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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-11-18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 240 Fastställande av ärendelista 2020/11
§ 241 Information från kommunstyrelsens ordförande 2020/12
§ 242 Information från kommundirektören 2020/7
§ 243 Information/utvärdering styrmodell 2020/313
§ 244 Förändringar i regionbusstrafiken - Erica 15 min 2020/387
§ 245 Meddelanden 2020/9
§ 246 Attestförteckning KLK 2021 2020/375
§ 247 Detaljplan för Hjälmaröd 4:203, Kivik - utställning 2 2020/384
§ 248 Helårsprognons 4  - Kommunstyrelsen 2020/101
§ 249 Budget Kommunstyrelsen 2021 2020/205
§ 250 Tidplan för årsredovisning 2020 2020/381
§ 251 Tidplan ekonomisk uppföljning 2021 2020/385
§ 252 Budget 2022-2026 - Tidplan och anvisningar 2020/382
§ 253 Plan för hälsa, Vård och Omsorg 2021-2026 remissut-

gåva
2020/390

§ 254 Revidering i kommunstyrelsens reglemente 2019/40
§ 255 Namnbyte av och tillägg i samhällsbyggnadsnämn-

dens reglemente
2019/40

§ 256 Renhållningsordning 2021-2030 2020/174
§ 257 Översyn av lokala hälsoskyddsföreskrifter 2019/518
§ 258 Helårsprognos 4 - Simrishamns kommun 2020/121
§ 259 Bolagsordning och ägardirektiv - Simrishamns Bostä-

der AB
2020/379

§ 260 Bolagsordning och ägardirektiv – Simrishamns Nä-
ringslivsutveckling AB

2020/380

§ 261 Politiska sammanträden på distans 2020/143
§ 262 Hållparbetspolicy för Simrishamns kommun 2021-

2024
2020/396
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-11-18

§ 240 Dnr 2020/11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-11-18

§ 241 Dnr 2020/12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommunstyrelsens ordförande

Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), informerar om dialogen som varit gällande superbus-
sar på linje 3 och 5. 

När det gäller linje 5 är alla nöjda med liggande förslag. Hållplatser ska rustas upp och 
underlag finns för kommunens kostnader. Drygt 2 mnkr är kostnaden för Simrishamns 
kommun, ungefär den summa som man budgeterat för. En viss del av underhåll och drift 
kommer läggas på kommunen, troligtvis gäller detta bänkar.

Underlaget är nu uppe för diskussion hos tjänstepersoner. 

När det gäller linje 3 finns det fortfarande oklarheter. Kristianstad kommun är tveksamma 
till att diskutera detta eftersom man inte vill bli av med hållplatser. 

Ordföranden samt 2:e vice ordförande, Pia Ingvarsson (S), har varit på ägarsamråd med 
Simrishamns Bostäder AB och Simrishamns Näringslivsutveckling AB. 

Byggnation av Raketen fortgår enligt plan. Inflyttning under 2021.

Tulpanen, Hammenhög, är ute till försäljning. Har funnits intressenter men dessa har hop-
pat av. 

Bolaget har sålt av bostäder i området Prästgården, Hammenhög, Köparen är en privat nä-
ringsidkare.

Intresset för bostäder i Simrishamn har matats av. Kan vara att man är mindre benägen att 
flytta i ”Coronatider”.

Simrishamns Bostäder AB har fått högt betyg i sin enkät om kundnöjdhet.

Kontrakt har skrivits med 2 etableringar på Skansen-området (padelhall samt Bo Klok).

Varit diskussion om kameraövervakning. Tillstånd från Datainspektionen behövs inte läng-
re för att sätta upp kameraövervakning vid stationsområden, dock behövs fortfarande till-
stånd från polisen. För att få sätta upp kameraövervakning måste det finnas ett verkligt 
behov, vilket man måste kunna visa.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-11-18

§ 242 Dnr 2020/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektör Diana Olsson informerar om att Coronamöten sker varje vecka. Smitt-
spridningen har minskat i kommunens verksamheter. 

Gällande restriktioner fortsätter att gälla fram till den 13 december.

38 000 tester per vecka görs från regionens sida, en ökning med 13 000 tester från förra 
veckan. Testställe är på gång i Simrishamn. 

Den enskilde har ett eget ansvar för hur man följer de restriktioner som finns.

Man tittat på ett gemensamt omsättningslager. Avstämning om detta sker den 20 november 
i kommundirektörsgruppen.

Tillförordnad samhällsbyggnadschef är anställd. Tommy Samuelsson börjar den 4 januari 
2021.

I avtalet för säkerhetssamarbetet ingår samtliga 4 kommuner (Simrishamn, Tomelilla, Sjö-
bo och Ystad). 

Tillfälligt samarbete finns vad gäller säkerhetschef. Fr o m november 2020 är det Helena 
Berlin som upprätthåller tjänsten. Avtalet förlängs månadsvis fram tills ordinarie säker-
hetschef är på plats.

Arbetet med gymnasiesamverkan pågår (uppdrag från Skånes kommuner). Fokus just nu är 
att enas om en gemensam prisbild.

I förvaltningschefsgruppen har man diskuterat hur man ska hantera den beslutade gåvan 
om 300 kronor till varje medarbetare. Tanken med gåvan var att anordna något gemensamt 
för respektive enhet men med tanke på rådande situation med Corona är detta inte möjligt. 
Varje enhetschef får bestämma hur man ska göra, eventuellt kan man köpa ett presentkort 
som gäller under 2021.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-11-18

§ 243 Dnr 2020/313

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information/utvärdering styrmodell

Vid arbetsutskottets sammanträde i oktober diskuterades olika styrmodeller och vad man 
kan påverka samt vad man får påverka. 

Diskussionen mynnade ut i en egen modell ”Simrishamnsmodellen”. Modellen innebär att 
man jobbar med rambudget, uppdrag och kommunfullmäktiges mål (de mål en kommun 
måste ha). 

Nämnderna ska återkoppla hur man tänker uppnå de mål som kommunfullmäktige tagit. 
Kommunfullmäktige kan ge uppdrag till nämnder och nämnderna kan i sin tur ge uppdrag 
till sina enheter.

Kommundirektören får i uppdrag att skriva fram ärendet om en förändring av styrmodellen 
för politisk behandling.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-11-18

§ 244 Dnr 2020/387

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förändringar i regionbusstrafiken

Infrastukturstrateg Erica Johansson informerar om förändringen i regionbusstrafiken inför 
tidtabellskiftet den 13 december 2020.

Linje 571 ”pilotlinje” är insatt mellan Simrishamn-Ystad. Linjen blir det snabba alternati-
vet jämfört med linje 570 (17 minuter snabbare). Linjen stannar på 2 hållplatser inne i Sim-
rishamn och därefter i Järrestad, Hammenhög och Hannas när det gäller Simrishamns kom-
mun. Linjen ska utvärderas efter 2 år i samband med att gällande trafikavtal upphör.

Även linje 573 samt Skåneexpressen 3 berörs av tabellskiftet. Enbart morgonturen kommer 
finnas vad gäller linje 573. 

Linje 571 har tillkommit på bekostnad av linje 573.

När det gäller Skåneexpressen 3 kommer turen till Kristianstad kl 18.49 läggas tillbaks i 
tidtabell.

Vissa av turerna för Skåneexpressen 3 kommer köras inom Rörum (stopp vid Sophiasko-
lan). Detta innebär att linjen kommer få en längre restid vid de turer som körs inom Rörum. 
Detta innebär att syftet med det parallella arbetet ”Superbusskoncept” och status express-
buss blir lägre.

Samtliga förändringar sker vid tidtabellskiftet den 13 december 2020.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-11-18

§ 245 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
2020-11-18

§ 246 Dnr 2020/375

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Attestförteckning KLK 2021 

Ärendebeskrivning

Enligt gällande delegationsordning som beslutades av kommunstyrelsen 2019-12-04, § 258 
och reviderades 2020-01-15, § 10 är det kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutar om at-
testförteckning för budgetåret. Syftet med detta årliga beslut är att ge en helhetsbild av at-
testrätten inom ansvarsområdet. Ekonomichefen har delegation att besluta om förändringar 
under pågående budgetår. Sådana förändringar anmäls löpande som delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsen 2020-11-08
Attestförteckning för kommunstyrelsen fr.o.m. 1 januari 2021

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Utse beslutsattestanter och granskningsattestanter för kommunstyrelsens ansvarsområ-
de år 2021 i enlighet med förslaget.

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 247 Dnr 2020/384

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Hjälmaröd 4:203, Kivik - utställning 2 

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att utveckla parkområdet med bostäder i huvudsak i radhusform, 
samt möjliggöra för hotellverksamhetens expansion. 
Bostadsbebyggelse i anslutning till hotellanläggningen möjliggör för en ökad servicegrad 
inom området.

Bostädernas placering är vald så att de bidrar till att inrama parkrummet och förtydliga/ut-
veckla det till en boendemiljö med möjlighet till utblick över Östersjöhorisonten. Träd spa-
ras eller nyplanteras mellan husen.

Detaljplanen upprättas på uppdrag av Höstäpplet AB, som avser att utveckla Kiviks hotel-
lanläggning och skapa ny bostadsbebyggelse inom fastigheten Hjälmaröd 4:203. 

Byggnadsnämnden medgav den 1 mars 2006 och 22 maj 2006 upprättande av
detaljplan för fastigheten Hjälmaröd 4:20 respektive fastigheten Hjälmaröd 4:203.
Hjälmaröd 4:20 har därefter fastighetsreglerats till Hjälmaröd 4:203.

Planprogrammet var utställt på samråd årsskiftet 2006/2007, samrådshandlingen samman-
ställdes under 2009, utställning nr 1 var under 2015. Därefter har planen väntat på en ut-
byggnad av VA-tillgången i Kivik och bearbetats vidare under våren 2020.

Reningsverket i Kivik planeras vara utbyggt vid årsskiftet 2020/2021 och dricksvattentill-
gången (från Tomelilla) sommaren 2021.

Samhällsplaneringsnämden beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2020, § 222, bland 
annat att godkänna detaljplan för Hjälmaröd 4:203 för utställning 2.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-05.
Kungörelse, 2020-10-28.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-10-22, § 222.
Barnchecklista, 2020-10-05.
Behovsbedömning, miljöundersökning 2020-09-25.
Granskningsutlåtande utställningshandlingar nr 1, (2020-09-11).
Plankarta & illustrationskarta 2020-09-04.
Planbeskrivning 2020-09-04.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 247 forts Dnr 2020/384

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Utifrån redovisade utställningshandlingar framförs inga erinringar i rubricerat ären-
de. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 250 Dnr 2020/381

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tidplan för årsredovisning 2020 

Ärendebeskrivning

Lagstadgad årsredovisning per 31 december 2020 ska upprättas.
Här överlämnar kommunledningskontoret förslag till tidplan för
årsbokslut och årsredovisning 2020-12-31.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-03
Tidplan för delårsbokslut och delårsrapport 2020-12-31

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

 Godkänna upprättad tidplan för årsbokslut och årsredovisning 2020-12-31.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 248 Dnr 2020/101

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Helårsprognons 4  - Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

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

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 4 730 tkr. 
Överskottet på kommunstyrelsen beror bland annat på att det har varit vakanta tjänster 
samt personal som har varit föräldralediga på kommunledningskontoret. Överskottet härrör 
också till att bland annat fysiska möten med näringslivet, företagsfest, havsår, resor och 
kurser inte har kunnat genomföras på grund av covid-19. Kostnader för konsulttjänster 
bedöms inte behöva nyttjas i den utsträckning som budgeterats.
Det kommer även bli ett större överskott för färdtjänst och seniorkort.

Det prognostiserade överskott på investeringar uppgår till 1 567 tkr och beror på att hela 
den avsatta budgeten för digitalisering och beslutsstödsystem inte kommer användas under 
året. De medel som inte används under året kommer överföras till 2021. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2020-11-09
Helårsprognos 4 för kommunstyrelsen

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna helårsprognos 4/2020 för kommunstyrelsens verksamheter

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 249 Dnr 2020/205

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget Kommunstyrelsen 2021 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 3 juni 2020, § 121, om budgetskri-
velse inkluderat äskande, besparingar och preliminära nämndmål för 2021 som överlämna-
des till budgetberedningen i augusti 2020. 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2020 beslutades bland annat om 
nämndernas driftramar. För 2021 års verksamhet har kommunstyrelsen tilldelats en drift-
ram på 95 849 tkr. Kommunstyrelsen har fått ramjusteringar i form av pris- och lönekom-
pensation och omräkningar av kapitalkostnader, internhyra och internstäd på 1 333 tkr. 
Sedan har kommunstyrelsen fått en utökad ram på 1 614 tkr som avser tidigare beslutade 
förändringar och som finansieras genom omfördelning från övriga nämnder. Kommunsty-
relsen har även fått en ramförstärkning på 132 för bidrag till räddningsvärn. Utöver det har 
kommunstyrelsen fått 1 477 tkr till Snurringen och marknadsföringsbidrag, medel som 
endast avser 2021.

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde i oktober även om förvaltningarnas 
investeringsramar och investeringsprojekt för 2021. 

Kommunstyrelsen har beslutat om preliminära nämndmål för 2021 på sammanträdet den 
13 maj 2020, § 102 och om indikatorer för 2021 på sammanträdet den 14 oktober 2020, § 
194.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2020-11-09
Nämndplan för kommunstyrelsen 2021.

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till föreliggande beslutsförslag dock med ändringen att en 
omfördelning av 700 tkr, marknadsföringsbidrag, görs till satsning på kollektivtrafik.

Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 249 forts Dnr 2020/205

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsgång     

Ordföranden ställer proposition på att godkänna föreliggande beslutsförslag ”Nämndplan 
innehållande driftbudget, investeringsbudget, investeringsprojekt, mål och indikatorer 
2021” mot Pia Ingvarssons (S) yrkande med ändringen om omfördelning och finner att 
arbetsutskottets beslutat enligt föreliggande beslutsförslag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för föreliggande beslutsförslag rösta Ja

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

Voteringen utfaller med 3 Jaröster; Jeanette Ovesson (M), Mats Bengtsson (C) och Tomas 
Assarsson (SD) mot

2 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S) och Gudrun Schyman (FI).                

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna Nämndplan innehållande driftbudget, investeringsbudget, investerings-
projekt, mål och indikatorer 2021.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S) och Gudrun Schyman (FI).
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 251 Dnr 2020/385

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tidplan ekonomisk uppföljning 2021 

Ärendebeskrivning

Kommunens ekonomiska uppföljning ska ske med fyra helårsprognoser, per sista mars, 
maj, augusti (delårsrapport) samt oktober. En av prognosernas upprättas i samband med 
den lagstadgade delårsrapporten.

Här överlämnar kommunledningskontoret förslag till tidplan för helårsprognoser 2021.

Beslutsunderlag

Prognos Avser Inlämning KsAu KS
HP1 Per sista feb 15 mars 24 mars 14 april
HP2 Per sista maj 14 juni 23 juni 18 aug
DR (HP3) Per sista aug Särskild tidplan
HP4 Per sista okt 15 nov 24 nov 8 dec

Är det tidsmässigt möjligt ska helårsprognosen nämndbehandlas innan inlämnandet till kom-
munledningskontoret sker. Förvaltningschef ska inte underteckna helårsprognosen så som tidi-
gare skett. Det är respektive nämnd som är ansvarig för prognoserna. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Anta förslag till tidplan för helårsprognoser 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 252 Dnr 2020/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2022-2026 - Tidplan och anvisningar 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret lämnar i detta ärende förslag till tidplan och anvisningar för 
arbetet med budget 2022–2026. 

Nytt i detta förslag jämfört med förra budgetprocessen är att budgetberedningen hanterar 
investeringsbudget och investeringsprojekt för samtliga nämnder under våren 2021. Då ska 
även exploateringsprojekt hanteras. Särskilda mallar finns upprättade som ska sammanstäl-
las och beslutas av nämnderna innan de lämnas in till ekonomienheten den 22 mars. Bud-
getberedningen kommer därefter att träffa nämnderna enskilt och har dialog med dem uti-
från antagna budgetskrivelser gällande investeringar och exploateringar den 8 och 9 april. 
Denna dialog genomförs av nämndens presidium. Därefter är det i tidplanen avsatt tre till-
fällen för budgetberedningen att träffas innan kommunfullmäktige vid juni månads sam-
manträde beslutar om investerings- och exploateringsbudgetramarna samt investerings- 
och exploateringsprojekt för år 2022 med plan för åren 2023–2026.

Den 2 augusti ska nämndernas antagna budgetskrivelser innehållande drift och preliminära 
nämndmål lämnas in till ekonomienheten. Mallen för nämndernas budgetskrivelser inne-
håller vad gäller driftbudgeten; nuvarande verksamhet, bedömd måluppfyllelse för inneva-
rande år, äskanden kopplade till fullmäktigemål, effektiviseringsmöjligheter på minst 1 
procent av befintlig ram kopplade till fullmäktigemål och demografiska effekter (gäller 
barn- och utbildningsnämnd samt socialnämnd). Vidare ska nämnderna inkomma med pre-
liminära nämndmål samt eventuellt taxor. 

Budgetberedningen kommer därefter att träffa nämnderna enskilt och har dialog med dem 
utifrån de antagna budgetskrivelser den 16 och 17 augusti. Denna dialog genomförs av 
nämndens presidium. I tidplanen ges utrymme för budgetberedningen att därefter träffas 
vid två tillfällen. Den 22 september påbörjar sedan kommunstyrelsens arbetsutskott den 
politiska beredningen gällande slutlig budget. Budgeten fastställs av fullmäktige den 25 
oktober 2021.

Innan utgången av december 2021 ska nämnderna fattat beslut om internbudgeten, inklusi-
ve slutliga nämndmål. I januari 2022 är det tänkt att nämnderna ska informera fullmäktige 
om budgeten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2020-11-10
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 252 forts Dnr 2020/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tidplan och budgetanvisningar 2022–2026

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna förslag till tidplan och anvisningar för budgetprocessen 2022–2026.  

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 253 Dnr 2020/390

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Plan för hälsa, Vård och Omsorg 2021-2026 remissutgåva 

Ärendebeskrivning

Under hösten 2019 och våren 2020 har socialförvaltningen arbetat med att ta fram en ny 
Plan för hälsa, vård och omsorg, som ersätter tidigare Vård- och omsorgsplan. Nu ska pla-
nen på remiss till kommunala förvaltningar, Simrishamnsbostäder samt kommunala pen-
sionärsrådet. Kommunstyrelsen har fått tillfälle att inkomma med svar på remissen, re-
missvaret ska lämnas senast den 4 december 2020.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-03
Plan för hälsa vård och omsorg 2021 - 2026 – Remissutgåva, inkommen 2020-10-23
Beslut i Socialnämnden 2020-10-22, §148
Skrivelse remissomgång Plan för hälsa, vård och omsorg, 2020-09-30
Remiss – Plan för hälsa, vård och omsorg 2021 – 2026, 2020-09-30

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Kommunstyrelsen ställer sig positiv till remissutgåvan av Plan för hälsa, vård och 
omsorg 2021 - 2026. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 254 Dnr 2019/40

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revidering i kommunstyrelsens reglemente 

Ärendebeskrivning

Beslut om eldningsförbud med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot 
olyckor kan inte överlåtas till ett kommunalförbund, för Simrishamns del SÖRF. Beslutet ska 
fattas i kommunen vilket saknat reglering i Simrishamns kommuns författningssamling. Kom-
munledningskontoret föreslår ett tillägg till kommunstyrelsens reglemente som lyder:

Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor meddela föreskrif-
ter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgär-
der mot brand.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-30

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 I enlighet med förslag tillföra reglemente för kommunstyrelsen en ny punkt § 8:5 
avseende eldningsförbud 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 255 Dnr 2019/40

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Namnbyte av och tillägg i samhällsbyggnadsnämndens reglemente 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 § 84 om att byta namn på samhällsbyggnads-
nämnden till samhällsplaneringsnämnden. I linjen med detta beslut ska även nämndens regle-
mente byta namn i rubriken och genomgående i den löpande texten. 

Kommunen är enligt 15 kap. 20 § miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av hus-
hållsavfall inom kommunen. Med hushållsavfall avses enligt 15 kap. 3 § miljöbalken avfall 
som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 

Enligt 15 kap 24 § miljöbalken är det förbjudet för annan än kommunen eller den kommu-
nen anlitar att transportera hushållsavfall. Kommunen bestämmer själv hur avfallshante-
ringen ska bedrivas, antingen i egen regi genom förvaltning, i eget eller samägt bolag eller 
genom uppdrag till en eller flera upphandlade entreprenörer. Det innebär att verksamhets-
utövandet kan läggas över på ett kommunalt bolag. Kommunen förblir dock alltid huvud-
man för verksamheten och kan aldrig överföra sitt avfallsansvar till ett bolag.

Det har framkommit ett behov av att förtydliga kommunens renhållningsansvar i samhälls-
byggnadsnämndens reglemente. Detta görs genom att tillföra orden avfalls- och renhåll-
ningsfrågor i reglementets 1 §, ”Allmänt om nämndens uppgifter”.

Förslag på ny skrivning: 

” Allmänt om nämndens uppgifter

1 § Samhällsplaneringsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom lokalförsörjning, fas-
tigheter, byggnader och infrastruktur/markanläggningar, planläggning av mark och vatten, 
exploateringsverksamhet, resurs-, naturvårds-, klimat- och miljöfrågor som inte innebär 
myndighetsutövning, avfalls- och renhållningsfrågor, kostverksamhet, städverksamhet, 
hamnverksamhet och vatten- och avloppsanläggningar. Samhällsplaneringsnämnden an-
svarar för Simrishamns kommuns miljöpris…”

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-09
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 255 forts Dnr 2019/40

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Byta namn från samhällsbyggnadsnämndens reglemente till samhällsplanerings-
nämndens reglemente samt att byta nämndens namn på alla förekommande ställen i 
den löpande texten.

 Tillföra reglementets första paragraf orden ”avfalls- och renhållningsfrågor”. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 256 Dnr 2020/174

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Renhållningsordning 2021-2030 

Ärendebeskrivning

Simrishamns och Tomelilla kommuners nuvarande renhållningsordning gäller till och med 
2020 och förslag till en ny renhållningsordning är framtagen av Österlens Kommunala 
Renhållnings AB (Ökrab) och Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav).

Renhållningsordningen innefattar avfallsföreskrifter (regler för avfallshanteringen) och 
gemensam kretsloppsplan Från avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021–2030 
för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo,
Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad (motsvarande
avfallsplan med strategiska mål för avfallshanteringen). Hela renhållningsordningen har 
tagits fram genom ett samarbete mellan tio av
Sysavs ägarkommuner och Sysav. 

Den gemensamma kretsloppsplanen är en och samma strategiska plan för alla tio kommu-
nerna. Det är en styrka att flera kommuner har en gemensam plan med samma mål, så att 
kommunerna under planperioden kan arbeta tillsammans och förmedla samma budskap. 
Gällande avfallsföreskrifterna har en gemensam mall tagits fram, som därefter har lokalan-
passats för varje enskild kommun.

Den gemensamma kretsloppsplanen består av tre mål och 24 tillhörande
indikatorer. De tre målen uppnås genom att målens tillhörande indikatorer och indikator-
värden uppnås. Kretsloppsplanen är hela kommunens strategiska plan som samtliga för-
valtningar och kommunala bolag ska arbeta med. Den gemensamma kretsloppsplanen har 
utformats med syfte att vara lättläst, engagerande och intressant för en bred målgrupp i 
kommunen.

Förslaget till ny renhållningsordning har varit föremål för samråd under perioden 15 maj 
till 15 juni 2020. Inkomna synpunkter och svar finns i bilaga A. Här framgår även vilka 
ändringar som har gjorts i föreskrifterna och den gemensamma kretsloppsplanen samt till-
hörande bilagor.

Enligt 6 kapitlet 3 § Miljöbalken ska kommunen ta fram en miljökonsekvens-beskrivning 
när en ny avfallsplan tas fram, om planen har betydande miljöpåverkan. Syftet med miljö-
bedömningen är att integrera miljöaspekter i planen men det är också ett sätt att stämma av 
att kommunen inte glömmer något väsentligt ur miljösynpunkt i planen.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 256 forts Dnr 2020/174

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Den gemensamma kretsloppsplanen kommer att ange förutsättningar för att bedriva verk-
samheter och åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka miljön. Kretsloppsplanen kom-
mer också ha betydelse för främjandet av hållbar utveckling. I huvudsak är denna påverkan 
positiv.

Med ovanstående resonemang som grund gör Ökrab bedömningen att
genomförandet av kretsloppsplanen kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling 
inom avfallshanteringen för kommunerna och bedöms innebära betydande miljöpåverkan. 
En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram. Arbetet med miljöbedömning, in-
klusive miljökonsekvensbeskrivning, har skett parallellt med arbetet med framtagande av 
kretsloppsplanen.

Samhällsbyggnadschef Marie Leandersson i Simrishamns kommun och kanslichef Johan 
Linander i Tomelilla kommun har gått genom förslaget och föreslår följande ändringar:

 På sidan 22 i Tabell 2 ändras ”Eget omhändertagande av toalettavfall” (§55) till 
”Eget omhändertagande av toalettavfall från förmultningstoalett, mulltoa, förbrän-
ningstoalett eller liknande”.

 Den beskrivande texten på sidan 23 ändras till: ”55 § Om en fastighetsinnehavare 
avser att kompostera fastighetens toalettavfall från förmultningstoalett, mulltoa, 
förbränningstoalett eller liknande inom fastigheten ska ansökan om det lämnas till 
tillsynsmyndigheten minst en månad innan kompostering påbörjas.”

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-06
Förslag föreskrifter för avfallshantering 2021-2030
Gemensam kretsloppsplan 2021–2030
Bilaga 1 Ansvarsfördelning indikatorer
Bilaga 2 Projektorganisation och samråd
Bilaga 3 Nulägesbeskrivning
Bilaga 4 Nedlagda deponier
Bilaga 5 Uppföljning
Bilaga 6 MKB
Bilaga 7 Barnkonsekvensanalys
Bilaga 8 Kostnadsanalys
Bilaga 9 Framtida avfallsmängder
Samrådsredogörelse - Ökrab

24



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 256 forts Dnr 2020/174

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anta den gemensamma kretsloppsplanen 2021–2030 med tillhörande bilagor, med 
giltighetstid från 1 januari 2021,

 Anta avfallsföreskrifterna, vilket innebär fastställande av 1–64 §§, med nedanståen-
de ändringar, samt bilaga 1 och 2. Giltighetstid från 1 januari 2021. Avsnittet ”in-
formation” ingår inte i föreskrifter för avfallshantering och kan ändras av samhälls-
byggnadsförvaltningen vid behov.

o På sidan 22 i Tabell 2 ändras ”Eget omhändertagande av toalettavfall” (§55) 
till ”Eget omhändertagande av toalettavfall från förmultningstoalett, mull-
toa, förbränningstoalett eller liknande”.

o Den beskrivande texten på sidan 23 ändras till: ”55 § Om en fastighetsinne-
havare avser att kompostera fastighetens toalettavfall från förmultningstoa-
lett, mulltoa, förbränningstoalett eller liknande inom fastigheten ska ansö-
kan om det lämnas till tillsynsmyndigheten minst en månad innan kompo-
stering påbörjas.”

 Genomförandet av kretsloppsplanen bedöms innebära betydande positiv miljöpå-
verkan,

 Godkänna genomförd miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, av 
förslag till kretsloppsplan 2021–2030.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 257 Dnr 2019/518

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Översyn av lokala hälsoskyddsföreskrifter 

Ärendebeskrivning

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutade den 9 december 2019 att 
föreslå att ge förvaltningen i uppdrag att se över de lokala hälsoskydds-föreskrifterna. 
Ärendet överlämnades för beslut i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Varje medlemskommun i miljöförbundet har lokala hälsoskyddsföreskrifter som beslutats 
av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Samtliga tre kommuner (Sim-
rishamn, Ystad och Tomelilla) har föreskrifter från tidigt 2000-tal. Det hade underlättat 
Ystad-Österlenregionens miljöförbunds arbete om föreskrifterna i medlemskommunerna 
varit så lika som möjligt. Särskilt uppmärksammade Ystad-Österlenregionens Miljöför-
bund föreskrifterna gällande installation av värmepump samt avstånd för spridning av göd-
sel. 

Nu gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige i Simrishamns 
kommun 30 maj 2005, § 34.

Kommunstyrelsen i Simrishamns kommun beslutade 18 mars 2020, § 52, att ge Ystad-
Österlenregionens miljöförbund i uppdrag att se över de lokala hälsoskyddsföreskrifterna 
för att därefter översända dessa för beslut i kommunfullmäktige, samt att bilda en 
referensgrupp med representant från medlemskommunerna som deltar i arbetet.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har nu tillsammans med referensgruppen tagit fram 
förslag till reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifter. 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 9 november 2020, § 229, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderade lokala hälsoskydds-föreskrifter att 
gälla från och med 1 januari 2021, samt att i samband härmde upphäva lokala 
hälsoskyddsföreskrifter beslutade av kommunfullmäktige 30 maj 2005, § 343.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-09
Samhällsplaneringsnämndens beslut, SPN 2020-11-09, § 229
Jämförelse mellan förslaget inför 2021 och nu gällande från 2005
Förslag till Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Simrishamns kommun 2021-
Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Simrishamns kommun, KF 2005-05-30, § 34
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 257 forts Dnr 2019/518

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anta förslaget till reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifter att gälla från och med 1 
januari 2021.

 Upphäva lokala hälsoskyddsföreskrifter beslutade av kommunfullmäktige 30 maj 
2005, § 343.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 258 Dnr 2020/121

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Helårsprognos 4 - Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 4. 

Prognosen är upprättad efter oktober månads utgång. Kommunens budgeterade balanskravsre-
sultat är 13,7 mnkr. Prognostiserat balanskravsresultat är 55,7 mnkr. Det innebär att kommu-
nens finansiella resultatmål för 2020 med ett överskott på 1,2 procent av skatter och statsbidrag 
uppfylls med gott mått. Det stora överskottet beror till stor del på generella statsbidrag och 
ersättning för sjuklönekostnader som betalats ut med anledning av coronapandemin.

Prognostiserat driftresultat är 48,7 mnkr. Samtliga nämnder förutom Barn- och utbildnings-
nämnden och Byggnadsnämnden visar positiva avvikelser. Samhällsplaneringsnämnden visar 
en positiv avvikelse med hjälp av exploateringsverksamheten.

Investeringsredovisningen visar en avvikelse på 48,7 mnkr, vilket innebär att 71% av budgeten 
uppfylls. En del projekt har blivit försenade på grund av coronapandemin.

Barn- och utbildningsnämnden skriver att deras prognos förutsätter att planerade justeringar i 
verksamheten genomförs. I oktober borde det gå att göra en bedömning av detta. I månadsbok-
sluten som vi tagit del av är avvikelsen för hela förvaltningen i nivå med prognosen, men det 
skiljer en del mellan verksamheternas utfall och prognos.

VA-verksamheten har inte presenterat någon senare prognos än den som lämnades i augusti i 
samband med delårsbokslutet på grund av oklarheter i samband med bolagsbildningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-16
Helårsprognos 4 oktober 2020

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna Helårsprognos 4/2020

 Fortlöpande informera kommunfullmäktige om det ekonomiska läget.

_______
Beslutet expedieras till:
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 258 forts Dnr 2020/121

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 259 Dnr 2020/379

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bolagsordning och ägardirektiv - Simrishamns Bostäder AB 

Ärendebeskrivning

Simrishamns Bostäder AB:s (SIMBO) gällande bolagsordning och ägardirektiv är besluta-
de i kommunfullmäktige 2014-03-31, § 52.

Bolagets bolagsordning och ägardirektiv bör kontinuerligt ses över. I nya förslagen till 
dokument har nu införts att översyn skall ske minst en gång per mandatperiod.
Den nu genomförda översynen innebär bland annat att en anpassning har skett till vad som 
framgår av, och är beslutat i motsvarande dokument, för övriga av Simrishamns kommun 
hel- och delägda bolag.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-03.
Förslag till bolagsordning, 2020-10-26.
Förslag till ägardirektiv, 2020-10-26.
Gällande bolagsordning.
Gällande ägardirektiv.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Ärendet går öppet till kommunstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 260 Dnr 2020/380

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bolagsordning och ägardirektiv – Simrishamns Näringslivsutveckling AB 

Ärendebeskrivning

Simrishamns Näringslivsutveckling AB:s (SINAB) gällande bolagsordning och ägardirek-
tiv är beslutade i kommunfullmäktige 2016-04-25, § 77. Detta i samband med att bolagets 
firmanamn ändrades från Simrishamns Industrifastigheter AB.

Bolagets bolagsordning och ägardirektiv bör kontinuerligt ses över. I nya förslagen till 
dokument har nu införts att översyn skall ske minst en gång per mandatperiod.
Den nu genomförda översynen innebär bland annat att en anpassning har skett till vad som 
framgår av, och är beslutat i motsvarande dokument, för övriga av Simrishamns kommun 
hel- och delägda bolag.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-03.
Förslag till bolagsordning, 2020-10-26.
Förslag till ägardirektiv, 2020-10-26.
Gällande bolagsordning.
Gällande ägardirektiv.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Ärendet går öppet till kommunstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 261 Dnr 2020/143

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Politiska sammanträden på distans 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun fattade den 30 mars 2020 beslut om att leda-
möter i Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund 
ges möjlighet att delta vid sammanträden på distans, med anledning av Covid-19. Beslutet gäl-
ler till och med den 31 december 2020. Beslut med samma innebörd fattades i Ystad, Sjöbo 
och Tomelilla kommun. 

Då behovet kvarstår föreslås att förbunden fortsatt ges denna möjlighet till deltagande på di-
stans. Förslaget har kommit upp från kommunerna om att denna möjlighet inte ska tidsbegrän-
sas utan gälla tillsvidare, tills annat beslut fattas. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-10
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30, §67 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Sydöstra Skånes Räddningstjänst förbunds 
respektive ledamöter får delta i förbundens sammanträden på distans under förutsätt-
ning att samtliga medlemskommuner fattar samma beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 262 Dnr 2020/396

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hållparbetspolicy för Simrishamns kommun 2021-2024 

Ärendebeskrivning

2013 antog kommunfullmäktige ett lokalt åtgärdsprogram för miljömålen, nuvarande åt-
gärdsprogram gäller till och med år 2020. Arbetet med att formulera åtgärder för att upp-
fylla miljömålen gjordes parallellt med färdigställandet av översiktsplanen för Sim-
rishamns kommun, och av den anledningen ingår ett stort antal miljöåtgärder även i över-
siktsplanen. För den hållbara utvecklingen är det viktigt att översiktsplanen, med sina tydli-
ga ställningstaganden och strategier, är vägledande. 

Kommunfullmäktige uppdrog åt kommundirektören att ta fram ett nytt miljömålsprogram 
kopplat till nationella miljömål och Agenda 2030, då miljöprogrammet löpte ut år 2020. 
Programmet skulle vara styrande för Simrishamns kommunkoncern, både nämnder och 
kommunalt ägda bolag, men också beröra hela samhället. För att uppnå detta uppdrag och 
för att arbeta mot ett hållbart Simrishamn ur alla tre perspektiven – socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt (miljö) antog kommunstyrelsen 2019 en projektuppdragsplan för framtagande 
av ett Hållbarhetsprogram (Hållbarhetspolicy). 

Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun för perioden 2021 - 2030 ska peka ut viljein-
riktningar och prioriteringar och innehåller fokusområden och strategiska ställningstagan-
den för att lokalt bidra till att miljömål, folkhälsomål och FN:s Agenda 2030 ska nås. Poli-
cyn ersätter tidigare miljömålsprogram som sträcker sig fram till 2020. En policy pekar ut 
en önskvärd utveckling av utpekade områden och fastslår en politisk viljeinriktning. I en 
policy tas inte någon detaljerad ställning till utförande, prioriteringar eller metoder inom ett 
specifikt område. 

Det finns förslag på två alternativa hanteringar av det fortsatta arbetet med Hållbarhetspoli-
cyn det första är att hållbarhetspolicyn ska fungera som ett stöd till arbetet med hållbarhet 
för hela kommunen och samtliga nämnder ska i sin nämndplan beakta de strategiska ställ-
ningstagandena. Det andra är att till policyn knyta en handlingsplan, åtgärderna i hand-
lingsplanen kommer att utgöras av aktiviteter som strävar mot de strategiska ställningsta-
gandena i policyn. Båda alternativen innebär att arbetet med policyn årligen ska återrap-
porteras till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-17
Förslag på Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun 2021 - 2030
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-18

§ 262 forts Dnr 2020/396

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Ärendet går öppet till kommunstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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