
Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-04-22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Rådhuset, lilla salen, Simrishamn, kl 08.30-12.50, 14.00-14.30
Beslutande Jeanette Ovesson (M)

Mats Bengtsson (C)
Pia Ingvarsson (S)
Gudrun Schyman (FI)

Övriga närvarande Infrastrukturstrateg Erica Johansson, § 69
VA-chef Johan Persson, § 70
Ekonomichef Lars-Johan Rosvall, § 70
Miljöstrateg Mattias Müller, § 71
Upphandlingsstrateg Marcus Bäckström, § 68
Upphandlingsstrateg Ida Abrahamsson, § 68
HR-chef Helena Strandberg, §§ 77-78
Barnombudsman Sofi Jonasson, § 78
Kanslichef Anita Ipsen, §§ 72, 75
Diana Olsson, kommundirektör
Carina Persson, nämndsekreterare
Nova Åberg, praktikant

Utses att justera Pia Ingvarsson
Justeringens
plats och tid

 

Underskrifter Paragrafer  64-81
Sekreterare Carina Persson

Ordförande Jeanette Ovesson

Justerande Pia Ingvarsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2020-04-22

Datum för
anslags uppsättande

2020-04-27 Datum för
anslags nedtagande

2020-05-19

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Carina Persson

1



Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-04-22
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-04-22

§ 64 Dnr 2020/11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Innan fastställelse av dagens ärendelista ställer ordföranden frågan till arbetsutskottet om 
hennes praktikant, Nova Åberg, får deltaga vid dagens sammanträde, vilket godkännes.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista.

______
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-04-22

§ 65 Dnr 2020/12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M), informerar om att man haft extra 
bolagsstämma med ÖKRAB angående hur ordföranden ska väljas.

Ägarsamråd har ägt rum med Simrishamns Bostäder och Simrishamns Näringslivsutveck-
ling AB. Nybyggnationen på Raketen påbörjas inom kort. Effekten av Covid 19 påverkar 
inte bolagen. Hyreskön är fortfarande runt 2 år.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-04-22

§ 66 Dnr 2020/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektör Diana Olsson, informerar om att när det gäller Covid 19 har SÖSK-kom-
munerna haft en snabb hantering av mandat som i sin tur inneburit att inköp av material 
fungerat snabbt. Den kommun som inte har så många smittade får vara beredd att lämna 
ifrån sig material, som man senare får tillbaka. Reservförråd finns att tillgå.

I Sjöbo kommun har fackförbundet Kommunal stoppat arbetet då man inte är nöjd med 
rutinerna som finns vad gäller Covid 19 samt de rekommendationer som finns från myn-
digheterna.

Simrishamns kommun har börjat riskbedömning av brukare/patient för att försöka tillgodo-
se Kommunals önskemål.

Arbete pågår inom Kommunförbundet Skåne, som fr o m oktober 2020 kommer byta namn 
till Skånes Kommuner, om vad förbundet ska arbeta med. Kommundirektören sitter i en 
arbetsgrupp som den 24 april kommer ha ett möte där samtliga Skånes kommundirektörer 
är inbjudna. Det man ska jobba med är det som gagnar våra 33 kommuner och att man job-
bar för samtliga dessa kommuner. En samlad röst ska finnas då man yttrar sig till myndig-
heter.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-04-22

§ 67 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
2020-04-22

§ 68 Dnr 2020/104

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om Samordnad varudistribution 

Upphandlingsstrateg Marcus Bäckström, Simrishamns kommun, samt Ida Abrahamsson, 
Tomelilla kommun, informerar om samordnad varudistribution.

Målen för en samordnad varudistribution var en minskad miljöbelastning, utveckla lokala 
näringslivet, kostnadsbesparingar, högre servicegrad och elektronisk handel. En styrgrupp 
bildades för den samordnade varudistributionen.

Information ges om affärsmodellen för samordnad varudistribution samt kostnadsmodell. 
Kostnadsmodellen baseras på kg gods, körsträcka samt körtid.

Konsekvenserna om man återgår till den gamla modellen är bland annat att lokala leveran-
törer får svårt att leverera, ökad tid för mottagning av varor, fler transporter utan optimal 
fyllnadsgrad, större hantering av fellevererad och skadat gods.

Vid en upphandling kan man ställa krav på fossilfria fordon. 

En samordnad varudistribution ger även en högre trafiksäkerhet på våra skolgårdar ef-
tersom man kan styra leveranstiden av gods.

Framtiden för en samordnad varudistribution skulle bland annat innebära utökat samarbete 
i upphandlingar, effektivisera mottagandet av ”övrigt” gods via sms-avisering samt hur 
man utnyttjar distributionscentraler vid kris och beredskap.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-04-22

§ 69 Dnr 2020/179

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om problematiken kring hanteringen av utbyggnaden av 
vatten- och avloppsledningar med nuvarande budgetram

VA-chef Johan Persson och ekonomichef Lars-Johan Rosvall informerar om problemati-
ken kring hantering av utbyggnad av vatten- och avloppsledningar med nuvarande bud-
getram.

Problematiken uppstår det år det är många anslutningar som behöver göras och budgetera-
de medel inte räcker till, vilket leder till en negativ avvikelse. 

Denna negativa avvikelse räknas sedan av från nästa års budget och kan således få som 
konsekvens att det inte finns budgetmedel kvar. 

När detta inträffar så får andra beslutade investeringar stå åt sidan. En anslutningsavgift 
betalas sedan av slutanvändaren till kommunen, vilket innebär att projekten generar en 
intäkt till kommunen.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-04-22

§ 70 Dnr 2020/178

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kostnads- och ansvarsfördelning gällande busshållplatser 

Ärendebeskrivning

Samarbetsgruppen för infrastruktur i sydöstra Skåne vill lyfta frågan gällande genomföran-
de samt ansvars- och kostnadsfördelning för hållplatser och utrustning, med avseende på 
regionalt Superbusskoncept (RSB) för Skåneexpresslinjerna 3, 4, 5, och 8. Det finns en 
otydlighet hur ansvar och kostnader för hållplatser och hållplatsutrustning är fördelat mel-
lan parterna Skånetrafiken, kommunen och Trafikverket.

Med anledning av pågående parallella projekt såsom mötesfri väg Tomelilla - 
Anklam/Röddinge väg 11, tätortsåtgärder i Kivik och Surbrunnsvägen i Ystad där enstaka 
hållplatser för RSB ingår, har kostnader för hållplatsutrustning uppskattats och Skånetrafi-
ken har presenterat dessa för kommunerna. Investeringsbehoven är stora och kommunerna 
upplever att det finns en otydlighet i ärendet avseende tidsplan, ansvar och mandat.

Bakgrund/utredning

Kommunerna i sydöstra Skåne har tillsammans med Region Skåne genom Skånetrafiken i 
flera år arbetat med planering av införandet av regionalt superbusskoncept. Syftet med 
konceptet är att uppnå målen om ett ökat resande med kollektivtrafik enligt regional trans-
portinfrastrukturplan för Skåne. 

En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner i kommunerna och Skånetrafiken fick i upp-
drag att gemensamt titta på utveckling av linjerna för att minska restiderna och öka attrakti-
viteten. Till uppdraget utsågs en styrgrupp som bestod av kollektivtrafiknämndens presidi-
um, kommunalråd och oppositionsråd i kommunerna.

På styrgruppsmötet den 10 oktober 2018 presenterade arbetsgruppen två alternativ till fort-
satt inriktning i arbetet med tillhörande genomförandeavtal. Alternativen innehöll olika
trafikeringsalternativ med kostnader för ombyggnad av busshållplatser och ny hållplatsut-
rustning enligt riktlinjer för utformning av RSB-standard.

Kommunerna ombads att besluta om trafikeringsalternativ, dvs vilka hållplatser som skulle 
trafikeras samt att skriva under genomförandeavtalet. Enligt Skånetrafiken var det viktigt 
att detta gjordes innan en ny upphandling av kollektivtrafiken skulle påbörjas 2019.

Avtalen skrevs aldrig under på grund av oklarheter i bland annat avtalets struktur, främst 
gällande hänvisningar till bilagor som inte var framtagna. Det efterfrågades även uppskat-
tade kostnader för varje hållplatsläge. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-04-22

§ 70 forts Dnr 2020/178

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Nya reviderade avtal skulle tas fram för beslut i kommunerna.
Därefter har genomförandeavtalen ändrats till avsiktsförklaringar, med i princip samma 
innehåll som i tidigare utkast, 2020-04-15.

Avsiktsförklaringarna har inte skickats direkt till kommunerna utan har presenterats på den
gemensamma samarbetsytan som Skånetrafiken upprättade, att dokumenten lades upp på
samarbetsytan kommunicerades aldrig med kommunerna.

Ingen vidare hantering av avsiktsförklaringarna har därefter skett, Skånetrafiken har heller 
inte lyft frågan och upphandlingen för ett nytt Österlenavtal har påbörjats.

Beslutsunderlag

Skrivelse avseende Skånetrafikens RSB-satsning

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Godkänna den gemensamma skrivelsen från SÖSK-kommunerna.

 Kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M) samt 2:e vice ordförande, Pia 
Ingvarsson (S) undertecknar skrivelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Infrastrukturstrateg Erica Johansson
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-04-22

§ 71 Dnr 2020/126

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Statusuppdatering - Miljömål 2019 

Ärendebeskrivning

De nationella miljökvalitetsmålen

Riksdagen antog år 1999 femton så kallade miljökvalitetsmål med beskrivningar av vilka 
tillstånd som ska uppnås för att olika miljöproblem ska anses vara lösta. Miljökvalitetsmå-
len togs fram i syfte att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöpro-
blemen i Sverige är lösta. Det innebär att miljöpåverkan måste minska till hållbara nivåer 
före år 2020, som är satt som slutdatum. Länsstyrelsens i Skåne län uppgift har sedan varit 
att precisera, konkretisera och regionalt anpassa de nationella målen i ett antal delmål som 
gäller för Skåne län. År 2003 antog länsstyrelsen därför programmet Skånes miljömål och 
miljöhandlingsprogram. Som en anpassning till förändringar på nationell nivå utfördes en 
mindre revidering år 2007. Ett åtgärdsprogram för de regionala miljömålen har utarbetats 
och därefter med jämna mellanrum uppdaterats.

Kommunerna har en viktig roll i arbetet med att nå de regionala miljömålen såväl som de 
nationella miljökvalitetsmålen, både som myndighetsutövare och som ansvarig för sam-
hällsplaneringen. Kommunens miljömålsprogram innehåller som följd av detta ett antal 
åtgärder som bygger på Länsstyrelsens i Skåne län åtgärdsprogram. Simrishamns kom-
muns miljömålsåtgärdsprogram Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen 2015-2020 antogs 
av Kommunstyrelsen 2013-03-13, med revideringar 2014-10-13 och med smärre ändringar 
och korrigeringar beslutade i samband med antagande av miljöbokslut 2015 och 2016. 

Miljöboksluten för åren 2015, 2016 respektive 2017 baserades på uppföljningar av åtgärder 
i Simrishamns kommun Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen 2015-2020, medan Miljö-
bokslut – statusbedömning 2019, likväl som den samma för 2018, består av bedömningar 
av tillståndet i kommunen för miljökvalitetsmålen samt av de globala hållbarhetsmålen i 
FN:s Agenda 2030, baserat på tillgänglig extern statistik.

Aktualitet av uppdaterade data vid det tillfälle ett miljöbokslut sätts samman är helt av-
hängigt av om externa aktörer sammanställt och bearbetat inlevererade data och kan där-
med leda till att inte alla nyckeltal/indikatorer redovisas med nya uppgifter relativt föregå-
ende år. I vissa fall har uppgifterna ännu inte hunnit sammanställas och redovisats av an-
svarigt organ, i andra fall sker rapporteringen inte årligen. Befintligt miljöbokslut för Sim-
rishamns kommun utgör däremot de mest aktuella och tillgängliga data som finns att erhål-
la vid själva redovisningstillfället.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-04-22

§ 71 forts Dnr 2020/126

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 20-03-10
Miljöbokslut – statusbedömning för 2019

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

 Statusuppdateringen för miljömål 2019 läggs till pågående arbete med att ta fram 
ett Hållbarhetsprogram.

 Statusuppdateringen läggs till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Miljöstrateg Mattias Müller
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-04-22

§ 72 Dnr 2020/169

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Granskning av elevhälsan och särskilt stöd 

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun har uppdragit åt Ernst & Young att 
granska Simrishamns kommuns elevhälsoarbete och arbete med särskilt stöd. 

Som ett resultat av granskningen har revisorerna i Simrishamns kommun rekommenderat 
kommunstyrelsen att följa upp och samordna så att det säkerställs en fungerande samver-
kan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen kring elever som 
har behov av insatser från såväl skola som socialtjänsten.

Revisorerna i Simrishamns kommun önskar svar från kommunstyrelsen senast den 29 maj 
2020 om vilka åtgärder styrelsen ämnar vidta mot bakgrund av rapportens resultat och uti-
från lämnade rekommendationer.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-08
Skrivelse från revisonen i Simrishamns kommun om granskning av elevhälsan och särskilt 
stöd 2020-03-25
Granskningsrapport - granskning av elevhälsan och särskilt stöd, mars 2020

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Överlämna denna tjänsteskrivelse till revisionen i Simrishamns kommun som kom-
munstyrelsens svar på revisionens skrivelse om Granskning av elevhälsan och särskilt 
stöd.  

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-04-22

§ 73 Dnr 2020/135

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Dokumenthanteringsplan 2020 

Ärendebeskrivning

Den nu gällande dokumenthanteringsplanen antogs 2017. Det är nu dags för en revidering. 
Dokumenthanteringsplanen beskriver hur man hanterar, gallrar och arkiverar kommunsty-
relsens dokument. Observera att de delar av dokumenthanteringsplanen som rör sociala 
medier kan behöva revideras löpande då nya råd tas fram fortlöpande.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-02
Arkivbeskrivning 2020-04-02
Dokumenthanteringsplan 2020-04-01

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna upprättad dokumenthanteringsplan.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-04-22

§ 74 Dnr 2020/176

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skeppet - begäran om uppsägning av hyresavtal 

Ärendebeskrivning

En Gaffel Kort på Maritim AB begär i inkommen skrivelse, daterad den 10 april 2020, 
uppsägning i förtid av gällande hyresavtal avseende Skeppet.
Företaget önskar att avtalet kan sägas upp med omedelbar verkan alternativt snarast möj-
ligt. Befintligt hyresavtal gäller till och med den 31 december 2021, med en uppsägnings-
tid på sex månader.

Som skäl till begäran om uppsägning framförs den rådande Coronakrisen som leder till att 
företaget behöver göra en omorganisation och dra ner på kostnaderna, bland annat då ut-
omstående lokalkostnader och personal.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-04-16.
En Gaffel Kort på Maritim AB:s skrivelse, 2020-04-10.
Hyreskontrakt Hamnkrogen Maritim AB.
Hyresavtal gällande lokalen Skeppet, 2015.
Tilläggsavtal, 2015.
Kommunstyrelsens beslut, 2015-09-16, § 203.
Kommunstyrelsens beslut, 2015-08-19, § 186.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-08-07, § 127.
Kommunstyrelsens beslut, 2014-12-03, § 298.
Hyreskontrakt Simrishamns Industrifastigheter AB.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna att hyresavtalet upphör 2020-06-01.

 Förfrågan om förstahandsleverantör bifalles inte då detta är en upphandlingsfråga.

 Uppdra åt kommundirektören att utreda hur Skeppet ska hanteras avseende förvalt-
ning, organisation och eventuella taxor.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-04-22

§ 75 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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återemitterade ärendet vid sammanträde den 4 mars 2020 
för klarläggande av tolkningen och tillämpningen. 

För att omvärldsbevaka ytterligare har även en jämförelse gjorts med Region Skånes 
tillämpning av för vilken tid som ersättning för förlorad arbetsinkomst kan erhållas.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 8 april 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 4 mars 2020, § 28
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 7 februari 2020
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 8 april 2020

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

 Godkänna Tolkning och tillämpning av bestämmelser om förlorad arbetsinkomst för 
förtroendevalda i Simrishamns kommun, och att dokumentet blir en bilaga till Bestäm-
melser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-04-22

§ 75 forts Dnr 2020/53

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-04-22

§ 76 Dnr 2020/185

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunstyrelsens mål 2021 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid två tillfällen arbetat med att ta fram förslag på mål 
för kommunstyrelsen 2021 baserat på kommunfullmäktiges mål. Nytt för 2021 är att varje 
nämnd ska bryta ner samtliga kommunfullmäktige mål till nämndmål för den egna verk-
samheten. Kommunstyrelsen arbetsutskott har tagit fram föreliggande underlag som är 
förslag till mål för kommunstyrelsens verksamhet 2021. 

1.1 
Kommunen ska i samverkan med näringsliv, medborgare, föreningar och det offentliga öka 
kunskapen och handlingsförmågan för att nå målet en fossilfri kommun.

1.2 
Kommunen ska använda offentlig upphandling som ett verktyg för att uppnå balans mellan 
samtliga dimensioner för hållbar utveckling.

2.1 
Kommunen ska utveckla attraktiva boenden i kollektivtrafiknära lägen utanför centralorten 
Simrishamn.

2.2 
Kommunen ska arbeta för att säkerställa behovet av personalresurser och kompetens på 
kort och lång sikt och ha god framförhållning för att kunna ersätta ledarpositioner och and-
ra nyckelfunktioner. 

3.1 
Kommunen ska öka servicenivån, tillgängligheten och inflytandet för medborgarna.

3.2 
Kommunen ska verka för att lönepolitiken blir ett redskap för styrning av arbetsgivarens 
strategier när det gäller jämställdhet.

Målen beslutas preliminärt under våren för att fastställas tillsammans med budget för 2020 
till hösten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-22
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-04-22

§ 76 forts Dnr 2020/185

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Anta preliminära mål för kommunstyrelsen 2021 enligt förslag 

 Uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på indikatorer till samtliga prelimi-
nära mål för 2021 till arbetsutskottet i oktober

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-04-22

§ 77 Dnr 2020/155

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Personalbokslut 2019

Ärendebeskrivning

HR-chefen har sammanställt 2019 års personalfakta, samt förtydligat och analyserat resul-
tatet. Detta presenteras i bifogat personalbokslut för 2019

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-10
Personalbokslut 2019

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna personalbokslut 2019

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-04-22

§ 78 Dnr 2020/112

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Barnbokslut 2019 

Ärendebeskrivning

Årligen sammanställs ett barnbokslut av kommunledningskontoret, där barnrättsarbetet och 
barnperspektivet lyfts fram, analyseras och förtydligas. Resultatet presenteras i bifogat 
barnbokslut för 2019. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-12

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna barnbokslut 2019

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-04-22

§ 79 Dnr 2020/152

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsbokslut/årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes Räddningstjänstför-
bund 

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Räddningsförbund har inkommit med sin årsredovisning inklusive revi-
sionsberättelse för 2019.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns 
och att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-04-16
Sydöstra Skånes Räddningsförbunds Sammanträdesprotokoll 2020-03-16 § 13
Sydöstra Skånes Räddningsförbunds årsredovisning för år 209
Revisionsberättelse för år 2019 daterad 2020-03-20
EY Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 för Sydöstra Skånes Rädd-
ningstjänstförbund

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-04-22

§ 80 Dnr 2020/163

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förändrad organisation - lokala BRÅ 

Ärendebeskrivning

Det brottsförebyggande arbetet har varit organiserat i sin nuvarande form sedan beslut om 
densamma i kommunfullmäktige 2017-10-30 En översyn av nuvarande organisation har 
bedömt nödvändig då omvärlden förändras och vi behöver möte de behov som genom det-
ta uppstår. Utredningsuppdraget om översyn gavs av nuvarande lokal BRÅ till kommundi-
rektören att se över en möjlig organisering av arbetet samt därtill kopplade grupper på poli-
tisk och tjänstepersons nivå. Ny organisering presenterades på lokala BRÅ 2020-02-19 och 
mötesdeltagarna var positiva till förslaget. Kommundirektören upprättar därför ett ärende 
avseende strukturen för det nya brottsförebyggande arbetet och upphävande av samver-
kansråd för barn och unga för beslut i kommunfullmäktige. 

Med utgångspunkt i skriften Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete (Brå, Polisen, 
SKR; 2016) föreslås följande uppbyggnad:
En styrgrupp bestående av kommundirektör, lokalpolisområdeschef, kommunstyrelsens 
ordförande och oppositionsråd. Sekreterare knyts till gruppen, kommunpolis och säkerhets-
chef/samordnare kan adjungeras in till gruppen vid behov. Arbetet styrs av samverkansö-
verenskommelsen. Gruppen möts två (2) gånger per år varav ett av tillfällena (i juni) till-
sammans med lokala BRÅ och arbetsgrupper för framtagande av gemensam lägesbild.

En beredningsgrupp, som kallas lokala BRÅ, bestående av kommunpolis, säkerhets-
chef/samordnare samt kommunens samtliga förvaltningschefer (initialt är det förvaltnings-
chefer som finns representerade men dessa går att ersätta med annan chef med beslutsman-
dat kopplat till brottsförebyggande arbete på sikt). En sekreterare knyts till gruppen. Grup-
pen träffas fyra (4) gånger per år samt ett tillfälle (juni) för arbete med gemensam läges-
bild. Tjänstepersonerna har ansvar för och mandat till att utföra operativt arbete. Gruppens 
arbete bereds av kommunpolis och säkerhetschef/samordnare, ordförandeskapet roterar 
mellan förvaltningscheferna. Arbetet styrs av att ta fram handlingsplan/er utifrån den ge-
mensamma lägesbilden, tillsätter efter behov arbetsgrupper, ger förslag på medborgarlöfte 
samt följer upp handlingsplanerna. Samverkansöverenskommelse, medborgarlöfte och 
handlingsplan beslutas om i styrgruppen som därefter lyfter dessa till kommunstyrelsen för 
slutligt beslut.

En eller flera arbetsgrupp/er skapas av beredningsgruppen med uppgift att genomföra 
handlingsplanerna.

Avseende samverkansråd för barn och unga ska gruppen enligt kommunfullmäktiges beslut 
2015-06-29 §123 bereda ärende som berör den sociala investeringsfonden. I förslaget om 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-04-22

§ 80 forts Dnr 2020/163

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ny organisering för brottsförebyggande arbete avslutas rådet och uppdraget att utreda/bere-
da ärenden till social investeringsfonden läggs på kommunledningskontoret för beslut i 
kommunstyrelsen. Ordförande och 2:e vice ordförande i samtliga nämnder föreslås också i 
den nya organiseringen av brottsförebyggande arbete ingå i framtagandet av den gemen-
samma lägesbilden för Simrishamns kommun som sker en gång om året (juni). 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-14

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Ärendet går öppet till kommunstyrelsen.

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-04-22

§ 81 Dnr 2020/164

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag på reviderad styrmodell 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 18 juni 2018 en reviderad styrmodell för Simrishamns 
kommun. Styrmodellen reglerar visionen och övriga styrdokuments inbördes ordning, be-
grepp och fastställande nivå. 

Kommunfullmäktige beslutade samtidigt med denna revidering att en översyn av befintlig 
modell skulle ske och detta arbete är påbörjat i kommunstyrelsens arbetsutskott bla har 
förändringar som följer av tjänsteskrivelse föreslagits samt förslag på ny budgetprocess har 
tagits fram. 

Styrmodellen har använts i kommunens styrning under de senaste åren och efterhand som 
modellen använts har också en behov av nya begrepp uppstått för att förtydliga modellen. 
Bland annat beslutades en förändring avseende nämndernas nedbrytning av kommunfull-
mäktiges mål till nämndmål under arbetet med kommunfullmäktiges målarbete inför 2021. 
Av den anledningen föreslås nu ett förtydligande och fastställande av styrmodellens olika 
begrepp.

Begrepp som förändrats är borttagande av framtidsförklaring i styrmodellen, tydligare pro-
cess för framtagande av kommunfullmäktigemål och årlig rambudgetbeslutsprocess samt 
nämndernas förändrade arbetssätt med kommunfullmäktiges mål. 

Vision

Beskriver ett önskvärt framtida tillstånd på övergripande nivå

Värdegrund

Utgår ifrån visionens kärnvärden

Strategiska utvecklingsområden

Beskriver mer konkret vilka övergripande strategiska områden som kommunen ska arbeta 
med. Utvecklingsområdena revideras i samband med förändring av visionen.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-04-22

§ 81 forts Dnr 2020/164

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunfullmäktiges mål

Beskriver inom respektive strategiska utvecklingsområde ett fåtal prioriterade mål för man-
datperioden. Kommunfullmäktiges mål revideras en gång per mandatperiod. Nämnderna 
rapporterar två (2) gånger per år på vilket sätt man uppnått kommunfullmäktiges mål.

Rambudgetbeslut med uppdrag

Kommunfullmäktiges beslut om rambudget för nämnderna med möjlighet av tillägg i form 
av särskilda uppdrag till nämnderna. Rambudgetbeslut tas en gång per år. 

Styrdokument

Övriga för nämnderna styrande dokument. Beslut och revidering av styrdokument fattas 
genom beslut i särskild ordning.

Nämndmål

Beskriver konkreta och uppföljningsbara mål för verksamheterna på nämndnivå. Nämnder-
na ska bryta ner samtliga kommunfullmäktige mål med minst ett kopplat nämndmål per 
kommunfullmäktige mål. Nämndmål följs upp med hjälp av indikatorer. Respektive nämnd 
beslutar själv intervall på uppföljning, minimum ska ske minst två (2) gånger per år för 
rapportering till kommunfullmäktige.

Nämndplan

Samlat dokument innehållande nämndmål och internbudget för nämndernas arbete. 
Nämndplan beslutas av respektive nämnd och redovisas en gång per år för kommunfull-
mäktige. 

Verksamhetsplan

Utgör förvaltningschefens styrning av verksamheterna. Verksamhetsplanen innehåller akti-
viteter som bidrar till måluppfyllelse av nämndmål.

Medarbetarsamtal/utvecklingsplan

Chefernas och medarbetarnas samtal kring medarbetarens arbetsuppgifter och koppling till 
styrmodellen. 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-04-22

§ 81 forts Dnr 2020/164

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Fastställa uppdaterad styrmodell för Simrishamns kommun enligt nytt förslag i 
tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14

 Upphäva tidigare beslut om styrmodell för Simrishamn KF 2018-06-18 §111

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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