokslut
(tkr)  2018 2019
Årets resultat enligt resultaträkning 7 525 27 905

Justeringar

Fastighetsförsäljningar, reavinster 0

Pensionsmedelsförvaltning, reavinster -8 729 -26 757

Uttag från pensionsmedels-förvaltning-
en

9 000 12 200

Balanskravsresultat 7 796 13 348
Medel till resultatutjämningsreserv 0 0

Medel till social investeringsfond 0 0

Medel från social investeringsfond 300 0

Balanskravsresultat, efter justering 8 096

Kommunerna har sedan några år tillbaka möjlighet att när tillräckligt goda resultat redovi-
sas avsätta medel till resultatutjämningsreserv. Denna reserv får sedan användas för att 
reglera negativa balanskravsresultat under en lågkonjunktur. Hittills har Simrishamns kom-
mun avsatt 40 mnkr. Beloppet som kan avsättas ska motsvaras av den del av överskottet 
som överstiger en procent av skatteintäkter och statsbidrag. För 2019 finns ett litet utrym-
me, 2 mnkr, då överskottet överstiger 1 %. Kommunledningskontoret föreslår ingen ny 
avsättning. Utrymmet möjliggör istället en ökad egenfinansiering av investeringsprogno-
sen.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-25

§ 62 forts Dnr 2020/120

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunen har tidigare avsatt 4,9 mnkr i en social investeringsfond. Enligt de fastställda 
riktlinjerna för denna fond ska årliga avsättningar ske under förutsättning att balanskravs-
målet uppnåtts och att resultatet i övrigt medger avsättning. Målsättningen är att minst 10 
% av fondens kapital, 4 mkr, skall tillföras årligen dvs 400 tkr eller det högre belopp full-
mäktige finner lämpligt.
Balanskravsmålet har uppnåtts, men med hänsyn till rådande ekonomiska läge, föreslår 
kommunledningskontoret ingen avsättning.

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala 
bolagen. Där anges att kommunstyrelsen genom årliga beslut dels ska bedöma verksamhe-
ten i kommunala bolag i förhållande till det ändamål med verksamheten som har fastställts, 
dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Kommunen 
styr bolagen genom ägardirektiv som ska utvärderas i bolagens årsredovisningar. I allt vä-
sentligt är bedömningen att de av Simrishamns kommun helägda bolagen, Simrishamns 
Bostäder AB och Simrishamns Näringslivsutveckling AB samt det delägda bolaget Öster-
len Kommunala Renhållnings AB under året har uppfyllt det kommunala ändamålet och 
arbetat inom de kommunala befogenheterna.

Det finansiella målet gällande att investeringar inom den skattefinansierade verksamheten 
inte ska lånefinansieras, bedöms som uppfyllt. Det finansiella målet gällande balanskravs-
resultatet är också uppfyllt. Balanskravsresultatet uppgår till 13,3 mnkr. Utfallet motsvara-
de 1,2 % av skatter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift jämfört med må-
let på 1,0 %. Målet gällande att vatten- och avloppsverksamheten fullt ut ska vara avgiftsfi-
nansierad är inte uppfyllt då verksamheten visade ett underskott på 0,6 mnkr.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-13
Årsredovisning 2019 – Simrishamns kommun
Årsredovisning 2019 – Simrishamns Bostäder AB
Årsredovisning 2019 – Simrishamns Näringslivsutvecklings AB
Årsredovisning 2019 – Österlens Kommunala Renhållnings AB
Årsredovisning 2019 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Årsredovisning 2019 – Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna årsredovisningen för 2019 och överlämna densamma till revisorerna
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-25

§ 62 forts Dnr 2020/120

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Godkänna att de kommunala bolagen i allt väsentligt uppfyllt de kommunala ända-
målen samt arbetat inom de kommunala befogenheterna

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Godkänna årsredovisning 2019 med en balanskravsavstämning på 13 347 tkr. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-25

§ 63 Dnr 2020/149

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Stödåtgärder för lokala företag med anledning av Covid 19 

Ärendebeskrivning

För att dämpa de negativa effekterna till följ av Covid 19 föreslås en rad stödåtgärder till 
lokala företag i Simrishamns kommun. 

Genom stödåtgärderna kommer företagen att kunna erbjudas anstånd med en rad betalning-
ar samt att kommunen även snabbar upp betalningsrutinerna för leverantörsfakturor. Kom-
munens stödåtgärder ska främst ses som ett komplement till de nationella insatserna för att 
stötta och främja det lokala näringslivet. 

Målet är att underlätta för företagen, bidra till bättre likviditet och genom detta kanske för-
enkla något för företagen i den situation vi just nu befinner oss i.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-24.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

 Verka för möjligheten att korta ner kommunens betalningstider till lokala leveran-
törer. Om leverantören önskar kan betalningstiden kortas ner till mindre än 30 dagar.

 Verkar för att lokala företag som begär anstånd för att klara likviditeten ska ges an-
stånd med betalning av fakturor. Om kunden begär anstånd kan 90 dagars förfallo-
tid godkännas, utan räntor eller extra avgifter. 

 Kommunen arbetar aktivt för att förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden 
utom i akuta eller särskilt allvarliga ärenden.

 Kommunens verksamheter skjuter på tillsynsbesök som inte är akuta eller av sär-
skilt allvarlig karaktär.

 Besluten gäller till och med den 31 maj.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-25

§ 63 forts Dnr 2020/149

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Uteservering och torgplats är avgiftsfri 1 april - 30 juni (tillstånd krävs)

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Samtliga nämnder
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