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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-10-20

§ 213 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
2021-10-20

§ 214 Dnr 2021/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Pia Ingvarsson (S) anmäler ett initiativärende från OPS-partierna om gåva till månadsan-
ställda.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av initiativärende enligt ovan.

_____ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-10-20

§ 215 Dnr 2021/22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommunstyrelsens ordförande

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

Under veckorna 42 och 43 har ordföranden en praktikant, Edward, som medverkar vid 
dagens sammanträde.

Den 19 oktober genomfördes en VA-dag. Man gick bland annat igenom ansvarsfördelning-
en vad gäller kommunens VA-bolag. Finns förslag på hur man kan tydliggöra ansvarsför-
delningen. Man kommer följa en mall som används av NSVA. På Samhällsbyggnadsför-
valtningen har man utsett personer som är ansvariga för bolaget. Ekonomiansvarig och 
förvaltningschef är kontakterna in i kommunen. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över 
driftbolaget.

Avstämningsmöte har ägt rum med Skånetrafiken. Man har återhämtat sig bra efter pande-
min men de turer som togs bort kommer inte sättas in igen i dagsläget. 

Skåneexpressen 5 (mot Lund) är klar vad gäller superbusskonceptet. Finns fortfarande frå-
getecken vad gäller Skåneexpressen 3 (mot Kristianstad). En avsiktsförklaring gällande 
Skåneexpressen 3 kommer komma till kommunen.

Mitt Simrishamn har fått en godkänd QM, Quality Mark som innebär att man kan söka 
åretsstadskärna. 

Finns stora planer vad gäller Österlen lyser där Simrishamn är årets ljusby.

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Pia Ingvarsson (S) informerar om att Kommunin-
vest haft ett medlemsmöte. Fr o m den 1 januari 2022 kommer man införa ”riskskatt”. Det-
ta kommer innebära att kommunerna får betala mer än man gjort tidigare. Små och medel-
stora kommuner är de som kommer att drabbas. Konsekvenserna kommer troligtvis disku-
teras på ett extra insatt sammanträde. 

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-10-20

§ 216 Dnr 2021/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören/avdelningschefen

Avdelningschef Mats Carlsson lämnar följande information:

Simrishamns kommun sticker fortfarande ut vad gäller Covid-smittan, även om smittan 
minskat.

Den planerade utbildningen för nämnderna (genomgång av politiker- samt ärendehandbok 
med mera) börjar den 21 oktober.

Tjänsterna som socialchef samt HR-chef är utannonserade. Fram tills tjänsterna är besatta 
kommer vikarierande chef tillsättas internt. 

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-10-20

§ 217 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
2021-10-20

§ 218 Dnr 2021/23

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
2021-10-20

§ 219 Dnr 2021/305

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Möte med Tomelilla kommun angående gemensam överförmyndar-
nämnd

Bo Herou, ordförande i överförmyndarnämnden, Tomelilla, samt kanslichef Johan Linan-
der informerar om Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuners gemensamma överförmyndar-
verksamhet.

Troligtvis kommer det fr o m år 2027 inte vara möjligt för en kommun att ha en överför-
myndare utan man måste ingå i en överförmyndarnämnd.

Simrishamns kommun har ställt frågan till berörda kommuner om möjligheten att få ingå i 
den gemensamma verksamheten. Samtliga kommuner har fattat beslut om att godkänna att 
Simrishamn går med i nämnden. Däremot har man sagt nej till Simrishamns krav att få ha 
personal på plats i Simrishamn. En av anledningarna till att detta skulle vara omöjligt är att 
man hanterar pappersakter i sin verksamhet.

Vid en eventuell övergång måste samtliga akter som Simrishamn hanterar gås igenom, 
vilket bekostas av Simrishamns kommun. Genomgången kan innebära rättelser. Hur och 
vem som ska genomföra granskningen har man idag ingen lösning på.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-10-20

§ 220 Dnr 2021/289

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Synpunkter på Trafikverkets slutrapport ÅVS väg 11 Tomelilla - Sim-
rishamn 

Ärendebeskrivning

Trafikverket påbörjade år 2019 arbetet med en åtgärdssvalstudie för väg 11 sträckan Tome-
lilla – Simrishamn. En arbetsgrupp tillsattes bestående av tjänstepersoner från Trafikverket, 
Region Skåne, Skånetrafiken, Simrishamns och Tomelilla kommuner. 

Det övergripande syftet med studien var att identifiera brister och ta fram förslag på åtgär-
der som kan ge en säker framkomlighet på väg 11, delen Tomelilla – Simrishamn. Likaså 
syftar studien till lyfta andra typer av åtgärder så som tillgänglighet till kollektivtrafik, tä-
tortsåtgärder, möjlighet till säker cykling samt miljöåtgärder. 

Åtgärdsvalsstudien resulterade i framtagna åtgärdspaket och en inriktning för fortsatt pla-
nering och rekommenderade åtgärder.

22 september presenterades slutrapporten för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förvaltningen fick då i uppdrag att ta fram en skrivelse med kommunens synpunkter som 
svar på slutrapporten.  

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-04
Synpunkter på Trafikverkets slutrapport ÅVS väg 11 Tomelilla Simrishamn, 2021-10-04
Slutrapport ÅVS väg 11 Tomelilla – Simrishamn, 2021-05-31

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Godkänna i ärendet redovisade synpunkter över Trafikverkets slutrapport ÅVS väg 
11 Tomelilla - Simrishamn

_______
Beslutet expedieras till:
Trafikverket – trafikverket@trafikverket.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-10-20

§ 221 Dnr 2021/203

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Mellby 3:3 och del av Mellby 3:121 (Stärkan) samt Mellby 
101:2, Kivik - granskning 2 

Ärendebeskrivning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en busshållplats, pendlarparkering samt att möjlig-
göra för ny trafikreglering vid Killebacken för att öka säkerheten i trafikmiljön vid Stärkan.

Trafikverket och Simrishamns kommun tecknade 2014 ett medfinansieringsavtal efter en 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) kring trafiksituationen i Kivik med syfte att öka trafiksäkerheten 
och framkomligheten.
Förslaget innebär att kommunen behöver, och enligt avtalet ska, upprätta en detaljplan för 
att möjliggöra för en trafiksäker lösning vid Stärkans infart samt möjliggöra för en buss-
hållplats öster om Stärkan. Infarten vid Stärkan kan kvarstå men utfarten behöver flyttas.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 30 september 2021, § 198, 
godkänna granskningsutlåtande 1 samt godkänna planförslaget för granskning 2.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-13.
Kungörelse, 2021-10-06.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2021-09-30, § 198.
Granskningshandlingar 2; planbeskrivning och plankarta, 2021-09-30.
Granskningsutlåtande 1, 2021-09-30.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Inte framföra några invändningar mot föreliggande planförslag.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-10-20

§ 222 Dnr 2021/98

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Mellby 3:121 med flera Kiviks hamn etapp 2 - granskning 

Ärendebeskrivning

Detaljplanens syfte är att reglera markanvändning för att spegla nuvarande användning och 
aktiviteter i och runt Kiviks hamn samt möjliggöra för framtida utveckling.
Detta är etapp två i utvecklingsarbetet i Kiviks hamn. Planen ska verka för ett bättre flöde 
av människor och fordon samt bättre förutsättningar för miljön. Utgångspunkten för områ-
det är att förbättra tillgängligheten och skapa en sammanhängande rumslig struktur samti-
digt som områdets varierande karaktär tas tillvara. 
Strukturen för denna detaljplan tar sin utgångspunkt ifrån översiktsplanens tre kommunö-
vergripande mål: Småskalighet och kontraster med växtkraft i fokus, Utveckla kommunens 
unika värde med varsam hand och Delaktighet och kreativitet. Förändringar föreslås ef-
tersom gällande detaljplaner från 1948 och 1970 är otidsenliga och hanterar inte hamnens 
nu mer offentliga karaktär.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 april 2015, § 45, att en ny detaljplan ska upp-
rättas för Kiviks hamn. Bedömningen var att ny detaljplan behöver prövas för hamnområ-
det i Kivik eftersom områdets markanvändning behöver regleras i förhållande till verklig-
heten.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 30 september 2021, § 199, 
bland annat att godkänns planen för granskning.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-14.
Kungörelse, 2021-10-05.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2021-09-30, § 199.
Plankarta.
Planbeskrivning, 2021-09-16.
Samrådsredogörelse, 2021-09-16.
Miljökonsekvensbeskrivning Båtuppställning, 2021-09-16.
Behovsbedömning, 2021-09-16.
Miljöteknisk markundersökning, 201-10-25.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Inte framföra några invändningar mot föreliggande planförslag.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-10-20

§ 222 forts Dnr 2021/98

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-10-20

§ 223 Dnr 2021/334

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Initiativärende från OPS-partierna: Skattebefriad gåva till kommunens 
månadsanställda 

Ärendebeskrivning

Oppositionspartierna (S, FI, MP, V, ÖP) har lämnat in ett initiativärende om att kommu-
nens samtliga månadsanställda ska få en gåva på 2 000 kronor som utbetalas i december.

Regeringen har fattat beslut om att förmånsbeskattning inte görs om värdet av gåvan inte 
överstiger 2 000 kronor och att den inte lämnas i pengar. 

Delårsbokslutet redovisar en prognos i resultaträkningen på 105 mnkr vilket gör att det 
finns utrymme för att visa politikernas uppskattning till de anställda.

Beslutsunderlag

Initiativärende från OPS-partierna, 2021-10-13.

Yrkanden

Pia Ingvarsson (S) yrkar att ärendet utreds inför beslut i kommunstyrelsen samt yrkar bifall 
till förslaget.

Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.

Jeanette Ovesson (M) yrkar avslag på initiativärendet.

Tomas Assarsson (SD) och Mats Bengtsson (C) yrkar bifall till Jeanette Ovessons yrkande. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på att avslå initiativärendet mot att bifalla detsamma och 
finner att arbetsutskottet beslutat avslå ärendet.

Votering är begärd och ska verkställas.

Omröstning

Den som vill avslå initiativärendet röstar Ja.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-10-20

§ 223 forts Dnr 2021/334

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Den som vill bifalla initiativärendet röstar Nej.

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

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

Arbetsutskottet har beslutat avslå initiativärendet från OPS-partierna.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Initiativärendet från OPS-partierna avslås

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S) och Gudrun Schyman (FI).

_______
Beslutet expedieras till:
Pia Ingvarsson (S)
Gudrun Schyman (FI)
Thomas Hansson (ÖP)
Mats Sundbeck (V)
Christer Persson (ÖP)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-10-20

§ 224 Dnr 2021/298

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ej åtgärdade avseende Arbetsmiljöproblem Stadshage 8, Stenbocksgatan 

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen internhyr idag lokaler i fastigheten Stadshage 8, Stenbocksgatan för att 
bedriva Individ- och familjeomsorgens verksamheter. Hyreskontraktet är tecknat av Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen. Vid en utredning av lokalerna och den fysiska arbetsmiljön så 
har det framkommit allvarliga brister i den fysiska arbetsmiljön.

Socialförvaltningen har utifrån dessa arbetsmiljöproblem tittat på en lösning som skulle 
innebära en utbyggnad av Galaxen för att skapa ett gemensamt förvaltningskontor. En frå-
ga ställdes till Simrishamnsbostäder AB och en diskussion inleddes om att bygga ut Galax-
en samt att få ett kostnadsförslag på detta. Det innebär att man därmed inte behöver för-
länga med nuvarande fastighetsägare på Stenbocksgatan efter 2023-12-31. Socialnämnden 
beslutar 2021-02-25, §26 att ställa sig bakom viljeinriktningen om en utbyggnad av Galax-
en samt att lämna ärendet till Samhällsplaneringsnämnden för utredning och beredning då 
de är ägare av nuvarande kontrakt.

Då ärendet trots flera påminnelser inte tagits upp i Samhällsplaneringsnämnden, och då 
Socialnämnden ser allvarligt på arbetsmiljöproblemen fattar Socialnämnden 2021-09-
30§114, beslut om att gå en annan beslutsväg i ärendet. Socialnämnden fattar beslut om att 
lämna ärendet vidare för beredning i kommunstyrelsen, och att socialnämnden önskar att 
ärendet hanteras skyndsamt i kommunstyrelsen.

Samma dag som socialnämnden fattar detta beslut, fattar också samhällsplaneringsnämn-
den beslut i ärendet, 2021-09-30, §195. Samhällsplaneringsnämnden beslutar att uppdrag 
ges till samhällsbyggnadsförvaltningen att skyndsamt, med hänvisning till påvisade arbets-
miljöproblem, inleda förhandlingar med berörda fastighetsägare om lokaler till socialför-
valtningen. Återrapportering ska ske till nämnden på oktobersammanträdet. 

Kommunstyrelsen ser mycket allvarligt på arbetsmiljöproblemen i lokalerna på Stenbocks-
gatan och konstaterar att det är ytterst angeläget att komma till en lösning gällande lokaler 
till socialförvaltningens verksamheter och därmed komma till rätta med de arbetsmiljöpro-
blem som påvisats i verksamheten som bedrivs i lokalerna.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-11
Socialnämndens beslut 2021-02-25, §26
Socialnämndens beslut 2021-04-29, §53
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-10-20

§ 224 forts Dnr 2021/298

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Socialnämndens beslut 2021-09-30, §114
Samhällsplaneringsnämnden beslut 2021-09-30, §195

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Uppmana Samhällsplaneringsnämnden att hantera ärendet skyndsamt. 

 Bjuda in Samhällsplaneringsnämndens ordförande, 2:e vice ordförande samt berör-
da tjänstepersoner till arbetsutskottets sammanträde i november för att få informa-
tion om hur långt nämnden kommit i processen.

 
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-10-20

§ 225 Dnr 2021/325

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjer för attesträtter 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har arbetet fram nya riktlinjer för attesträtter med anledning av 
införandet av ett nytt ekonomisystem. De nya riktlinjerna föreslås att ersätta det tidigare 
attestreglemente som fastställdes av kommunfullmäktige 2007-09-24, §130. 

Den största förändringen i de nya riktlinjerna jämfört med det tidigare reglementet är att 
interna omföringar (bokföringsordrar) endast behöver attesteras av beslutsattestant och inte 
som tidigare av både gransknings- och beslutsattestant. Detta för att minska det administra-
tiva arbetet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-10-11
Riktlinjer för attesträtter

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

Under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad attestreglemente 
enligt nedan, beslutar kommunstyrelsen:

 Att upphäva tidigare beslutade tillämpningsanvisningar till attestreglementet (KS 
2008-02-20 §51) per den 31 december 2021

 Att anta nytt förslag till ”Riktlinjer för attesträtter” som gäller från den 
1 januari 2022. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Upphäva tidigare beslutat attestreglemente (KF 2007-09-24, § 130) per den 31 de-
cember 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-10-20

§ 226 Dnr 2021/318

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lönekartläggning 

Ärendebeskrivning

Enligt Kap 3, §8-10 i diskrimineringslagen ska arbetsgivaren i syfte att upptäcka, åtgärda 
och förhindra osakliga löneskillnader i lön och anställningsvillkor mellan kvinnor och män 
kartlägga och analysera bestämmelser och praxis avseende löner och andra anställnings-
villkor som tillämpas hos arbetsgivaren och löneskillnader mellan kvinnor och män som 
utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. 
Arbetsgivaren ska vidare analysera om eventuellt förekommande löneskillnader har direkt 
eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnaden mellan kvinnor 
och män som utför arbete som är att betrakta som lika och grupp med arbetstagare som 
utför arbete som är eller anses vara kvinnodominerade (de arbeten som till 60 procent eller 
mer utförs av kvinnor) och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta 
som likvärdigt med sådant arbete som inte är eller anses vara kvinnodominerade. 
I kommunledningskontorets rapport sammanfattas den tolkning samt analys som genom-
förts avseende lönekartläggning av löner för kvinnor och män inom Simrishamns kommun. 
Det analyserade löneunderlaget gäller 2021 års löneläge.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunledningskontoret 2021-10-12
Rapport för lönekartläggning samt handlingsplan för jämställda löner
Lönejämförelse, lika och likvärdigt arbete, 2021
Lönejämförelse, hierarkiskt, 2021
Lönejämförelse, kvinnodominerade befattningar, 2021
Lönespridning, relativa löner, 2021
CSG-protokoll 30 augusti samt 6 september 2021

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen.

______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-10-20

§ 227 Dnr 2021/177

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansvar och budget Gyllebo badplats 

Ärendebeskrivning

I en skrivelse från Kultur och Fritid framgår det att en inventering gjorts av samtliga bad-
platser år 2018. Arbetet låg till grund för projektdirektivet – regler för badplatser. Under 
utredningens gång uppkom frågor kring ansvar för skötsel av Gyllebosjös badplats. Idag är 
sjön den enda naturbadplatsen där ansvaret ligger på Kultur- och fritidsnämnden medan 
övriga badplatser hanteras av Samhällsplaneringsnämnden.

Kultur och Fritidsnämnden beslutade den 20 april 2021 §30, att föreslå kommunfullmäkti-
ge att lämna över ansvaret samt budgeterande medel motsvarande 105 000 inför budgetår 
2022 till Samhällplaneringsnämnden. 
Samhällsplaneringsnämnden fattade beslut den 29 mars 2021 §77, om att ställa sig bakom 
förslaget.

Enligt reglementet kvarstår uttalat samarbete mellan nämnderna med att främja och ut-
veckla kommunens friluftsliv men förvaltning av kommunens badplatser förtydligas och 
samlas hos Samhällsplaneringsnämnden. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Samhällsplaneringsnämnden, 2021-02-08
Tjänsteskrivelse, Kultur och Fritidsnämnden, 2021-04-13
Regler för servicenivå - badplatser i Simrishamns kommun, 2021-03-30
Badplatsutredning, 2021-03-30
Badplatsinventering, 2020-05-18
Parkering och trafik, vid Simrishamns allmänna badplatser, 2021-01-14
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret, 2021-10-13

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Att överföra kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde samt budgeterade medel, 
motsvarande 105 000 kr avseende 2022, gällande Gyllebosjös badplats till Sam-
hällsplaneringsnämnden från och med budgetår 2022. 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-10-20

§ 227 forts Dnr 2021/177

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-10-20

§ 228 Dnr 2020/378

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (SD) - Rullstolar anpassade för Bad och Strand 

Ärendebeskrivning

En motion från Sverigedemokraterna (SD) inkom till kommunfullmäktige 26 oktober 2020 
gällande rullstolar anpassade för bad och strand. Partiet yrkar att Simrishamns kommun 
köper in ett antal rullstolar anpassade för bad och strand samt att berörd nämnd utvecklar 
ett system för att låna ut dessa kostnadsfritt.

Motionen överlämnades till Kultur-och fritidsförvaltningen att besvara. 20 april 2021 be-
slutade förvaltningen att föreslå kommunfullmäktige remittera motionen till Socialnämn-
den med hänvisning till att frågan ska hanteras enligt gällande lagar och regler för hjälpme-
del.

Föreslå Kommunstyrelsen besluta

 Motionen anses besvarad med att samhällsbyggnadsförvaltningen har en pågående 
utredning angående tillgänglighetsanpassade badstränder.

Under 2020 genomfördes en inventering av samtliga badplatser i kommunen. Denna infor-
mation ligger till grund för förslag till framtida satsningar som läggs fram i dokumentet 
Regler för servicenivå - Badplatser i Simrishamns kommun. Målet med reglerna är att med 
ett samlat grepp fungera som ett verktyg för att kunna ta ett övergripande ansvar och där-
med uppnå hållbarhet för badstränderna ur ett ekologiskt, ekonomiskt och ett socialt per-
spektiv. Reglerna ska vidare definiera och konkretisera ansvarsområden gällande skötsel 
och drift av badplatserna inom kommunens organisation. I förslaget läggs bland annat föl-
jande fram; 

I Tillgänglighetsanpassning ingår följande serviceaspekter: 

• Tillgänglighetsanpassning av strand, toalett och parkering för besökare med rörelsehin-
der.
• Till viss del tillgänglighetsanpassning av bad för besökare med rörelsehinder. 

Beslutsunderlag

Motion från Sverigedemokraterna 2020-10-26
Beslut från Kultur-och fritidsnämnden 2021-04-20
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-10-20

§ 228 forts Dnr 2020/378

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tjänsteskrivelse från socialchef 2021-08-17
Regler för servicenivå – Badplatser i Simrishamns kommun 2021-04-29 §77
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2021-10-06

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Motionen anses besvarad med att samhällsbyggnadsförvaltningen har en pågående 
utredning angående tillgänglighetsanpassade badstränder.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-10-20

§ 229 Dnr 2021/291

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Styrdokument Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret gjorde 2017 en genomgång av kommunens styrdokument och 
upprättade då också en kommunal författningssamling. Den kommunala författningssam-
lingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar den kommunala verksamheten i Simrishamns kommun. 

Författningssamlingen är indelad i följande avsnitt:
- Allmänna föreskrifter
- Ekonomiska föreskrifter
- Nämnder och styrelser
- Bolag och kommunalförbund
- Taxor och avgifter
- Interna föreskrifter
- Övriga styrdokument

I varje dokument anges när det är antaget och av vilken instans. Författningssamlingen 
förändras successivt allteftersom föreskrifter tillkommer, förändras eller upphävs.

Nu har kommunledningskontoret tillsammans med förvaltningarna gjort en ny genomgång 
av kommunens reglementen, policys, riktlinjer med flera styrdokument. I samband med 
detta har funnits att flera av dokumenten har förlorat sin aktualitet och bör upphävas eller 
omarbetas. Dessutom har kommunen antagit en ny styrmodell som kommer att gälla from 
budgetår 2023. En grundläggande princip i den nya styrmodellen är att beslut ska tas på 
lägsta möjliga beslutsnivå. Det innebär exempelvis att rutiner som enbart beskriver hur 
något ska göras och som inte har något politiskt innehåll beslutas av tjänstemän. Frågor 
som berör en nämnds ansvarsområde eller verksamhet inom en nämnd beslutas av nämn-
den, medan beslut av mer övergripande karaktär beslutas av kommunstyrelsen i sin sam-
ordnande roll. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller an-
nars av större vikt, det innebär bland annat att beslut om övergripande styrdokument, ram-
budget med uppdrag och årsredovisning mm.

Följande styrdokument föreslås upphävas och eventuellt omarbetas för att ingå i ansva-
rig nämnds beslutsmandat som regler:

- Reglemente för bidrag till enskilda vägar inom Simrishamns kommun/ Grundbe-
lopp för bidrag som utbetalas 2015 (Kf § 197/2014) 

- Riktlinjer till kostpolicy (Ks § 70/2016) 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-10-20

§ 229 forts Dnr 2021/291

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

- Kostpolicy (Kf § 70/2016)
- Tillgänglighetspolicy för Simrishamns kommun (Kf § 149/2008) 
- Riktlinjer för Simrishamns kommun flaggning (Ks § 57/2012)

Följande styrdokument föreslås upphävas då de ingår i det övergripande styrdokumentet 
Hållbarhetspolicy 2021–2030:

- Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun (Kf § 173/2014)
- Policy för fiskerinäring (Kf § 145/2015)
- Arbetsmarknadspolitiska riktlinjer för Simrishamns kommun 2018-2021 (Ks § 

27/2018)
- Riktlinjer för resor (Ks § 148/2017)

Följande styrdokument föreslås upphävas och eventuellt omarbetas för att ingå i hand-
bok som rutiner:

- Riktlinjer för användning av kommunens IT-resurser (Ks § 174/2012)
- Riktlinjer för tillstånd att använda kommunens vapen (Ks § 90/2007) 
- Lönepolicy (Kf § 64/2013)
- Riktlinjer för bisyssla (Kf § 96/2010)
- Handlingsplan för att stärka barns rättigheter (Kf § 17/2019) 
- Riktlinjer för rehabilitering (Ks § 77/2015)
- Brandskyddspolicy (Kf § 135/2012)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 21-10-12

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Upphäva riktlinjer med mera som antagits av kommunstyrelsen, i enlighet med 
kommunledningskontorets förslag.

 Kommunledningskontoret ges i uppdrag att där så behövs införa rutiner.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Upphäver policys, program med mera som antagits av kommunfullmäktige, i enlig-
het med kommunledningskontorets förslag. 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-10-20

§ 229 forts Dnr 2021/291

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Nämnderna ges i uppdrag att inom sitt ansvarsområde tillse att där så behövs beslu-
ta om regler.

 Nämnderna uppdras också att till kommunledningskontoret inkomma med de styr-
dokument som behöver synliggöras i den kommunala författningssamlingen för att 
tillgodose allmänhetens insyn i den kommunala styrprocessen.

 Kommunstyrelsen och samtliga nämnder uppdras att senast 1/6 2022 återkomma 
till kommunfullmäktige och i förekommande fall till kommunstyrelsen med förslag 
på upphävande eller eventuell omarbetning av återstoden av styrdokument som be-
slutats på den nivån och som kan beslutas på lägsta beslutsnivå enligt ny styrmo-
dell.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-10-20

§ 230 Dnr 2021/316

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Biblioteksplan Simrishamns kommun 2022-2026 

Ärendebeskrivning

Enligt bibliotekslagen § 17 ska samtliga kommuner och landsting anta en biblioteksplan 
för sin verksamhet. Simrishamns biblioteksplan löper ut år 2021 och det har därför tagits 
fram en ny plan för åren 2022–2026. 

Syftet med en biblioteksplan är att den ska ange inriktningen för hela kommunens biblioteks-
verksamhet. I planen presenteras uppföljningsbara mål för både folk- och skolbibliotek och 
även för medieförsörjning och samarbete med andra kommunala förvaltningar där biblioteks-
verksamhet bedrivs.

Biblioteksplanen för Simrishamns kommun kommer att innehålla en direkt nedbrytning av de 
nationella målen i lagen, på ett sådant sätt att biblioteksplanen ger närmare besked om verk-
samhetens inriktning, omfattning och om dess samverkan.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-09-28 § 73 att föreslå kommunfullmäktige anta 
Biblioteksplan för Simrishamns kommun 2022 – 2026.

Beslutsunderlag

Biblioteksplan 2022 - 2026
Beslut Kultur och Fritidsnämnden, 2021-09-28, §73
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret, 2021-10-06

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Föreslå kommunfullmäktige anta Biblioteksplan för Simrishamns kommun 2022 – 
2026.

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-10-20

§ 231 Dnr 2021/309

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sammanträdesdagar 2022 

Ärendebeskrivning

Med en gemensam årsplanering för samtliga sammanträden i kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunfullmäktige för 2022 är ambitionen att få en 
effektivare och smidigare planering av ärendegången. 

Den gemensamma årsplaneringen ger bättre förutsättningar för att ärenden som hanterats i 
nämnd ska hinna beredas och komma med i ärendeplaneringen till kommunstyrelsens arbetsut-
skott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Planeringen är viktig, om en nämnd fattar 
beslut i ett ärende, så kan nämnden inte räkna med att få upp ärendet för behandling och beslut 
i kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige vid nästkommande månads sammanträde, 
utan vid sammanträdet därpå. Detta eftersom ärendet också ska hinna beredas. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-29
Årsplanering sammanträdesdagar 2022

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  

 Fastställa sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsens arbetsutskott och kom-
munstyrelsen.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Rekommendera nämnderna att anta föreslagna sammanträdesdagar för 2022

 Överlämna förslaget avseende kommunfullmäktiges sammanträden 2022 till kommun-
fullmäktiges presidium.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-10-20

§ 232 Dnr 2021/324

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjer för intern kontroll 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har arbetet fram nya riktlinjer för Intern kontroll. De nya riktlinjerna 
föreslås att ersätta nuvarande reglemente för Intern kontroll som fastställdes av kommunfull-
mäktige 2001-09-24 § 126.

Kommunstyrelsen har ansvaret för att det finns en god intern kontroll hos kommunens 
nämnder och förvaltningar. I detta ligger ansvaret för att en organisation kring intern kon-
troll upprättas och kontinuerligt aktualiseras.
Intern kontroll handlar ytterst om att säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen 
uppnås. Intern kontroll är alltså ett hjälpmedel och inte ett mål i sig.

I upprättat dokument för Riktlinjer för intern kontroll så synkroniseras arbetet med intern kon-
troll med kommunens ekonomiprocesser, d v s att arbetet följer ett naturligt årshjul. 

Sammanfattningsvis innebär det att en bruttolista upprättas efter genomförd riskanalys och 
nämnder och styrelse fattar därefter beslut om vilka kontrollmål nämnden ska arbeta med och 
som därefter följer med som ett underlag i budgetskrivelsen inför kommande budgetår. Kom-
munstyrelsen fastställer i sin tur en samlad intern kontrollplan för hela kommunen under okto-
ber månad i samband med budgetförslaget. Slutligen återrapporterar kommunstyrelsen intern-
kontrollarbetet i upprättad årsredovisning för det aktuella budgetåret.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-10-11
Förslag Övergripande riktlinjer för intern kontroll.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver beslutat reglemente Anta 
övergripande riktlinjer för intern kontroll att gälla från och med 2022-01-01

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Upphäva kommunfullmäktiges beslut avseende reglemente för intern kontroll från 
2001-09-24 § 126 från och med 2021-12-31.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-10-20

§ 232 forts Dnr 2021/324

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-10-20

§ 233 Dnr 2021/308

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Investering i utrustning till lokal för kommunfullmäktiges sammanträ-
den 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26, §211, angående motion Digitalt voteringssy-
stem att bifalla motions intention att förenkla och modernisera genom digitalisering, och att 
utreda en teknisk helhetslösning där man samtidigt tar ställning till permanent lokal för 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31, §114, att Skeppet ska nyttjas som lokal för 
kommunfullmäktiges sammanträde framöver.

Kostnaderna för att köpa in och utrusta Skeppet med en teknisk helhetslösning, komplette-
rande möbler och viss anpassning av lokalen kräver att kommunledningskontoret efter 
upphandling gör investeringar som förvaltningen idag inte har utrymme för i befintlig inve-
steringsbudget. Detta ärende avser alltså ett utökat investeringsutrymme för utrustning till 
lokalen Skeppet. 

För att få fram ett jämförelseunderlag har kostnadsberäkningar tagits fram inte endast för 
lokalen Skeppet, utan även för Sessionssalen i stadshuset och för Österlengymnasiets aula.  

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-06
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-10-26, §211.
Kommunfullmäktiges beslut, 2021-05-31, §114.

Avstå från att delta i beslut

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

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Att godkänna investeringsprojektet Utrustning till lokal för kommunfullmäktiges 
sammanträden och komplettera kommunstyrelsens investeringsram med 2 800 000 
kronor för år 2022 samt att finansiering av projektet görs med befintliga likvida 
medel.  
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-10-20

§ 233 forts Dnr 2021/308

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-10-20

§ 234 Dnr 2021/297

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor 2022 - ÖKRAB 

Ärendebeskrivning

Österlens Kommunala Renhållnings AB har inkommit med förslag på taxor för verksam-
hetsåret 2022 avseende Simrishamn och Tomelilla kommuner.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-10-11
Protokollsutdrag Ökrab 20210913 Budget och renhållningstaxa 2022
Ökrab bilagor budget 2022
Ökrab budgetkommentarer 2022
Renhållningstaxa 2022 jämförelse 2021
Taxa container 2022 jämförelse 2021
Taxa slam 2022 jämförelse 2021

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Fastställa Österlens Kommunala Renhållnings AB:s taxor att gälla fr.o.m. 2022-01-
01

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-10-20

§ 235 Dnr 2021/328

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Prioritering av Hållbarhetspolicy 2021-2030 samt koppling till styrmodell 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog 2020-12-14 en Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun. 
Hållbarhetspolicyn gäller för perioden 2021 - 2030 och pekar ut viljeinriktningar och prio-
riteringar och innehåller fokusområden och strategiska ställningstaganden för att lokalt 
bidra till att miljömål, folkhälsomål och FN:s Agenda 2030 ska nås. 

Kommunfullmäktige antog 21-04-26 en ny styrmodell för Simrishamns kommun att gälla 
from 2023. Modellen innebär i korthet att man jobbar med rambudget, uppdrag och kom-
munfullmäktiges mål (mål för god ekonomisk hushållning). 
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. 

Den nya styrmodellen bygger på en process som styr hur kommunen planerar och följer 
upp genomförandet av verksamhet och ekonomi. Syftet är att ge bästa möjliga förutsätt-
ningar för beslutsfattande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och i verksam-
heterna. Styrmodellen är till för att genomföra de politiska ambitionerna och att på ett sys-
tematiskt sätt styra och följa upp verksamheten och därigenom säkerställa det vi levererar 
till medborgaren. 

En grundläggande princip i styrmodellen är att beslut ska tas på lägsta möjliga beslutsnivå. 
Det innebär exempelvis att rutiner som enbart beskriver hur något ska göras och som inte 
har något politiskt innehåll beslutas av tjänstemän. Frågor som enbart berör verksamhet 
som berör nämndens ansvar eller verksamheten inom en nämnd beslutas av nämnden, me-
dan beslut av mer övergripande karaktär beslutas av kommunstyrelsen i sin samordnande 
roll. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. Det innebär bland annat att beslut om övergripande styrdokument, rambudget 
med uppdrag och årsredovisning mm.

För att få in Hållbarhetspolicyn i den beslutade styrmodellen har Ksau under våren och 
hösten arbetat med en tänkt process där Hållbarhetspolicyn utgör det styrdokument som 
övergripande styr kommunens arbete. Hållbarhetspolicyn behöver därför prioriteras och 
sedan hanteras i den ordinarie beslutsordningen för budget och mål i budgetskrivelser och 
därefter nämndplaner. 

Förslaget till prioritering bygger på att respektive fokusområde är integrerat med de tre 
hållbarhetsaspekterna och att det utifrån detta sammanhang går att fokusera och starta med 
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ett begränsat antal prioriterade fokusområden men att man ändå kan arbeta med alla de and-
ra samtidigt och inte helt lägger dem därhän tillsvidare. 
Varje år prioriterar kommunfullmäktige och ger start åt 3 - 4 fokusområden som ska brytas ner 
speciellt av nämnderna i mål- och budgetarbetet. Dessa mål utgör kommunfullmäktiges mål för 
det kommande året och de styr tillsammans med målen för god ekonomisk hushållning och 
uppdrag till nämnderna, nämndernas vidare arbete. Hållbarhetspolicyn ska fungera som ett stöd 
för arbetet med hållbarhet för hela kommunen. Kommunfullmäktige beslutar om prioritering 
av Hållbarhetspolicyns fokusområden årligen. Samtliga nämnder ska i sin nämndplan beakta 
de prioriterade fokusområdena och välja de strategiska ställningstaganden som passar nämn-
dens verksamhet som sina mål för året. 

Prioritering av målen för hållbarhetspolicyn är komplex och utgår delvis från följande modell 
som är framtagen av våra utsedda tjänstepersoner som ansvarar för hållbarhetsarbetet i kom-
munen. Modellen bygger på att man kan utgå från olika synsätt, det kan också innebära olika 
fokusområden per synsätt men tillsammans ger det en bild av vad man kan/bör starta med. 

1.) Behovsstyrt (var ligger extra stora behov av att starta genast)
2.) Resursstyrt (vi kanske ska portionera ut de mest kostsamma över tid)
3.) Styrt av framtida effekter visavi tidskopplade insatser (klimatet är ett gott exempel, där 

måste man påbörja direkt för, att få effekter i framtiden, och fortsätta under lång tid)
4.) Pragmatiskt genomförbart (det bör vara balans mellan verksamheterna så alla får något 

att bita i och fördelat så det finns saker som kan genomföras snabbt)
5.) Pragmatiskt politiskt intresse (frågor som politikerna känner är angelägna har lättare att 

behandlas snabbt)
(Efter idé av Mattias Müller)

Förslagen på prioriterade mål 2023 med plan för nästkommande fyraårsperiod föreslås enligt 
följande:

Prioriteringar för år 2023

Fokusområde 3 Kunskap, livslångt lärande och utbildning
Fokusområde 6 Vattenkloka samhällen
Fokusområde 9 Klimatanpassning
Fokusområde 14 Minskad klimatpåverkan

Plan för prioriteringar år 2024-2026

2024
Fokusområde 4 Hav och marina resurser
Fokusområde 7 Jämlikhet och jämställdhet
Fokusområde 10 Hälsa och välbefinnande
Fokusområde 15 Resilient samhälle och god beredskap
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2025
Fokusområde 5 Hållbar transportinfrastruktur och resande
Fokusområde 11 Trygghet och samhällsgemenskap
Fokusområde 12 Biologisk mångfald och ekosystem

2026
Fokusområde 1 Hållbarhet i arbetsmarknad och näringsliv
Fokusområde 2 Hållbara offentliga inköp
Fokusområde 8 Hållbart samhällsbyggande

2027
Fokusområde 13 Hållbar kultur, friluftsliv och turism
Fokusområde 16 Cirkulär ekonomi, hållbar produktion och -konsumtion
Fokusområde 17 Partnerskap och samverkan

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 21-10-12
Hållbarhetspolicy 2021 – 2021, reviderad version per den 21-10-12

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

36


	Protokoll förstasida
	Val av justerare
	Beslut KSAU 2021-10-20
Val av justerare

	Fastställande av ärendelista
	Beslut KSAU 2021-10-20
Fastställande av ärendelista

	Information från kommunstyrelsens ordförande
	Beslut KSAU 2021-10-20
Information från kommunstyrelsens ordförande

	Information från kommundirektören
	Beslut KSAU 2021-10-20
Information från kommundirektören

	Meddelanden
	Beslut KSAU 2021-10-20
Meddelanden

	Kurser/konferenser 
	Beslut KSAU 2021-10-20
Kurser/konferenser 

	Möte med Tomelilla kommun angående gemensam överförmyndarnämnd
	Beslut KSAU 2021-10-20
Möte med Tomelilla kommun angående gemensam överförmyndarnämnd

	Synpunkter på Trafikverkets slutrapport ÅVS väg 11 Tomelilla - Simrishamn 
	Beslut KSAU 2021-10-20
Synpunkter på Trafikverkets slutrapport ÅVS väg 11 Tomelilla - Simrishamn 

	Detaljplan för Mellby 3:3 och del av Mellby 3:121 (Stärkan) samt Mellby 101:2, Kivik - granskning 2
	Beslut KSAU 2021-10-20
Detaljplan för Mellby 3:3 och del av Mellby 3:121 (Stärkan) samt Mellby 101:2, Kivik - granskning 2

	Detaljplan för Mellby 3:121 med flera Kiviks hamn etapp 2 - granskning  
	Beslut KSAU 2021-10-20
Detaljplan för Mellby 3:121 med flera Kiviks hamn etapp 2 - granskning  
	Sida 1
	Sida 2


	Skattebefriad gåva till kommunens månadsanställda
	Beslut KSAU 2021-10-20
Skattebefriad gåva till kommunens månadsanställda
	Sida 1
	Sida 2


	Ej åtgärdade avseende Arbetsmiljöproblem Stadshage 8, Stenbocksgatan
	Beslut KSAU 2021-10-20
Ej åtgärdade avseende Arbetsmiljöproblem Stadshage 8, Stenbocksgatan
	Sida 1
	Sida 2


	Riktlinjer för attesträtter
	Beslut KSAU 2021-10-20
Riktlinjer för attesträtter

	Lönekartläggning
	Beslut KSAU 2021-10-20
Lönekartläggning

	Ansvar och budget Gyllebo badplats
	Beslut KSAU 2021-10-20
Ansvar och budget Gyllebo badplats
	Sida 1
	Sida 2


	Motion från (SD) - Rullstolar anpassade för Bad och Strand
	Beslut KSAU 2021-10-20
Motion från (SD) - Rullstolar anpassade för Bad och Strand
	Sida 1
	Sida 2


	Styrdokument Simrishamns kommun
	Beslut KSAU 2021-10-20
Styrdokument Simrishamns kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Biblioteksplan Simrishamns kommun 2022-2026
	Beslut KSAU 2021-10-20
Biblioteksplan Simrishamns kommun 2022-2026

	Sammanträdesdagar 2022
	Beslut KSAU 2021-10-20
Sammanträdesdagar 2022

	Riktlinjer för intern kontroll
	Beslut KSAU 2021-10-20
Riktlinjer för intern kontroll
	Sida 1
	Sida 2


	Investering i utrustning till lokal för kommunfullmäktiges sammanträden
	Beslut KSAU 2021-10-20
Investering i utrustning till lokal för kommunfullmäktiges sammanträden
	Sida 1
	Sida 2


	Taxor 2022 - ÖKRAB
	Beslut KSAU 2021-10-20
Taxor 2022 - ÖKRAB

	Prioritering av Hållbarhetspolicy 2021-2030 samt koppling till styrmodell
	Beslut KSAU 2021-10-20
Prioritering av Hållbarhetspolicy 2021-2030 samt koppling till styrmodell
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3



