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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-06-23

§ 148 Dnr 2021/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson (S). 

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-06-23

§ 149 Dnr 2021/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Ett ärende har tillkommit på dagens ärendelista: Inbjudan till event från Palanga.

 ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av ärende enligt ovan.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-06-23

§ 150 Dnr 2021/22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommunstyrelsens ordförande

Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), lämnar följande information:

Arbetet i styrgruppen för gymnasiesamverkan pågår. Vid senaste sammankomsten medver-
kade Lars Stjernkvist då han varit med att ta fram föreliggande utredning som man gick 
igenom. Utredningen pekar på de problem som finns vad gäller överetablering och att plat-
ser saknas på vissa ställen. Från statligt håll kommer det krävas att minst 3 kommuner sam-
verkar för att gemensamt ha ett utbud för gymnasieskolan.

Anders Wedin jobbar tillsammans med skolcheferna i SÖSK inom samma område.
Man vill försöka få det till ett rimligt utbud (inga små klasser längre). 
Försöka få upp diskussionen om vilka utbildningar som behövs. 

Det mest kontroversiella i utredningen är att staten ska ta ett större ansvar för utbudet. 

Vid nästa möte ska man diskutera ”Rimligt utbud i närområdet”.

Bolagsstämma i Österlens VA AB har ägt rum. Framgick att behov av att ersättare väljs till 
styrelsen.

Genomgång från Svenskt Näringsliv har ägt rum. Går sakta framåt. 100 företag har svarat i 
kommunen. Lågt betyg vad gäller samverkan med skolan. Nöjd att kommunen inte konkur-
rerar med företagarna. 

När det gäller Havängsfältet har man haft ett flertal möten ägt rum med Fortifikationsver-
ket. Fortifikationsverket är bestämda med att stänga fältet för biltrafik.

Arbetsutskottet har haft möte med kommunstyrelsens arbetsutskott i Tomelilla där man 
diskuterade att lämna ÖKRAB. Tomelilla har tittat på konsekvenserna för detta. 

Senast i september ska Simrishamn ge besked hur de ställer sig.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-06-23

§ 151 Dnr 2021/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information:

Informerar om den nya säkerhetsorganisationen. Organisationen innebär samarbete i 4 
kommuner. Den 1 augusti är samtliga anställda på plats.

Presentation av organisationen kommer ske vid ett möte under hösten i arbetsutskottet och 
även i kommunstyrelsen. Finansiering sker från staten och detta innebär att krav ställs på 
hur det ska fungera. 

När det gäller Nätverket Skånes kommuner har kommundirektörsgruppen en större roll när 
det gäller vilka frågor som ska diskuteras. Ett nytt nätverk har tillkommit ”Arbetsmarknad” 
där Sofie Bredahl representerar kommunen. 

Stabschef Mats Carlsson lämnar följande information:

Sysav haft extra ägarsamråd den 26 maj. Sysav vill ta ut högre behandlingsavgifter av 
kommunerna. Närvarande kommuner blev överens om en skrivning som ska användas. 
Kommunerna anser att de olika bolagen inom Sysav ska ses som en enhet.

Även frågan om framtidsråd diskuterades

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-06-23

§ 152 Dnr 2021/24

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
2021-06-23

§ 153 Dnr 2021/23

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kurser/konferenser

Bilagd sammanställning över inkommen kursinbjudan redovisas.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Lägga inkommen kursinbjudan till handlingarna.

____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-06-23

§ 154 Dnr 2021/229

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från infrastrukturstrategen om pågående arbete

Infrastrukturstrateg Erica Johansson lämnar följande information:

Österlenbanan, etapp 2, dras igång under hösten 2021. Ny plattform och upprustning av 
spår sker i Simrishamn, ny plattform i Gärsnäs samt åtgärder för att rätta ut kurva i Lanne-
hög kommer ske. Detta ska göra att man kan öka hastigheten på sträckan samt förbättrad 
robusthet på Österlenbanan.

Tågtrafiken kommer vara avstäng mellan Svarte-Simrishamn 1 november—15 december 
2021. En del vägar kan behöva stängas av. Hammenhögsvägen och Malmövägen i Gärsnäs 
samt Bruksgatan i Simrishamn. 

Plusresa – ett nytt koncept för landsbygdstrafik. Syftet är att förenkla för boende på lands-
bygden. Man använder en app för att boka och betala sin resa. Arbete pågår på Skånetrafi-
ken för att man ska kunna boka sin resa en timme innan. Man ska även kunna ringa och 
boka sin resa.

En del linjelagd trafik kommer dras in för att möjliggöra konceptet med Plusresa. Lance-
ring av Plusresa kommer ske stegvis i december 2022. 
Pilotprojekt pågår under 2021 i Hässleholms kommun.

När det gäller införande av ny busslinje med koppling till tåget Gärsnäs eller Smedstorp 
kommer Skånetrafiken se till helheten och kommer inte lägga till trafik som kan påverka 
trafikekonomin negativt. Arbetsgrupp är tillsatt som jobbar med att ta fram linjenätet på 
Österlen där den nya busslinjen ingår. Slutrapport ska presenteras i slutet av 2021.

Trafikverket har inkommit med remiss gällande nya hastighetsregler på väg 9. Förslaget 
som berör Ystad-Simrishamn innebär att Glemmingebro-Hannas samt Hammenhög-Sim-
rishamns föreslås få en sänkt hastighet från 90 till 80 km. Den nya föreskriften föreslås 
träda i kraft den 1 december 2021. Synpunkter på remissen ska skickas till Trafikverket 
senast den 31 augusti 2021.

Kommande arbete med infrastrukturfrågor:

Flera styrdokument kommer remitteras under samma tidsperiod:

RTI-planen prel september-december
NTI-planen – tidplanen för planen är framflyttad, besked har inte lämnats ännu
Regionplanen ställs ut för granskning september- december.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-06-23

§ 154 forts Dnr 2021/229

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SÖSK-kommitten har beslutat att man ska yttra sig gemensamt över nämnda planer.

Fått inbjudan till nationell transportplan – avgränsningssamråd strategisk miljöbedömning 
av revidering av gällande nationell plan – sista svarsdag 30 juni 2021.

Cykelplan för Skåne kommer integreras i den regionala transportinfrastrukturplanen – har 
tidigare variet ett eget dokument. 

Föreslagna cykelvägar i den nya cykelplanen inom Simrishamns kommun är Skillinge-
Hammar, Gärsnäs-Ö Tommarp och Ö Tommarp-Simrishamn.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-06-23

§ 155 Dnr 2021/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om marknadsföringsprojekt

Tillväxtchef Sofie Bredahl informerar om marknadsföringsprojektet.

Medel avsattes under 2020 för projektet som innebär att man ska få fler personer flytta till 
Simrishamn. 
I år är ytterligare medel avsatta för att man ska kunna marknadsföra projektet. 

Dialoger pågår om var marknadsföringen ska ske. Man ser även på att använda en mark-
nadsföringsbyrå. Kommunens egen hemsida kommer användas. 

Sofie Bredahl visar bilder på hur en marknadsföring kan se ut samt vilka kanaler man kan 
använda.

En målgrupp man pratat om är fritidsboenden i kommunen.  

När det gäller sociala meder ska inläggen vara relevanta för alla följare. Tematexter kom-
mer användas.

_____
 

11



Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-06-23

§ 156 Dnr 2021/253

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Inbjudan till event i Palanga 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun har fått en inbjudan till ett event från sin vänort i Palanga.

Eventet kommer hållas i början av juli månad och man bjuder in 2 representanter från Sim-
rishamns kommun.

Diskussioner under eventet kommer bland annat handla om vilka samarbetsformer man ska 
ha framöver.

I år firar Palanga att man haft Simrishamn som sin vänort i 30 år.

Beslutsunderlag

Inbjudan från Palanga.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Vid eventet i Palanga representeras Simrishamns kommun av kommunstyrelsens 
ordförande Jeanette Ovesson (M) samt kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Pia 
Ingvarsson (S).

_______
Beslutet expedieras till:
Jeanette Ovesson (M)
Pia Ingvarsson (S)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-06-23

§ 157 Dnr 2021/214

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årlig uppföljning av SAM 2020 - Kommunledningskontoret 

Ärendebeskrivning

Samtliga nämnder har i uppdrag att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppfölj-
ning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har skett på kommunledningskontoret i den 
förvaltningsövergripande samverkansgruppen (FÖSAM). Uppföljning har skett i samver-
kan med arbetstagarorganisationerna. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-20
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 2021-04-16.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, för kommunled-
ningskontoret.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-06-23

§ 158 Dnr 2021/213

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tidplan delårsrapport 2021 

Ärendebeskrivning

Lagstadgad delårsrapport per 31 augusti 2021 ska upprättas.
Här överlämnar kommunledningskontoret förslag till tidplan för delårsbokslut och
delårsrapport 2021-08-31.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-26
Tidplan för delårsbokslut och delårsrapport 2021-08-31

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna tidplan för delårsbokslut och delårsrapport 2021-08-31.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-06-23

§ 159 Dnr 2021/97

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Helårsprognos - kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

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

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 2 040 tkr. Detta bland annat beroende på 
att kostnader för medlemsavgifter och kollektivtrafik och färdtjänst bedöms bli lägre än 
budgeterat. 

Överskottet härrör sig även till att det finns tjänstledigheter på kommunledningskontoret 
och att ett nytt dyrare avtal avseende datakommunikation till kommunens verksamheter 
inte har börjat gälla än.

Överskottet beror även på att medel som har varit avsatta till medfinansiering av järnvägs-
utredning och förstudie av Simrishamnsbanan har resultatförts eftersom utredning av Sim-
rishamnsbanan inte längre är aktuell. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2021-06-07
Helårsprognos 2 för kommunstyrelsen. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna helårsprognos 2/2021 för kommunstyrelsens verksamheter

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-06-23

§ 160 Dnr 2020/385

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Helårsprognos 2/ 2021 – Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 2. 

Prognosen är upprättad efter maj månads utgång. Kommunens prognostiserade balanskravsre-
sultat är 59 mnkr att jämföra med budgeterat balanskravsresultat på 28,2 mnkr. Det innebär att 
kommunens finansiella resultatmål för 2021 uppfylls med gott mått. Det stora överskottet beror 
till största delen av ökade skatteintäkter.

Prognostiserat driftresultat är 46,7 mnkr. Socialnämnden visar ett överskott på 10,5 mnkr, 
kommunstyrelsen ett överskott på 2 mnkr, samhällsplaneringsnämnden ett underskott på 4,1 
mnkr och barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 0,3 mnkr. Övriga nämnder 
redovisar inga avvikelser.

Investeringsredovisningen visar en avvikelse på 45 mnkr, vilket motsvarar 23% av budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 20210615
Helårsprognos 2 maj 2021

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Att godkänna helårsprognos 2 samt fortlöpande informera kommunfullmäktige om det 
ekonomiska läget.

 När det gäller avvikelsen i Samhällsplaneringsnämnden avvaktar man med åtgärder 
tills delårsrapporten per 31 augusti  presenteras.

 Österlen VA AB ska senast i samband med delårsrapporten per 31 augusti inkomma 
med skriftligt svar om tilldelat driftsbidrag för 2021 räcker för att bedriva verksamhe-
ten.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-06-23

§ 161 Dnr 2021/239

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sysav Framtidsråd 

Ärendebeskrivning

Ägarsamrådet i SYSAV beslutade den 26 maj 2021 att tillsätta ett Framtidsråd med en re-
presentant per ägarkommun och att varje ägarkommun senast den 30 juni 2021 till Sysav 
ska anmäla vem kommunen har utsett. 

Som ägarrepresentant i Framtidsrådet för Simrishamns kommun föreslås Jeanette Ovesson 
(M)  

Beslutsunderlag

Sysav Framtidsråd 2021-06-07
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-16

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Utse Kommunstyrelsens ordförande Jeanette Ovesson (M) som Simrishamns kommuns 
representant i Sysavs framtidsråd.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag) 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-06-23

§ 162 Dnr 2020/396

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Handlingsplaner för Hållparbetspolicy för Simrishamns kommun 2021-
2024 

Ärendebeskrivning

December 2020 antog kommunfullmäktige en Hållbarhetspolicy för perioden 2021-2030. I 
samband med beslutet gavs ett uppdrag till nämnder och bolag att ta fram handlingsplaner 
för åren 2021-2024 kopplade till Hållbarhetspolicyns ställningstagande. Kommundirektö-
ren gavs i uppdrag att återrapportera detta arbete till kommunfullmäktige.

Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun för perioden 2021 - 2030 pekar ut viljeinrikt-
ningar och prioriteringar och innehåller fokusområden och strategiska ställningstaganden 
för att lokalt bidra till att miljömål, folkhälsomål och FN:s Agenda 2030 ska nås. En policy 
pekar ut en önskvärd utveckling av utpekade områden och fastslår en politisk viljeinrikt-
ning. I en policy tas inte någon detaljerad ställning till utförande, prioriteringar eller meto-
der inom ett specifikt område. Policyn knyts till handlingsplaner, åtgärderna i handlings-
planerna utgörs av aktiviteter som strävar mot de strategiska ställningstagandena i policyn. 
Nämndernas och bolagens arbete med policyn ska årligen återrapporteras till kommunfull-
mäktige.

Samtliga nämnder och helägda bolag har tagit fram en handlingsplan enligt kommunfull-
mäktiges uppdrag. Handlingsplanerna omfattar åren 2021- 2024 och redovisas i bilagor 
från respektive nämnd och bolag. Handlingsplanens aktiviteter följs upp och redovisas i 
respektive nämnd/bolag, eventuella resursbehov inarbetas i respektive nämnd/bolags bud-
get för aktuellt år. 

I samband med beslut om handlingsplan för kommunstyrelsen gavs också ett uppdrag till 
kommundirektören att ta fram en kommunikationsplan kring arbetet med Hållbarhetspoli-
cyn. Kommunikationsinsatser kring kommunens hållbarhetsarbete startar upp i juni 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 21-06-07
Samhällsplaneringnämndens handlingsplan för åren 2021-2024
Byggnadsnämndens handlingsplan för åren 2021-2024
Österlens VA handlingsplan för åren 2021-2024
Barn- och utbildningsnämndens handlingsplan för åren 2021-2024
Socialnämndens handlingsplan för åren 2021-2024
Kultur- och fritidsnämndens handlingsplan för åren 2021-2024
Kommunstyrelsens handlingsplan för åren 2021-2024
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-06-23

§ 162 forts Dnr 2020/396

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SIMBO/SINABs handlingsplan för åren 2021-2024

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Återrapporteringen från kommundirektören om nämndernas och bolagens hand-
lingsplaner kopplade till Hållbarhetspolicyn läggs till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-06-23

§ 163 Dnr 2021/232

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2020 - Österlen VA AB 

Ärendebeskrivning

Österlen VA AB har inkommit med sin årsredovisning inklusive revisionsberättelse för år 
2020.

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

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-06-15
Årsredovisning 2020 Österlen VA AB daterad 2021-05-21
EY revisionsberättelse
EY Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar daterad 2021-05-28
Lekmannarevisorernas granskningsrapport för år 2020 daterad 2021-05-31

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 för Österlen VA AB

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-06-23

§ 164 Dnr 2021/194

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Reklamation från IP Only

Ärendebeskrivning

Vid kommunstyrelsen den 9 juni återremiterades ärendet med uppdrag att låta en extern jurist 
titta på överlåtelseavtalet mellan IP Only Fibernät AB och Simrishamns kommun, daterat 
2014-03-05.

Uppdraget ställdes till Söderberg & Partners som svarade följande:
Då har vi gått igenom inkomna handlingar/avtal och har nedan kommentarer i ärendet:

Av avtalet följer av 10.5 en garanti från kommunen avseende kanalisations funktion och 
duglighet. I 11.1 finns sedan en reglering av ersättningsskyldigheten. VI kan inte se annat 
än att motparten har rätt till ersättning om de faktauppgifter som påstås stämmer.

De skriver vidare att de inte kan värdera ersättnings storlek. Som framgår av tidigare tjäns-
teskrivelse har underlaget från IP-Only granskats av tjänstepersoner och bedöms som rim-
ligt.

Vidare har det undersökts om kommunens försäkring kan täcka hela eller delar av ansprå-
ket och på det svarar kommunens försäkringsbolag Kommunassurans följande:
Jag har sett närmare på handlingarna i detta ärende. Jag noterar att ärendet avser en re-
klamation efter en försäljning. Jag måste tyvärr meddela att förhållandet att ett sålt objekt 
inte motsvarar köparens förväntningar är en typ av skada som en ansvarsförsäkring inte 
omfattar. En ansvarsförsäkring omfattar händelser utanför ”leveransgränsen” – vid ska-
dor till följd av försäljningar typiskt sett produktansvarsskador, men inte reklamationer.

Bedömningen utifrån juristens och försäkringsbolaget underlag pekar på att kommunen är 
skyldig att betala ersättning och att vår försäkring inte täcker denna typ av uppkomna ären-
den. 

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-17
Kommunstyrelsens beslut, 2021-06-09, § 142
IPO reklamation
Överlåtelseavtalet
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-06-23

§ 164 forts Dnr 2021/194

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Följa ingånget avtal och kompensera IP-Only för tillkommande kostnader, 
3104438kr.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-06-23

§ ParagrafNr. Dnr 2021/254

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sommarhälsning

2:e vice ordförande, Pia Ingvarsson (S), önskar ordföranden en trevlig midsommar samt en 
skön och avkopplande sommar.

Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), önskar detsamma till arbetsutskottet.

Kommundirektören, Diana Olsson, önskar samtliga en skön sommar.

_____
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