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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-10-07

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Jeanette Ovesson (M)
Mats Bengtsson (C)
Pia Ingvarsson (S)
Gudrun Schyman (FI), §§ 193-198
Tomas Assarsson (FI)

Övriga deltagande Jaennine Olesen (M), barn- och utbildningsnämnden, § 194
Christer Grankvist (S), barn- och utbildningsnämnden, § 
194
Anders Wedin, Barn- och utbildningsförvaltningen, § 194
Maria Linde Strömberg (M), socialnämnden, § 195
Berit Olsson (S), socialnämnden, § 195
Anneli Roshagen (KD), socialnämnden, § 195
Bertil Bjerstam (C) Simrishamns Bostäder, § 196
Lars-Gösta Nilsson (M), Simrishamns Bostäder AB, § 196
Ulf Bengtsson (S), Simrishamns Näringslivsutveckling 
AB, § 196
Charlotte Wadström, VD Simrishamns Bostäder AB, § 196
Mats Svensson, SÖRF, § 197
Lars-Gösta Andersson, SÖRF, § 197
Annette Jönsson, SÖRF, § 197
Elise Andersson, ekonom, § 198
Helen Esperup, redovisningsansvarig, § 198

Diana Olsson, kommundirektör
Lars Johan Rosvall, ekonomichef
Carina Persson, nämndsekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-10-07

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 193 Fastställande av ärendelista 2020/11 4
§ 194 Information från Barn- och utbildningsnämndens pre-

sidium
2020/90 5

§ 195 Information från socialnämndens presidium 2020/91 6 - 7
§ 196 Information från Simrishamns Bostäder/Simrishamns 

näringslivsutveckling AB
2020/92 8 - 9

§ 197 Information från Sydöstra Skånes Räddningstjänstför-
bund

2020/118 10

§ 198 Ekonomisk uppföljning - Kommunstyrelsen 2020 2020/101 11
§ 199 Uppskattning till medarbetare 2020/352 12
§ 200 Delårsrapport 2020-08-31 - Simrishamns kommun 2020/322 13
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-10-07

§ 193 Dnr 2020/11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Ett ärende har tillkommit på dagens ärendelista: Uppskattning till medarbetare.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av ärende enligt ovan.

_____
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-07

§ 194 Dnr 2020/90

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från Barn- och utbildningsnämndens presidium 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande, Jaennine Olesen, samt 2:e vice ordfö-
rande, Christer Grankvist, informerar vid dagens sammanträde enligt frågor som tidigare 
skickats ut.

Systematiskt kvalitetsarbete är ett arbete som pågår inom förvaltningen. 

Nämndmålen för 2020 beräknar man ska uppnås.

Redovisning av interkontroll är bland annat: GDR, skolplikt samt garanterad undervis-
ningsplikt.

Uppföljning av uppställda direktiv sker kontinuerligt.

Nämnden har inga medborgarförslag eller motioner som är obesvarade.

Arbetet med en gemensam gymnasieskola pågår. Finns olika parametrar att ta hänsyn till. 
Fr o m augusti 2021 ska gymnasieskolan i Simrishamn ha en rektor.

Barn- och utbildningsnämndens presidium diskuterar klimatet i barn- och utbildnings-
nämnden. Arbetsutskottet uppmanar presidiet att ta upp detta i nämnden.
  
Med anledning av diskussionen om klimatet i nämnden kommer ny avstämning ske i bör-
jan av år 2021 med barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Presentationsmaterial från barn- och utbildningsnämnden.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Informationen läggs till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-07

§ 195 Dnr 2020/91

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från socialnämndens presidium 

Ärendebeskrivning

Socialnämndens presidium, ordförande, Maria Linde Strömberg, 1:e vice ordförande, An-
neli Roshagen, samt 2:e vice ordförande, Berit Olsson, informerar arbetsutskottet.

Större verksamhetsfrågor är bland annat förslaget om ny Hälsa, Vård och Omsorgsplan. 
Planen kommer behandlas på socialnämndens sammanträde inom kort. Planen kommer 
därefter skickas ut på remiss på bred front.

Socialförvaltningen ägnar sig mer åt förebyggande arbete än tidigare.

Pandemin Covid 19 har påverkat socialnämndens verksamheter på olika sätt. Ingen känd 
smittspridning finns i dagsläget på kommunens boende. Om en snabb smittspridning skulle 
uppstå finns en enhet i Borrby förberedd att hantera detta.

Socialstyrelsen har uppmärksammat förvaltningens arbete med Covid 19 och de filmer 
man producerat.

Förvaltningen har arbetat intensivt med handlingsplan för budget i balans. Samtliga verk-
samheter går med plus förutom försörjningsstödet.  

Finns en stor del lediga platser på kommunens äldreboende. Detta beror bland annat på att 
de ”nya” äldre har ett annat levnadsmönster.

På grund av pandemin har man inte kunnat arbeta med samtliga uppsatta mål.

Kvalitén mäts och förbättras kontinuerligt. 

Nämnden har en privat utövare, Villa Joneberg. Kontroll sker en gång per år och den se-
naste utfördes i början av år 2020.

Beslutsunderlag

Presentationsmaterial från socialnämnden.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

 Lägga informationen till handlingar.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-07

§ 195 forts Dnr 2020/91

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-07

§ 196 Dnr 2020/92

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från Simrishamns Bostäder/Simrishamns näringslivsutveck-
ling AB 

Ärendebeskrivning

Representanter från Simrishamns Bostäder AB  och Simrishamns Näringslivsutveckling 
AB; Bertil Bjerstam, Lars-Gösta Nilsson, Ulf Bengtsson samt bolagens VD, Charlotte 
Wadström, informerar arbetsutskottet.

Simrishamns Bostäder

Ekonomin för Simrishamns Bostäder ser bra ut.

Måluppfyllelsen enligt ägardirektiv är bra ut enligt utfall för augusti 2020.

Byggnationen av Raketen (totalt 24 bostäder) pågår enligt schema. Stort intresse finns för 
lägenheterna.

Försäljning av Tulpanen, Hammenhög, pågår. Avsiktsförklaring är gjord för ett trivselbo-
ende. 

Prästgården, Hammenhög, är såld i juli 2020.

Inga vakanser i bostadsbeståndet finns utan det är en god efterfrågan.

Simrishamns Näringslivsutveckling AB

Ekonomin för Simrishamns Näringslivsutveckling är bra.

Renovering av värmesystemet på Galaxen behöver göras. Socialförvaltningen har framfört 
önskemål om ombyggnad av tredje våningen till kontor.

Problem med ventilationen i Lyckebyhuset.

Tomten Hyveln 1 är förvärvad där bolaget kan samla hela sin verksamhet.

Bruksgatan 1 (nuvarande kontor) blir tillgänglig för ny verksamhet, t ex förskola.

Information ges om visionen Skansen. Området ska bli ett levande område med mer än 
bara bostäder. 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-07

§ 196 forts Dnr 2020/92

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lots för projektet Skansen är anställd året ut.

Beslutsunderlag

Presentmaterial från Simrishamns Bostäder/Simrishamns Näringslivsutveckling AB

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

 Lägga informationen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-07

§ 197 Dnr 2020/118

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 

Ärendebeskrivning

Representanter för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund; Mats Svensson, Lars-Gösta 
Andersson och Annette Jönsson, informerar arbetsutskottet.

Resultaträkningen för tertial 2 visar ett överskott. Prognosen för 2020 är uppskattad till 
500 000 kronor.

När det gäller ombyggnaden av räddningsstationen i Simrishamn är ritningar framtagna 
och bygglov har skickats in. Förfrågningsunderlag är klart. Byggnationen ska vara klart till 
april 2021. Investeringskostnaden är beräknat till ca 2,5 mnkr samt en årlig drift på 200 tkr.

Plan finns för hur arbetet ska fungera i stationen under byggnationstiden.

Antalet larm har minskat fram till augusti 2020. Sjukvårdslarm har däremot ökat.

Beslutsunderlag

Presentationsmaterial från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Lägga informationen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-07

§ 198 Dnr 2020/101

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk uppföljning - Kommunstyrelsen 2020 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat en verksamhetsberättelse för perioden januari till 
augusti 2020.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 3 280 tkr. Detta främst beroende på att 
kostnader för färdtjänst bedöms bli lägre än budgeterat och möjligheten till gratis kollektiv-
trafik inom kommunens gränser för de som fyllt 75 år utnyttjas i mindre omfattning än 
beräknat. Det prognostiserade överskottet beror också på tjänstledigheter och vakanta 
tjänster på förvaltningen.

Av sex fastställda nämndmål bedöms två komma att uppfyllas, två som inte kommer upp-
fyllas och två följs upp en gång om året och det sker i samband med årsbokslutet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2020-09-21
Verksamhetsberättelse KS jan-aug 2020

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen januari-augusti 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-07

§ 199 Dnr 2020/352

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Uppskattning till medarbetare

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet föreslår att ge en gåva på verksamhetsnivå till medarbetare i våra kommu-
nala verksamheter motsvarande 300 kronor per medarbetare (räknas på månadsanställda). 

Gåvan är en uppskattning utifrån att kommunen prognosticerar ett gott resultat 2020.

Gåvan är på verksamhetsnivå och får användas till gemensamhetsaktiviteter av olika slag 
inom kommunen.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna förslaget om en gåva till verksamheterna motsvarande 300 kronor per 
medarbetare (månadsanställd).

 Kostnaden, ca 500 000 kronor, finansieras genom medel för kommunstyrelsens för-
fogande.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-07

§ 200 Dnr 2020/322

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delårsrapport 2020-08-31 - Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari till augusti 2020. 
Rapporten inkluderar även en helårsprognos som redovisar ett beräknat balanskravsresultatet 
på +57,7 mnkr (budget +13,3 mnkr). Anledningen till den stora budgetavvikelsen beror på 
generella statsbidrag och ersättning för sjuklönekostnader, som betalats ut med anledning av 
coronapandemin. 

Tre av de tre finansiella målen bedöms kunna uppnås. Endast två av de fem verksamhetsmålen 
med inriktning på god ekonomisk hushållning förväntas bli helt uppfyllda under året. Frisknär-
varon understiger 95 procent och med coronapandemins effekter är detta mål svårt att påverka. 
Utfallet gällande nämndmålen bedöms i allt väsentligt bli positivt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2020-10-01
Delårsrapport januari – augusti 2020

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna föreliggande rapport.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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