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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

§ 137 Dnr 2020/11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Två ärenden har tillkommit på dagens ärendelista:

Utträde ur KIMO Sverige – punkt 33.

Direktiv till kommunstyrelsen – punkt 34.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av ärende enligt ovan.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

§ 138 Dnr 2020/12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M) lämnar följande information:

Varit på möte med Kommunförbundet Skåne. Förbundsstämma äger rum den 2 oktober där 
medlemsavgifter och förändringar i förbundsordningen ska fastställas.

Man har jobbat mycket med arbetsmarknadsfrågor. Träffat Eva Nordmark, arbetsmark-
nadsminister, ett flertal gånger. 

Arbetsförmedlingen gett bidrag till Talenterna som genomför matchning. Man ser att i 
Skånes kommuner har arbetslösheten stigit, började stiga innan Covid 19.
Arbetslösheten i Simrishamns kommun var hög i början men har därefter inte stigit ytterli-
gare  Ligger ungefär på 8,2%. Simrishamns kommun har den lägsta ökningen i Skåne.

Kommunförbundet söker efter ny förbundsdirektör.
 
Man har även diskuterat Greater Copenhagen. Man ska ta fram en ”miljöplan”. Underlag 
till miljöplan finns och nu ska det ges möjlighet till remissvar. 

Man kommer också göra gemensam sak vad gäller frågan om Högskoleprovet och hur det-
ta ska kunna genomföras. Förbundsdirektören ska titta på en gemensam skrivelse för Skå-
ne. Viktigt att det går att genomföra Högskoleproven och kommunen är beredda att ställa 
upp med lokaler och personal/vakter.

Ganska mycket byggande på gång i Simrishamn. 6 byggen av olika storlek – vissa är färdi-
ga. Planer att bygga även i Gärsnäs och Kivik.
Insatslägenheter i Vik är på gång. En andel ger 5 veckors vistelse per år. 

Förändringar i socialtjänstlagen är på gång. Webbsändning kommer ske den 27 augusti 
2020. Socialförvaltningen kommer återrapportera om detta.

Kommunutredningen, som gjordes i våras, presenterade bland annat att man kunde få ner  
sina studielån om man flyttade till en glesbygdskommun. Simrishamn blev utpekad som 
glesbygdskommun men när man nu beslutat om nedskrivning av studielån är inte Sim-
rishamn en av de kommuner som får del av detta. 

Sjukhuset är sålt till privat aktör, Offentliga Hus. Köpet genomförs i början av september. 
Köparna kommer till Simrishamn den 9 september och vill gärna träffa arbetsutskottet för 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

§ 138 forts Dnr 2020/12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

en diskussion under eftermiddagen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

§ 139 Dnr 2020/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektören, Diana Olsson, har fått uppdrag av kommunstyrelsen, vad gäller mark-
nadsföring av kommunen.

Tjänsten måste upphandlas, med kortast möjlig tid. Beräkningen är att materialet ska vara 
klart i slutet av oktober. Tanken är att marknadsföring ska ske på Hemnet, på tåg samt i 
sociala medier. Det som kommer marknadsföras är bland annat vardagslivet, fritidsaktivi-
teter och skola.

Man har haft internt möte gällande arbetsmarknad för att bland annat diskutera vilket det 
kommunala ansvaret är vad gäller arbetsmarknad. Kommunen har ingen enhet men en 
samordnare. Kommunen är även arbetslöshetsnämnd sedan 1957. Uppdrag för arbetsmark-
nad finns bland annat i socialtjänstlagen.

En grupp är sammansatt med representanter från samtliga förvaltningar i kommunen. 
Gruppen är förstärkt med ytterligare personer från socialförvaltningen och barn- och ut-
bildningsförvaltningen.

Kommunen har sedan tidigare starta upp ett BAS-program som kommunen finansierar 
själva men där möjlighet finns att söka bidrag.
Programmet ger en grundutbildning för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Man jobbar även med extratjänster och feriepraktikplatser.

Information om arbetsmarknaden kommer ges på kommunstyrelsens sammanträde den 16 
september.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

§ 140 Dnr 2020/303

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om kommande regional transportinfrastrukturplan/föränd-
ringar i busstrafiken 

Infrastrukturstrateg Erica Johansson informerar om den kommande processen inför ny 
planperiod för Nationell transportplan, NTI-plan, och Regional transportinfrastrukturplan, 
RTI-plan.

För NTI-plan gäller att trafikverket är planupprättare, regeringen beslutsfattare och trafik-
verket har genomförandeansvar.

För RTI-plan gäller att regionen är planupprättare, regionen och regeringen är beslutsfatta-
re och  trafikverket har genomförandeansvar.

Den 25 juni beslutade regeringen att ge trafikverket i uppdrag att ta fram inriktningsunder-
lag för en kommande nationell infrastrukturplan (NTI-plan). Detta innebär att regionerna 
får uppdraget ta fram en regional transportinfrastrukturplan (RTI-plan).

Regeringen har inte beslutat hur planomgången ska se ut, det kan vara åren 2022-2033 
eller 2022-2037.

Regionfullmäktige kommer behöva anta en ny Regional transportinfrastrukturplan under år 
2022.

Arbetet kommer samordnas av region Skåne och sker genom fyra-hörn gruppen.

Från SÖSK representerar Tomelilla vårt hörn.

Troligt är att en remiss av kommande RTI-plan skickas ut till kommunerna sommaren/hös-
ten 2021.

Skånetrafiken införde ny tidtabell den 16 augusti 2020. Förändringar i busstrafiken innebar 
att busstrafiken i Skåne reducerades med 9 % jämfört med planeringen som var gjord innan 
Coronapandemin. 

Anledningen till indragningen var att Skånetrafiken tappat en stor del resenärer och därmed 
minskade intäkter. 

Skånetrafiken kommer följa resandeutvecklingen. Där det finns ett tydligt återkommande 
behov av mer trafik kommer man se över möjligheten att lägga in mer trafik.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

§ 140 forts Dnr 2020/303

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Coronapandemin har påverkat den pågående upphandlingen av de nya trafikavtalen på Ös-
terlen. Upphandlingen pausades tillfälligt under sommaren men är nu åter igång.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

§ 141 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
2020-08-26

§ 142 Dnr 2020/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kurser/konferenser

Bilagd sammanställning över inkomna kurser/konferenser redovisas. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Lägga inkomna kurser/konferenser till handlingarna.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

§ 143 Dnr 2020/290

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om fondmedel ur Stiftelsen Yngve Östbergs Donationsfond - 
Grunden SÖSK/Streetcorner 

Ärendebeskrivning

Föreningen Grunden Sydöstra Skåne ansöker tillsammans med föreningen Streetcorner, i 
inkommen skrivelse den 27 juli 2020, om beviljande av fondmedel med 24 000 kronor ur 
Stiftelsen Yngve Östbergs Donationsfond.
Sökt fondmedel är avsett att användas till att uppföra ett offentligt fysiskt verk på sjösidan 
av småbåtshamnens hamnpir, att betrakta som Simrishamns östra infart. Verket är, i sam-
verkan med LSS-verksamheten i Simrishamn, uppfört under sommaren.

Verket består av bokstäver med texten Välkommen hem. På verket finns även en QR-kod 
som leder till en hemsida med fotogalleri och filmer.

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, 2020-08-18.
Inkommen ansökan, 2020-07-27.
Registreringsbevis, Stiftelsen Yngve Östbergs Donationsfond.
Yngve Östbergs testamente.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Avslå ansökan då man inte kan ansöka om bidrag i efterhand samt att bidrag redan 
är beviljat från Kultur-och fritidsnämnden. 

_______
Beslutet expedieras till:
Grunden SÖSK
Streetcorner
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

§ 143 forts Dnr 2020/290

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunstyrelsen (för kännedom)
Ekonomienheten, kommunledningskontoret
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

§ 144 Dnr 2020/253

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Remissversion - Tågstrategi Region Skåne 

Ärendebeskrivning

11 juni 2020 inkom remissversionen av region Skånes förslag till Tågstrategi.

Region Skåne har tagit fram en ny strategi för hur den regionala tågtrafiken i Skåne ska 
utvecklas, för att den ska kunna bära sin del av Region Skånes övergripande mål för kol-
lektivtrafiken. Strategin redovisar den tågtrafik som behövs för att kunna möta förväntad 
efterfrågan, och för att nå de marknadsandelar för kollektivtrafiken som Region Skåne har 
som mål. Strategin är ett underlag i upphandlingar av trafik och fordon, samt för priorite-
ringar i den Regionala Transportinfrastrukturplanen (RTI). Den är också ett viktigt under-
lag i dialogen med Trafikverket och Regeringen, om vilka satsningar som behövs i natio-
nell plan för utökad kapacitet i järnvägsnätet.

Tågstrategin redovisar behovet av regional persontågtrafik fram till 2040, med fokus på ett 
antal målår i femårsintervaller (2030, 2035 och 2040) och visar vilken tågtrafik som Skå-
netrafiken behöver köra om de uppsatta målen ska nås. Men för att de uppsatta målen ska 
bli verklighet krävs utbyggnader i infrastrukturen som Region Skåne inte har full rådighet 
över, och att tillräckligt utrymme finns i budget för driftskostnaderna för den utökade tåg-
trafiken.

Sydöstra Skånes samarbetskommitté, SÖSK har tagit fram förslag på ett gemensamt yttran-
de.

Remisstiden löper till och med 11 september 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, SÖSK yttrande strategi för utveckling av den regionala tågtrafiken i Skå-
ne 
SÖSKs yttrande strategi för utveckling av den regionala tågtrafiken i Skåne, 2020-07-08
Remissversion, tågstrategi region Skåne 2020-06-11

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Godkänna i ärendet redovisat yttrande från SÖSK avseende Region Skånes tågstra-
tegi remissversion samt uppdra åt kommunalråd och oppositionsråd att underteckna 
skrivelsen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

§ 144 forts Dnr 2020/253

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
SÖSK - cornelia.englen@ystad.se
Tomelilla Kommun
Ystad Kommun
Sjöbo Kommun
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 145 Dnr 2020/293

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Nya trafikföreskrifter för väg 13 

Ärendebeskrivning

Ystads och Sjöbo kommuner har fått en remiss gällande förslag till nya föreskrifter för väg 
13, Skåne län samt upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:321) om hastig-
hetsbegränsning på väg 13 i Skåne län. Remissen omfattar väg 13 i Skåne sträckan Ystad - 
Ängelholm och innehåller förslag till nya föreskrifter med tillhörande konsekvensutred-
ning. De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 december 2020.

Bakgrunden till förslaget utgår ifrån nollvisionen, som utgör en strategi för att forma ett 
säkert vägtransportsystem. Trafiksäkerhetsarbetet med nollvisionen i fokus innebär att 
vägar, gator och fordon ska anpassas till människans förutsättningar så att ingen på sikt 
dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. 

Trafikverket sänker hastigheten på vägar som saknar fysisk mittseparering och har måttlig 
eller betydande trafik. De sträckor som föreslås få en hastighetssänkning saknar mötesse-
parering och uppfyller då inte den standard på vägen som krävs för 90 km/h eller högre.

I översynen ingår fem delsträckor av väg 13 varav tre av sträckorna berör Ystad respektive 
Sjöbo kommuner. Av de tre delsträckorna får två bibehållen hastighetsgräns 80 km/h me-
dan hastighetsgränsen på sträckan Hedeskoga (norr om Ystad) till Assmåsa (söder om Sjö-
bo) föreslås på en 12 km lång sträcka få sänkt hastighet från 90 till 80 km/h.

Synpunkter på remissen ska skickas till Trafikverket senast den 18 september 2020.

Sydöstra Skånes samarbetskommitté har tagit fram ett gemensamt yttrande avseende re-
missen.

Beslutsunderlag

Trafikverkets remiss om förslag till nya trafikföreskrifter för väg 13, Skåne län, 2020-06-
12
Gemensamt yttrande från SÖSK, 2020-07-08

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Godkänna i ärendet redovisat yttrande från SÖSK avseende Trafikverkets remiss 
om förslag till nya föreskrifter på väg 13 i Skåne län.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 145 forts Dnr 2020/293

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
SÖSK - cornelia.englen@ystad.se
Ystad Kommun
Sjöbo Kommun
Tomelilla Kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

§ 146 Dnr 2020/296

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INSIKT mätning miljöförbundet 

Ärendebeskrivning

Undersökningen Insikt har genomförts av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sedan 
2010. De nationella resultaten med ranking av kommunerna redovisas i en ”Öppen jämfö-
relse Företagsklimat”. SKR ansvarar för enkätens utformning och instruktioner tillsam-
mans med Stockholm Business Alliance (SBA). 

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts ser-
vicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos 
privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. 

En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner med flera) som haft ett avslutat 
myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: brand-
skydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serve-
ringstillstånd.

För Simrishamns kommun är det viktigt att deltaga i den här typen av undersökningar för 
att kunna utvärdera hur vår myndighetsutövning gentemot medborgarna genomförs. Det är 
därför med oro som kommunen fått veta att miljöförbundet inte har för avsikt att deltaga i 
Insikt 2020. Med anledning av detta vill kommunstyrelsen uppmana Ystad-Österlenregio-
nens Miljöförbund att deltaga i Insikt.

Eftersom myndighetsutövning gällande serveringstillstånd går över från alkoholenheten i 
Tomelilla kommun till Miljöförbundet den 1 juli 2020 så innebär det att tre av de sex mät-
områdena ligger under Miljöförbundet. Detta gör det ännu viktigare för Tomelilla kom-
mun, liksom för Ystads, Simrishamns och Sjöbo kommuner om de vill deltaga i Insikt, att 
Miljöförbundet väljer att fortsätta sitt deltagande i Insikt. Sjöbo kommun berörs även om 
de inte ingår i Miljöförbundet eftersom förbundet hanterar Sjöbos serveringstillstånd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-11.

 Finansiering

Deltagande i Insikt är förenat med en kostnad, men den typen av kostnader måste ingå i 
den ordinarie verksamheten.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

§ 146 forts Dnr 2020/296

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Uppmana Ystad-Österlenregionens Miljöförbund att deltaga i Sveriges Kommuner och 
Regioners undersökning Insikt.

_______
Beslutet expedieras till:
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund
Samhällsplaneringsnämnden
Byggnadsnämnden

 

19



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 147 Dnr 2020/280

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Begäran om yttrande över ansökan om förordnande som borgerlig vig-
selförrättare 

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 5 augusti 2020 om hur kommunen bedömer behovet av vigsel-
förrättare.
För att hinna hantera ärendet i kommunstyrelsens arbetsutskott har förlängd svarstid begärts 
och beviljats till 2020-08-31.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-07-16
Remiss från Länsstyrelsen 2020-07-07
Tjänsteanteckning med kompletterande uppgifter från Länsstyrelsen 2020-06-11
Ansökan från Monica Engebo som borgerlig vigselförrättare i Simrishamns kommun, in-
kommen till Länsstyrelsen 2020-03-30

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

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

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen

20



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 148 Dnr 2020/279

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Simrishamnsförslag - HBTQI-certifiering 

Ärendebeskrivning

Agneta Berliner föreslår i ett Simrishamnsförslag registrerat den 4 maj 2020 att Sim-
rishamns kommun satsar på HBTQI (homosexuella, bisexuella, trans-, queer och intersex-
personer) certifiering och diplomering för att ge ett likvärdigt bemötande och service till 
alla kommunmedborgare samt skapa en inkluderande arbetsmiljö. Agneta Berliner skriver 
att satsningen bör omfatta certifiering eller diplomering av verksamheter inom kommunen 
eller om möjligt hela kommunen.  Vidare av ledamöter i kommunfullmäktige.  

Agneta Berliners förslag fick 109 röster under publiceringstiden och har därmed uppnått 
röstmålet om minst 75 röster.  

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2020-08-17
Simrishamnsförslag, 2020-05-04 
Simrishamnsförslag, röstprotokoll, 2020-07-06

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Avslå Simrishamnsförslaget om HBTQI-certifiering av kommunens verksamheter 
och kommunfullmäktiges ledamöter.  

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag) 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 149 Dnr 2020/145

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - ”leasa” elcykel av arbetsgivaren 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit avseende möjligheten att ”leasa” elcykel som sedan ar-
betsgivaren Simrishamns kommun drar på lönen, via bruttolöneavdrag. Enligt förslagsstäl-
laren är detta ”bra för miljön och bra för vår kropp”. Kommunfullmäktiges presidium har 
remitterat förslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-07-29
Inkommet medborgarförslag, 2020-03-19
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-04-27, §76

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Medborgarförslaget anses besvarat genom att låta frågan om införande av för-
månscyklar införlivas i HR-enhetens pågående arbete med förmåner, inom ramen 
för arbetet ”attraktiv arbetsgivare”. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 150 Dnr 2020/315

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Direktiv till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

Pia Ingvarsson (S) lyfter ett ärende på dagens sammanträde avseende direktiv till kommun-
styrelsen utifrån revisionsberättelse 2019. 

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar att styrelsen utarbetar riktlinjer för hur uppsiktsplikten ska utövas, 
med innehåll, omfattning och genomförande.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Uppdra åt kommundirektören, utifrån revisionsberättelse 2019, utarbeta riktlinjer 
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 151 Dnr 2020/156

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2019 Simrishamns Näringslivsutveckling AB 

Ärendebeskrivning

Simrishamns Näringslivsutveckling AB har inkommit med sin årsredovisning inklusive 
revisionsberättelse för 2019.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och 
att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-07-01
Årsredovisning 2019 Simrishamns Näringslivsutveckling AB daterad 2020-03-10
EY revisionsberättelse daterad 2020-03-10
Lekmannarevisorns Granskningsrapport för år 2019 daterad 2020-03-10

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 för Simrishamns Näringslivs-
utveckling AB

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 152 Dnr 2020/154

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2019 - Simrishamns Bostäder AB 

Ärendebeskrivning

Simrishamns Bostäder AB har inkommit med sin årsredovisning inklusive revisionsberät-
telse för 2019.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och 
att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-07-01
Årsredovisning 2019 Simrishamns Bostäder AB daterad 2020-03-10
EY revisionsberättelse daterad 2020-03-10
Lekmannarevisorns Granskningsrapport för år 2019 daterad 2020-03-10.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 för Simrishamns Bostäder 
AB.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 153 Dnr 2020/214

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2019 - Ökrab 

Ärendebeskrivning

Österlens Kommunala Renhållnings AB har inkommit med sin årsredovisning inklusive 
revisionsberättelse för 2019.

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

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-05
PWC revisionsberättelse daterad 2020-05-12
Lekmannarevisorernas granskningsrapport daterad 2020-03-30
PWC revisionsrapport daterad 2020-03-30
Upprättad årsredovisning 2019 för Österlens Kommunala Renhållnings AB 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 för Österlens Kommunala 
Renhållnings AB

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 154 Dnr 2020/257

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes Samordningsförbund 

Ärendebeskrivning

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

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

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-07-01
Årsredovisning 2019 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund 
Protokoll nr 2 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund daterad 2020-04-01§70
Revisionsberättelse daterad 2020-06-01
KPMGs rapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31 daterad 2020-
05-08

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 för Sydöstra Skånes Samord-
ningsförbund.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 155 Dnr 2020/262

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning för år 2019 Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté har inkommit med sin årsrapport för 2019.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-18
Sydöstra Skånes Samarbetskommitténs årsrapport för 2019.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisning för räkenskapsåret 2019 för Sydöstra Skånes Samarbets-
kommitté .

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

28



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 156 Dnr 2019/455

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Etiska föreskrifter för Simrishamns kommun. 

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit från Froste Persson den 29 oktober 2019, angående 
etiska föreskrifter för Simrishamns kommun. 

Froste Persson presenterade medborgarförslaget på Kommunstyrelsens sammanträde den 
15 januari 2020. 

Av medborgarförslaget framkommer att de etiska reglerna för kommunalt förtroendevalda 
i Simrishamns kommun är väldigt enkelt hållna och omfattar självklarheter, och inte om-
fattar någon sanktionsmöjlighet vid övertramp. 

Förslaget innebär att Kommunfullmäktige istället ska besluta om föreskrifter avseende 
förtroendevaldas etiska förhållningssätt. Detta för att föreskrifter är överordnade regler och 
då skulle man kunna tänka sig att koppla sanktioner till föreskrifterna. Samtidigt framgår 
det av medborgarförslaget att kommunallagen inte medger sanktioner gentemot förtroende-
valda i dessa fall. Vid övertramp skulle därför enligt medborgarförslaget kommunfullmäk-
tiges ordförande, vid övertramp, istället kontakta vederbörande och diskutera det fortsatta 
uppdraget. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 juli 2020.
Information om förslaget i kommunstyrelsen den 15 januari 2020, §4
Kommunfullmäktiges beslut den 25 november 2019, §251
Medborgarförslag - Etiska föreskrifter för Simrishamns kommun 29 oktober 2020
Etiska regler för kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun, 2007-06-25, § 104

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Avslå medborgarförslaget

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 157 Dnr 2020/258

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds delårsrapport 2020 

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har inkommit med sin delårsrapport för tertial 1 
år 2020. 

Prognosen för helåret indikerar ett negativt resultat om 500 000 kronor, vilket motsvarar en 
negativ budgetavvikelse om 480 000 kronor.
Räddningschefen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan på 500 000 kronor och tillskri-
va medlemskommunerna om Covid-19 pengar.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-07-01
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds sammanträdesprotokoll daterad 2020-06-01 § 21
Upprättad delårsrapport för tertial 1 år 2020

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna delårsrapporten för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund tertial 1.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 158 Dnr 2020/266

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ystad-Österlenregionens miljöförbund – delårsrapport, kvartal 1, 2020

Ärendebeskrivning

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med sin delårsrapport för kvartal 1 år 
2020.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-18
Ystad-Österlenregionens miljöförbundets sammanträdesprotokoll daterat 2020-04-02 § 50
Ystad-Österlenregionens miljöförbundets budgetuppföljning 2020-03-31
Ystad-Österlenregionens miljöförbundets anslagsbevis

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna delårsrapporten för Ystad-Österlenregionens miljöförbund tertial 1 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 159 Dnr 2019/349

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gatukostnadsutredning Skansen - antagande 

Ärendebeskrivning

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) har en kommun rätt att ta ut ersättning från
berörda fastighetsägare i samband med upprustning eller nyanläggning av allmän
plats inom detaljplan med kommunalt huvudmannaskap. I de flesta
exploateringsfall blir det redan i planprocessen tydligt att det är
exploatören/exploatörerna som har hela nyttan av utbyggnaden av allmän plats
och man kommer då överens med kommunen om en fördelning av kostnaderna
och reglerar det som överenskommits i ett eller flera genomförandeavtal (vanligen
ett avtal med varje exploatör). Skansenområdet utgör ett större område, en ny
stadsdel, i Simrishamn och då framgår sambanden mellan exploatör och nytta inte
lika tydligt.

Dåvarande samhällsbyggnadsnämnd (numera samhällplaneringsnämnd) beslutade vid sam-
manträde den 27 maj 2020, § 107, föreslå kommunfullmäktige anta gatukostnadsutredning-
en för Skansen, Simrishamn.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-07-21.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-05-27, § 107.
Granskningsutlåtande – gatukostnadsutredning för Skansen, 2020-05-27.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2019-12-18, § 284.
Förslag till gatukostnadsutredning för Skansen, Simrishamn, 2019-10-18.
Plankarta för detaljplan för Garvaren 3 med flera (Skansen etapp I).
Reviderad plankarta för detaljplan för Garvaren 13 med flera (Skansen etapp II).
Illustration utveckling Skansen.
Skansen presentation markplanering februari 2019.
Gestaltningsprogram för Skansen SBN 2017-01-26, § 14.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anta gatukostnadsutredningen för Skansen, Simrishamn.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 160 Dnr 2020/139

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ej färdigbehandlade medborgarförslag 

Ärendebeskrivning

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

Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år redo-
visar de medborgarförslag som inte beretts färdigt samt beslutats – kommunfullmäktiges 
arbetsordning, § 33. 

Enligt Kommunallagen, kap 5, § 35, 2:a stycket, ges kommunfullmäktige rätt att avskriva 
ett medborgarförslag där beredning och beslut inte kunnat avslutas inom ett år från det att 
medborgarförslaget väcktes.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 2020-08-10.
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 2020-08-26

§ 161 Dnr 2020/140

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ej färdigbehandlade motioner 

Ärendebeskrivning

Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för motioner och medborgar-
förslag – Kommunallagen, kap 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, kap 5, § 35, 2:a stycket, ges kommunfullmäktige rätt att avskriva 
motioner som inte beretts och beslutat inom ett år från det att motionen väckts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 2020-08-10
Sammanställning över ej färdigbehandlade motioner.

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 2020-08-26

§ 162 Dnr 2020/291

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunfullmäktigeberedning avseende ny vision från 2023 

Ärendebeskrivning

Simrishamn har sedan 2011 en vision som i sammandrag lyder ”Kontrasterna i en levande 
kommun gör alla dagar bättre”. Visionen bygger på fyra ledord: kontraster, levande, alla 
dagar och bättre. 

Eftersom visionen har funnits ett antal år så har det framkommit politiska önskemål om att 
se över och ta fram en ny vision för Simrishamns kommun att gälla from 2023. För att ge-
nomföra detta föreslås att en politisk beredning tillsätts. 

Visionen ska peka ut riktningen för kommunens långsiktiga utveckling och ska bidra till att 
skapa identitet, stolthet och engagemang för kommunen. Beredningens huvudsyfte är att 
vara kommunfullmäktiges verktyg för att bereda den politiska framtids- och visionsfrågan 
inför debatt och beslut i fullmäktige.

Beredningens uppdrag ska vara att: 

 kartlägga och beskriva arbetssätt och strukturer gällande vad en vision är och vilket 
syfte den har i kommunens styrning och styrmodell

 ta fram ett förslag på ny vision för Simrishamns kommun, visionen ska peka ut 
långsiktig riktning och strävan för kommunen och ska kunna finnas med som grund 
för prioriteringar och beslut framöver.

 visionens perspektiv bör omfatta 15 - 20 år framåt i tiden 
 visionen bör vara opolitisk (gemensam), på så sätt att det endast bör finnas en för 

hela kommunen och att den ska fastställas av kommunfullmäktige.
 framtagandet av visionen ska kännetecknas av delaktighet och av att en bredd av 

personer och organisationer involveras i processen, ett särskilt fokus ska vara att in-
kludera barns och ungdomars åsikter

 beredningen ska sammanställa arbetet och återrapportera det till kommunfullmäkti-
ge i form av en rapport. Kommunfullmäktige bör fastställa en ny vision för Sim-
rishamns kommun gällande from 2023 senast mars 2022 för att kunna inarbetas i 
mål- och budgetarbetet. Under 2023 blir visionen därefter en del i kommunens oli-
ka verktyg för styrning och utvecklig – såväl politiskt som i uppföljning av verk-
samheter.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 162 forts Dnr 2020/291

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tid

Beredningen tillsätts för tiden, november 2020 – februari 2022. Avrapportering av bered-
ningens arbete planeras ske vid två tillfällen, en gång i oktober 2021 och sedan slutrappor-
tering vid fullmäktiges sammanträde i februari 2022. Beredningen tar själv fram tid- och 
aktivitetsplan för arbetet inom ramen för beredningens uppdrag.

Beredningens sammansättning

I beredningen ingår fem ledamöter, som är representanter för samtliga partier i fullmäktige. 
Beredningens representanter ska inneha en plats som förtroendevald, antingen ordinarie 
eller ersättare, i kommunfullmäktige för att kunna väljas in i en beredning.
Till stöd för beredningen avsätts en tjänsteperson som berednings/administrativt stöd. 

Styrning av beredningen

Uppdraget som förtroendevald i en beredning innebär mer eget arbete än uppdrag i en 
nämnd. En viktig skillnad är att det är politikerna i beredningen som arbetar fram förslagen 
- inte tjänstepersonerna. Det krävs engagemang och aktivt deltagande av alla ledamöter. 
Alla i beredningen har ett gemensamt ansvar för att beredningsarbetet ska leda framåt och 
resultera i en slutrapport.

Funktioner i beredningen

Beredningens sammankallande utses från beredningens ledamöter.

Att vara sammankallande i en beredning innebär att:
 leda arbetet i beredningen
 kalla till möten med beredningen samt leda dessa möten
 se till så att arbetet följer kommunfullmäktiges uppdrag samt beredningens tid- och 

aktivitetsplan
 rapportera beredningens arbete till kommunfullmäktiges presidium


Beredningens ledamöter

Som ledamot i en beredning förväntas man:
 delta aktivt i beredningens arbete med omvärldsbevakning, faktainsamling, genom-

förande av eventuella medborgardialoger samt analys av resultat
 vara länken mellan beredningen och sitt politiska parti vilket betyder att ledamoten 

löpande ska informera medlemmar i det egna partiet om beredningens arbete och 
även återkoppla synpunkter från egna partiet tillbaka till beredningen

 delta i att ta fram slutrapport
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 162 forts Dnr 2020/291

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 delta i väglednings- och slutdebatter i kommunfullmäktige

Beredningsstödet

Beredningsstödet är en eller flera tjänstepersoner vars uppgift är att ge stöd till beredning-
en.

Beredningarna arbetar mer självständigt än en traditionell nämnd men har hjälp från bered-
ningsstödet med att:

 på uppdrag av sammankallande skicka kallelser till möten
 ansvara för att dokumentera vid möten och medborgardialoger
 bjuda in tjänstepersoner från kommunen eller externa föreläsare
 vara behjälplig i att arrangera eventuella medborgardialoger tex lokalbokning och 

fika
 administrera studiebesök
 tillsammans med sammankallande och beredningen skriva förslag till slutrapport
 behjälplig med kommunikation via hemsida, nyhetsbrev, sociala medier, annonser, 

pressmeddelanden

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2020 – 08 - 04

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 163 Dnr 2020/149

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avgiftsfri uteservering 

Ärendebeskrivning

För att dämpa negativa effekter till följ av covid-19, beslutade kommunfullmäktige den 30 
mars 2020, § 68, att uteservering och torgplats är avgiftsfri 1 april - 30 juni 2020 (tillstånd 
krävs). 
Beslutet var en del av en rad stödåtgärder till lokala företag i Simrishamns kommun. 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 förenkla något för företagen i den situation vi just 
nu befinner oss i.

Nu föreslås att förlänga de avgiftsfriheten för uteserveringar till och med den 31 december 
2020.
Det kompletterande beslutet om avgiftsfrihet för uteserveringar påverkar Samhällsplane-
ringsnämndens intäkter och motsvarar uppskattningsvis cirka 200 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-17
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30, § 68

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Uteservering är avgiftsfri till och med 31 december 2020 (tillstånd krävs)

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 164 Dnr 2020/96

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Pia Ingvarsson (S) - Minnesgåva till personer i daglig verk-
samhet efter 25 års anställning 

Ärendebeskrivning

I en motion från Socialdemokraterna, Pia Ingvarsson, har Simrishamns kommuns verksam-
het som benämns ”Daglig verksamhet” lyfts. I motionen framhålls att den sysselsättning 
som bedrivs där är både kvalitativ och utvecklande och att arbetet är viktigt och betydelse-
fullt. Att likställa de som deltager i daglig verksamhet med övriga anställda har väckts i 
motionen och att därför borde deltagarna i Daglig verksamhet bli bjudna på middag till-
sammans med övriga ”25-åringar”, samt få motsvarande gåva. 
I Simrishamns kommun får de som arbetat i kommunen i 25 år en gåva till ett värde av 
4000 kr exklusive moms, samt blir bjudna på en kommungemensam middag. För beräk-
ning av anställningstid gäller minst 40 procent av heltid. 
I motionen föreslås ”att personer i daglig verksamhet som arbetat 25 år i kommunen lik-
ställs som anställd och får därmed samma gåva och uppmärksamhet som övriga anställda”.  

Socialförvaltningen har bilagt ett yttrande i ärendet (se bilaga). 
Med hänsyn taget till Socialförvaltningens yttrande, samt övrig kunskap om den ovan upp-
märksammade verksamheten råder ingen tvekan om att det dagligen bedrivs en högkvalita-
tiv och bra verksamhet inom daglig verksamhets ram, som kommunen kan vara stolt över. 

Hänsyn bör tas till nedanstående faktorer: 

- Detta är en lagstyrd insats och inte ett reguljärt arbete på den ordinarie arbetsmark-
naden. 

- Att räkna tid för individer som går i och ur olika insatser kan vara svårt.
- De deltagare vars sysselsättning sker inom daglig verksamhet kan uppmärksammas 

på ett gott och fullvärdigt sätt inom socialförvaltningens ram. Där finns kunskap 
om hur och på vilket sätt denna grupp bäst kan uppmärksammas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2020-08-11
Motion (Socialdemokraterna), 2020-02-17
Socialförvaltningens yttrande avseende motionen (bilaga)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 164 forts Dnr 2020/96

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till motionen.

Överläggningar

Arbetsutskottet diskuterar motionens intentioner samt socialförvaltningens och HR-enhe-
tens skrivelser och enas om ett beslut av motionen.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Motionen avslås. De deltagare vars sysselsättning sker inom daglig verksamhet  
uppmärksammas på ett gott och fullvärdigt sätt inom socialförvaltningens ram. Där 
finns kunskap om hur och på vilket sätt denna grupp bäst kan uppmärksammas.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 165 Dnr 2020/298

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skrivelse från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund om att få ta del 
av de statliga ekonomiska medels som tilldelas kommunerna med hänvis-
ning till Coronaviruset 

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Räddningsförbunds direktion har tillskrivit medlemskommunerna med 
anledning av Coronaviruset och möjligheten att ta del av de statliga ekonomiska medel 
som tilldelats kommunerna. Förbundet prognostiserar i nuläget ett minusresultat om 500 
tkr för år 2020.

De statliga medel som tilldelats kommunerna är avsedda att täcka för minskade skattein-
täkter år 2020.

Av skrivelsen framgår det inte hur förbundet själva har ställt om för att möta den uppkom-
na situationen. Förbundet bör först upprätta en handlingsplan för den uppkomna situatio-
nen med syfte att få en budget i balans. Om det efter vidtagna åtgärder kvarstår ett under-
skott så borde en diskussion om det är ok med ett underskott utifrån ägarnas perspektiv 
inledas och i samband med detta diskutera ett eventuellt tillskott från ägarna.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-18
Skrivelse från Sydöstra Skånes Räddningsförbunds direktion till medlemskommunerna 
daterad 2020-07-03

Avstå från att delta i beslut

Pia Ingvarsson (S) avstår från att delta i beslut av ärendet.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Inte bevilja några statliga ekonomiska medel.

 Begära in en handlingsplan från förbundet med syfte att få en budget i 
balans.

_______

41



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 165 forts Dnr 2020/298

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 166 Dnr 2020/273

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag på ändrad finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgif-
ten från och med 2021 för Skånes kommuner 

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet Skåne har inkommit med ett ärende där kommunförbundet ber kom-
munfullmäktige besluta om ett ja eller nej till förslag på förändrad finansieringsmodell för 
beräkning av medlemsavgiften från och med 2021 för Skånes kommuner. För att för-
bundsmötet 2020-10-02 ska kunna fatta beslut om den nya finansieringsmodellen som fö-
reslås ovan måste samtliga medlemmar sålunda innan förbundsmötet ha godkänt styrelsens 
förslag till beslut.

I dag består finansieringen från de skånska kommunerna av Kommunförbundet Skånes 
verksamhet dels av en medlemsavgift och dels av finansiering via en rad samverkansavtal 
och överenskommelser mellan kommunerna och förbundet.

Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften sker utifrån kommunernas samlade 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Nuvarande fördelning bedöms inte vara transpa-
rant utifrån de verksamheter som Kommunförbundet Skåne bedriver. Dessutom har för-
ändringarna mellan åren av avgiftens storlek ibland varierat kraftigt och försvårar både för 
förbundet och kommunerna att planera inför kommande budgetår.

Därför föreslås en ny beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig ram som fördelas 
på medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun, baserat på invånarantalet 
enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret. Förändringen föreslås införas från och med 
budgetåret 2021.

För Simrishamns del innebär förslaget till ny finansieringsmodell en sänkt medlemsavgift i 
förhållande till nuvarande modell.
 
Beslutsunderlag

Kommunledningens tjänsteskrivelse daterad 2020-07-03
Kommunförbundet Skåne sammanträdesprotokoll § 25 daterad 2020-06-25
Kommunförbundets tjänsteskrivelse daterad 2020-06-08
Bilaga 1 Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften till Skånes kommuner
Bilaga 2 Totalram medlemsavgift Skånes kommuner 2021 – 2022
Brev till Skånes kommuner daterad 2020-06-26
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 166 forts Dnr 2020/273

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna förslag på ny finansieringsmodell för medlemsavgiften till Skånes Kom-
muner från med år 2021

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 167 Dnr 2020/300

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till stadgar - Kommunförbundet Skåne 

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet Skåne har kallat valda ombud till ett digitalt extra förbundsmöte den 2 
oktober 2020.

Förbundsmötet är påkallat utifrån behovet att göra förändringar i nuvarande stadgar.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-19.
Kallelse samt förslag till stadgar.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Inte framföra några erinringar mot föreliggande förslag till stadgar.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 168 Dnr 2020/248

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Direktiv till barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2020-06-15, § 134, behandlades ärendet om direk-
tiv till barn- och utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet med uppdrag till kommunstyrelsen 
ta fram direktiv åt barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, § 134
Alliansens förslag till direktiv

Yrkanden

Jeanette Ovesson (M) yrkar att direktiv ges enligt Alliansens tidigare förslag.

Pia Ingvarssons (S) yrkar att följande direktiv ges: 

Barn- och utbildningsnämnden tillsammans med förvaltningen utvecklar den ekonomiska 
kontrollen och styrningen.
Uppföljning av ekonomin ska redovisas till kommunstyrelsen vid varje sammanträde.

Överläggning

Arbetsutskottet diskuterar föreslagna direktiv samt vilka direktiv som behöver ges till barn- 
och utbildningsnämnden. Arbetsutskottets enas om tre direktiv.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Följande direktiv ges till barn- och utbildningsnämnden 

 Den ekonomiska kontrollen och styrningen behöver utvecklas, vilket innebär bud-
get i balans och en förbättrad prognossäkerhet.

 Beslut om grundskolans organisation hanteras av barn- och utbildningsnämnden 
och beslut fattas av kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 168 forts Dnr 2020/248

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Beslut om gymnasieskolans utformning hanteras av barn- och utbildningsnämnden 
och beslut fattas av kommunfullmäktige.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-26

§ 169 Dnr 2020/310

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utträde ur KIMO Sverige 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun har varit medlem i organisationen KIMO Sverige sedan 2015. Be-
dömningen är att kommunens samverkans- och påverkansbehov kopplat till marina frågor 
kan fyllas på andra sätt och att medlemskapet i KIMO Sverige kan avslutas. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-24.
Beslut KF 2015-11-02, § 172 
Beslut KS 2015-10-14, § 228
Simrishamns kommuns engagemang i KIMO, PM och förslag 2015-09-17.

ARBETSTUSKTOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

 Säga upp Simrishamns kommuns medlemskap i KIMO Sverige.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Inte vidare utse ledamot till KIMO Sverige. 

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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