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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-02-17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 29 Val av justerare 2021/4
§ 30 Fastställande av ärendelista 2021/6
§ 31 Information från kommunstyrelsens ordförande 2021/22
§ 32 Information från kommundirektören 2021/10
§ 33 Information om yttrandet till Regionalplanen 2020/453
§ 34 Trafikverkets översyn av riksintressen 2021/56
§ 35 Återkoppling marknadsföringsprojekt 2021/38
§ 36 Meddelanden 2021/24
§ 37 Yttrande över revisionsrapport - grundläggande 

granskning av Campus Österlen
2021/15

§ 38 Yttrande över revisionsrapport - grundläggande 
granskning av kommunstyrelsens uppsikt över Öster-
lens VA AB

2021/16

§ 39 Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Sim-
rishamns kommun

2021/26

§ 40 Verksamhetsberättelse- kommunstyrelsen  2020 2020/101
§ 41 Uppföljning intern kontrollplan 2020 - kommunstyrel-

sen
2020/122

§ 42 Delegeringsordning - kommunstyrelsen 2019/469
§ 43 Riktlinjer för information och kommunikation 2020/469
§ 44 Investeringsäskande kommunstyrelsen 2022-2026 2021/45
§ 45 Årsredovisning 2020 för stiftelser förvaltade av kom-

munstyrelsen
2021/55

§ 46 Fordonspolicy med tillhörande riktlinjer 2020/468
§ 47 Slutredovisning exploateringsprojekt 2021/20
§ 48 Slutrapport för projekt allaktivitetsområde 1 - Jone-

bergsparken
2020/466

§ 49 Handlingsplan - Våldsbejakande extremism 2021 2021/41
§ 50 Ansökan om kamerabevakning 2020/392
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-02-17

§ 29 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
2021-02-17

§ 30 Dnr 2021/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Ärende nr 14: Kommunens framtida avsikter med Snurringen samt ärende nr 15: Upphand-
ling av ny buss som ersätter Snurringen utgår från dagens ärendelista. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med ändring enlig tovan.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-02-17

§ 31 Dnr 2021/22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommunstyrelsens ordförande 

Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), informerar om frågan som uppkommit vad gäller hel-
göppet på sjukhuset i Simrishamn. Enligt beslutet hänvisas kommuninvånarna till Capio i 
Ystad under helger. Diskuteras att göra en gemensam skrivelse från samtliga partier.

Vaccineringen flyter på bra. En del har redan fått sin andra dos av vaccinet.

Föredrag om näringslivets olika servicenivåer har ägt rum. Bland medverkande kommuner 
visade det sig att Simrishamn ligger ganska bra till i redovisningen.

Kommuninvest har haft ägarsamråd. Pratades mycket om det ”rekordresultat” som kom-
munerna fått. Man har tillsatt en grupp, Välfärdsekonomerna, eftersom man sett att det kan 
bli ett problem för kommunerna med resultatet. Tipset från ekonomerna är att hålla i peng-
ar, tänka långsiktigt och satsa för framtiden.

Projektet ”Årets stadskärna” fortskrider bra. Bland annat finns det planer hur Stortorget ska 
kunna se ut framöver. 

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-02-17

§ 32 Dnr 2021/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektör Diana Olsson informerar om att kommun 2018 fick en förfrågan om att 
medverka i ”Demokrati 100 år”. En deklaration skulle tas fram som samtliga kommuner 
skulle skriva under, en del har redan undertecknat deklarationen. 

Undertecknar man deklarationen innebär det att kommunen ska genomföra minst ett internt 
och ett externt projekt om demokrati. Man ska även marknadsföra sina projekt.

Handlingsplan håller på att tas fram över hur förvaltningar/nämnder arbetet med aktiviteter 
för Hållbarhetspolicy 2021-2024. Handlingsplanen ska beslutas i kommunstyrelsen och 
återrapportering ska ske i kommunfullmäktige. 

Möte har ägt rum för att reda ut vem som gör vad i VA-bolaget. 

VA-bolaget är en ny form av bolag där enbart vissa delar i en bolagsform läggs över och 
övriga delar behåller kommunen.

Ytterst ansvarig för VA-bolaget är samhällsplaneringsnämnden eftersom bolaget är ett 
driftsbolag. 

Bolaget jobbar på uppdrag av den kommunala organisationen och får ett bidrag för detta. 
Kommunen äger kundregister, fastigheter och mark. Processerna att ta fram förslag till 
investeringar är en kommunal fråga. Beställarfunktionen är förvaltningschefen. 

Kommunen äger frågor om taxor och investeringar. Processer för detta måste tas fram.
VA-bolagets styrelse kan inte ta beslut om investeringsplaner utan dessa ska beredas av 
kommunen. 

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-02-17

§ 33 Dnr 2020/453

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om yttrandet till Regionalplanen

Infrastrukturstrateg Erica Johansson och översiktsplanerare Ann-Sofie Pellas informerar 
om det pågående arbetet med Regionplan Skåne.

Kommunturnén ägde rum den 4 februari och var en dialog med 3 tjänstepersoner från Re-
gion Skåne. Diskussionerna utgick ifrån olika teman:

Flerkärnighetens roll
Relevans av planeringsstrategier/planeringsprinciper
Kartornas detaljeringsgrad/relevans
Trender, utmaningar, omvärld.
Genomförande

Tidplanen är att den 26 februari ska utkast på yttrande vara klart. Den 9 mars behandlas 
yttrandet i SÖSK-kommittén.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-02-17

§ 34 Dnr 2021/56

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Trafikverkets översyn av riksintressen

Infrastrukturstrateg Erica Johansson informerar om Trafikverkets översyn av riksintresse 
för kommunikationer. 

Av översynen framgår att Väg 11 Simrishamn-Malmö, Österlenbanan och Simrishamnsba-
nan kommer upphöra som riksintresse. 

Om förslaget går igenom skulle detta innebära att år 2022 finns det inte några riksintressen 
för kommunikationer på land i kommunen.

Infrastrukturgruppen i SÖSK har bokat in ett möte med länsstyrelsen och trafikverket den 
2 mars. Förslaget är att man tar fram en gemensam skrivelse med utgångspunkt för väg 11 
samt Österlenbanan. Skrivelsen ska kunna behandlas i arbetsutskottet den 24 mars och 
kommunstyrelsen i april.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-02-17

§ 35 Dnr 2021/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Återkoppling marknadsföringsprojekt 

Tillväxtchef Sofie Bredahl informerar om marknadsföringsprojektet.

Projektgrupp och referensgrupp är tillsatt. Konsult är upphandlad för att hjälpa till i projek-
tet. Finansiering av projektet är avsatt i budget.

Utgångsläget är att attrahera invånare genom att bland annat visa vardagen året runt. Ta 
fram det som är unikt. Teman ska tas fram och kan t ex vara bo/bygga, skola, service och 
jobb.

Målgrupperna är inflyttarna som t ex söker högre livskvalitet och barnfamiljer.

Kampanjen ska först och främst ske i digitala kanaler men även genom direktkontakt med 
målgrupper. Kan även kombineras med olika aktiviteter och marknadsföring på tåg/buss.

Ambitionen är att sätta igång kampanjen/projektet inom ett par veckor.

Konsultföretagets uppdrag är att ta fram verkligheten i kommunen vilket innebär att man 
ska känna igen sig – unikt och äkta.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-02-17

§ 36 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 Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-17

§ 37 Dnr 2021/15

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yttrande över revisionsrapport - grundläggande granskning av Campus 
Österlen 

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun har låtit EY granska Campus Ös-
terlen. I samband med 2019 års granskning av barn- och utbildningsnämndens verksamhe-
ter framkom olika uppfattningar om huruvida Campus Österlen kan vara en verksamhet 
som inte behöver ta del av nämndens rambudget, utan kan finansiera sin verksamhet med 
intäkter från utbildningar.

Externa konsulter redovisade en förstudie från 2016 kring innehållet för eftergymnasial 
utbildning under begreppet Campus Österlen. De huvudinriktningar som anges för utbild-
ningsverksamheten är konstnärlig verksamhet, specialistutbildning för undersköterskor 
inom palliativ vård, stödpedagoger, utbildningar kopplade till Marint centrum, utvecklande 
av centrum för hållbar livsmedelsproduktion, eventutbildningar, miljöutbildningar och ut-
bildning inom litteratur. Förstudien redovisar ett antal kontaktade lokala företag och utbild-
ningsanordnare som är intresserade av konceptet. Finansiering föreslås ske genom Myn-
digheten för yrkeshögskoleutbildningar, Jordbruksverket och EU-medel via Länsstyrelsen 
och Europeiska socialfonden.

I granskningsrapporten lämnas följande rekommendationer till barn- och utbildningsnämn-
den:

o det behöver tas fram kalkyler för enskilda såväl som för samtliga utbildningar som 
Campus Österlen avser att genomföra under ett budgetår för att kunna äska om en 
utökad budget vid en volymökning

o se över den organisatoriska hemvisten för Campus Österlen för att kunna vinna sy-
nergier med befintlig verksamhet 

o samordna Campus Österlen med kommunens ambitioner om att stödja näringslivs-
utvecklingen.

Revisorerna i Simrishamns kommun framför i skrivelse att man önskar yttrande från barn- 
och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen senast den 1 mars 2021 över rapportens 
iakttagelser och de rekommendationer som lämnas. Förlängd yttrande tid har erhållits till 
den 1 april 2021.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-01.
Skrivelse från revisorerna – Grundläggande granskning av Campus Österlen, 2020-12-15.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-17

§ 37 forts Dnr 2021/15

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revisionsrapport – Grundläggande granskning av Campus Österlen, november 2020.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Lämna detta yttrande som svar på revisionens granskning.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-17

§ 38 Dnr 2021/16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yttrande över revisionsrapport - grundläggande granskning av kom-
munstyrelsens uppsikt över Österlens VA AB 

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun har gett EY i uppdrag att granska 
kommunstyrelsens uppsikt över det nybildade Österlens VA AB.

Kommunen har bildat ett gemensamt driftsbolag för VA tillsammans med Tomelilla kom-
mun. Att drifta VA-verksamhet i bolagsform är nytt för kommunen. Revisorerna har i en 
översiktlig riskanalys pekat på ett antal frågor. Det gäller bland annat beställarkompetens i 
kommunen, då all VA-kompetens flyttas över till det nya bolaget, kommunen har en stor 
underhållsskuld ifråga om VA-systemet och omfattningen bedöms inte vara kartlagd. Sam-
mantaget kommer kommunen beställa VA-tjänster i stor omfattning under många år fram-
åt.

Revisorerna i Simrishamns kommun rekommenderar, utifrån gransknings-resultatet, kom-
munstyrelsen att:

o i sin uppsikt över Österlens VA AB och övriga bolag utgå ifrån en egen riskbedöm-
ning och därmed utgå ifrån väsentliga frågeställningar

o tillse att det finns en funktion i kommunen som sätter sig in i den bolags- och verk-
samhetsinformation som tillställs kommunen 

o klarlägga om det föreligger ett behov av ett driftavtal och tydliggöra frekvens för 
rapportering av tertialbokslut.

Revisorerna i Simrishamns kommun önskar, i skrivelse, yttrande senast den 1 mars 2021 
över vilka åtgärder som kommunstyrelsen kommer att genomföra med bakgrund av rap-
portens resultat och rekommendationer. Förlängd yttrande tid har erhållits till den 1 april 
2021.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-01.
Skrivelse från revisorerna – Grundläggande granskning av kommunstyrelsens uppsikt över 
Österlen VA AB, 2020-12-15.
Revisionsrapport – Grundläggande granskning av kommunstyrelsens uppsikt över va-bo-
lag, november 2020.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-17

§ 38 forts Dnr 2021/16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Lämna detta yttrande som svar på revisionens granskning.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-17

§ 39 Dnr 2021/26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

I Sverige räknas judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella mino-
riteter. De nationella minoriteternas rättigheter utgör en integrerad del av det internationel-
la ramverket till skydd för de mänskliga rättigheterna, exempelvis FN:s konvention om 
medborgerliga och politiska rättigheter (artikel 27). De nationella minoriteternas rättigheter 
i Sverige beskrivs framför allt i lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritets-
språk (minoritetslagen), som trädde i kraft 2010. Lagen utgår från Europarådets ramkon-
vention om skydd för nationella minoriteter och europeisk stadga om landsdels- eller mino-
ritetsspråk. 

En rad ändringar i lagen trädde i kraft 2019 i syfte att kommunerna ska förhålla sig mer aktivt 
och strategiskt till minoritetspolitiken. Ett av sätten att åstadkomma det var att införa lagkrav 
om att kommuner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Lagen anger 
inte närmre hur kommunens mål och riktlinjer ska vara utformade. Det är upp till kommunerna 
att utforma dessa utifrån lokala förhållanden.

Förslaget till kommunövergripande riktlinjer som även innehåller mål för Simrishamns kom-
mun syftar till att vägleda verksamhetsområdena i arbetet med minoritetslagen. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-02
Förslag till Simrishamns kommuns riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 2020-02-04

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Anta förslaget till riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Simrishamns kom-
mun

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-17

§ 40 Dnr 2020/101

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Verksamhetsberättelse - kommunstyrelsen 2020 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat en verksamhetsberättelse för år 2020. 

Resultatet för kommunstyrelsen 2020 blev ett överskott på 7,9 mnkr. Detta främst beroende 
på tjänstledigheter och vakanser på kommunledningskontoret. Överskottet berodde också 
på att kostnader för färdtjänst blev lägre än budgeterat samt att möjligheten till gratis kol-
lektivtrafik inom kommunens gränser för de som fyllt 75 år utnyttjades knappt på grund av 
pandemin. En avsättning för KIMO på 1,4 mnkr som gjordes år 2014 återfördes nu vilket 
också förklarar överskottet.

Av sex fastställda nämndmål bedöms två som uppfyllda, ett som delvis uppfyllt och tre 
som inte uppfyllda. De nämndmålen som bedöms som inte uppfyllda beror till allra största 
del på covid-19-pandemin.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2021-02-03
Verksamhetsberättelse KS 2020

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen 2020

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-17

§ 41 Dnr 2020/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Uppföljning intern kontrollplan 2020 - kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

En ny plan för internkontroll utarbetades och beslutades av kommunstyrelsen på samman-
trädet den 15 april 2020, § 83. Detta enligt de anvisningar som följer av det av kommun-
fullmäktige antagna reglementet för intern kontroll (KF §61/2013). Internkontrollplanen 
bestod av följande delar:

- Fakturahantering
- Investeringar
- Avtalsuppföljning
- IT-drift
- Verkställighet

Med denna skrivelse lämnas redovisning av genomförd uppföljning av internkontroll enligt 
kommunstyrelsens plan för 2020 i bifogad bilaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2021-02-04
Uppföljning internkontroll för kommunstyrelsen 2020
Bilaga 1 – Uppföljning internkontroll för kommunstyrelsen 2020

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för kommunstyrelsen 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-17

§ 42 Dnr 2019/469

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delegeringsordning - kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 4 december 2019, § 258 , om ny delegationsordning för kom-
munstyrelsen. Den har sedan des reviderats vid ett par tillfällen. 
Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2020, § 215, om vissa ändringar gällande 
upphandling av avtal som är specifika för kommunledningskontoret, direktupphandlingar 
och avrop. Vid detta tillfälle föll två delegationspunkter under delegationsordningens 2.4 
”Kommunövergripande upphandlingar (ramavtal som ska användas av flera nämnder)” 
bort, nämligen delegat för att 

 Godkänna förfrågningsunderlag
 Tilldelningsbeslut, avtalstecknande och förlängning/uppsägning av sådant avtal i 

enlighet med villkoren i avtalet. 
   
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-02
Beslut i kommunstyrelsen, 2020-11-18, § 215 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Att det i delegationsordningens 2.4 tillföra delegater som i förslaget ovan. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen – (beslutsförslaget) 

18



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-17

§ 43 Dnr 2021/45

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Investeringsäskande kommunstyrelsen 2022-2026 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret överlämnar förslag till budgetskrivelse för investeringsäskande 
2022–2026.

En antagen budgetskrivelse avseende investeringsäskande för perioden 2022–2026 ska skickas 
in till ekonomienheten den 22 mars för att sedan presenteras för budgetberedningen vid dess 
möte den 9 april.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2021-02-02
Budgetskrivelse för kommunstyrelsens investeringsäskande 2022–2026

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna att kommunledningskontorets förslag till budgetskrivelse för investe-
ringsbudget 2022–2026 utgör underlag för kommande arbete i budgetberedningen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-17

§ 44 Dnr 2021/55

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2020 för stiftelser förvaltade av kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

Årsredovisningarna för nedanstående stiftelser är klara och ska godkännas och underteck-
nas av förvaltaren, som är kommunstyrelsen.
Efter undertecknande överlämnas årsredovisningarna till revisorerna för granskning. Årsredo-
visning och revisionsberättelse för Yngve Östbergs donationsfond och Social Samfond skall 
därefter till Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet.

Följande stiftelser förvaltas av kommunstyrelsen:

Stiftelsen Yngve Östbergs donationsfond 
Stiftelsen Social samfond
Stiftelsen Skolans samfond
Stiftelsen Justus Ingemanssons fond
Stiftelsen 13:e novemberfonden
Stiftelsen Johan o Gull Nilssons fond
Stiftelsen Sten Folke Ulfstands minne

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2020-02-01
Årsredovisning år 2020 för stiftelse Yngve Östbergs donationsfond
Årsredovisning år 2020 för stiftelsen Social samfond
Årsredovisning år 2020 för stiftelsen Skolans samfond
Årsredovisning år 2020 för stiftelsen Justus Ingemanssons fond
Årsredovisning år 2020 för stiftelsen 13:e novemberfonden
Årsredovisning år 2020 för stiftelsen Johan o Gull Nilssons fond
Årsredovisning år 2020 för stiftelsen Sten Folke Ulfstands minne

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna stiftelsernas årsredovisningar.

  Utse Jeanette Ovesson och Jenny Davidsson att underteckna årsredovisningarna. 

_______
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-17

§ 44 forts Dnr 2021/55

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-17

§ 45 Dnr 2020/468

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fordonspolicy med tillhörande riktlinjer 

Ärendebeskrivning

Samhällsplaneringsnämnden äger enligt sitt reglemente ansvar för inköp, underhåll och ut-
hyrning av kommunens fordon och maskiner. 

Samhällsplaneringsnämnden har den 17 december 2020, § 299, beslutat lämna kommun-
fullmäktige respektive kommunstyrelsen förslag till en fordonspolicy med tillhörande rikt-
linjer. Handlingarnas avsikt är att reglera olika aspekter av kommunens fordonsinköp och 
innehav nämligen säkerhet, miljö, ekonomi och ansvar. 

Kommunfullmäktige antog den 14 december 2020, § 267 ”Hållbarhetspolicy för Simrishamns 
kommun 2021-2030”. Kommunstyrelsen antog den 18 november, 
§ 224, ”Riktlinjer för upphandling och inköp”. Dessa dokument utrycker den politiska viljein-
riktningen och reglerar olika hållbarhets- och upphandlingsaspekter som är tillämpliga på hela 
kommunens verksamhet. Även innehav och inköp av fordon. 

Policy för styrdokument i kommunen föreskriver:

”Regler är verksamhetsspecifika och ska utgöra en grund för prioritering och fördela an-
svar samt visa vilken inriktning en viss verksamhet ska ha. En regel ska kunna fungerar 
som ett konkret stöd i det dagliga arbetet. Regler ska ha en bestämd giltighetstid varefter de 
ska utvärderas och eventuellt förnyas.
Regler antas av nämnd. 

Rutiner anger konkreta anvisningar för hur enskilda aktiviteter ska utföras. En rutin ska 
ange vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs, när de ska vara genomförda samt 
vilka prioriteringar som ska ske.” Rutiner antas av chef för verksamheten. 

Kommunledningskontorets bedömning är därmed att det inte behövs en särskild fordonspolicy 
med tillhörande riktlinjer utan att samhällsplaneringsnämnden själva kan anta styrdokument 
för området. Sedan policy för styrdokument antogs ska kommunen inte ha dubbla styrdoku-
ment. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-11
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-12-17, § 299
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-17

§ 45 forts Dnr 2020/468

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Återsända ärendet till samhällsplaneringsnämnden för att själva anta styrdokument 
gällande fordon.  

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag) 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-17

§ 46 Dnr 2020/469

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjer för information och kommunikation 

Ärendebeskrivning

I ärendet föreligger reviderade riktlinjer för information/kommunikation, vilka följer aktu-
ell styrmodell. Dessa ersätter de tidigare, av kommunstyrelsen 2015-06-17, § 149, fastställ-
da riktlinjerna, men även den av kommunfullmäktige fastställda policyn 2015-03-30, § 50.

Beslutsunderlag

 Förslag till riktlinjer för information/kommunikation 2021
 Policy för information/kommunikation 2015
 Riktlinjer för information/kommunikation 2015

Yrkanden

Jeanette Ovesson (M), yrkar att man upphäver nuvarande policy och riktlinjer samt att man 
ger kommundirektören i uppdrag att ta fram rutiner för arbetet.

Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till Jeanette Ovessons (M) yrkande.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-03-30, § 30, vad gäller policy. 

 Upphäva kommunstyrelsens beslut 2015-06-17, § 149, vad gäller riktlinjer.

 Uppdra åt kommundirektören ta fram rutiner för hur arbetet med information/kom-
munikation ska genomföras.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-17

§ 47 Dnr 2021/20

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Slutredovisning exploateringsprojekt 

Ärendebeskrivning

Enligt gällande exploateringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av exploate-
ringsprojekt när det är klart i sin helhet. Exploateringsprojektet ses som klart när inga fler 
utgifter beräknas belasta projektet. Varje år görs en bedömning av vilka projekt som inför 
bokslutet ska bedömas vara klart och slutredovisas.

Samhällsbyggnadsnämnden har nu inkommit med ytterligare 15 äldre exploateringsprojekt 
för slutredovisning. Sammantaget har dessa projekt
resulterat i en förlust som uppgår till 3 769 651 kr avseende år 2020. 

Frågan om exploateringsverksamhetens organisatoriska tillhörighet kommer att hanteras 
som ett eget ärende under våren 2021.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-02-09
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2020-12-17 § 291
Samhällsplaneringsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-03
Samhällsplaneringsförvaltningens sammanställning av slutredovisningar för exploaterings-
projekten
Policy för exploateringsredovisning, beslutad av kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 
154

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna slutredovisningarna av bilagda 15 exploateringsprojekt och lägga dessa 
till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-17

§ 48 Dnr 2020/466

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Slutrapport för projekt allaktivitetsområde 1 - Jonebergsparken 

Ärendebeskrivning

Enligt gällande investeringsregler ska kommunfullmäktige erhålla slutredovisning av större 
investeringsprojekt. I nuläget är beloppet satt till projekt med investeringsbelopp översti-
gande totalt 5 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett ärende avseende slutredovisning av Pro-
jekt allaktivitetsområde 1 - Jonebergsparken.

Boverket bidrog med 2 548 725 kr, kultur- och fritidsnämnden bidrog med 1 560 000 kr, 
VA-verksamheten bidrog med 250 000 kr och resterande del finansierades av gata/parken-
hetens investeringsbudget om 4 141 275 kr. Total budget uppgick därmed till 8 500 000 kr.

Faktiskt utfall projektkostnader blev 8 245 534 kr. Därmed uppgår det sammanlagda bud-
getöverskottet till 254 466 kr.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-02-05
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll § 287 2020-12-17
Samhällsbyggnadsförvaltningens slutrapport daterad 2020-11-30

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna slutredovisningen av Projekt allaktivitetsområde 1 - Jonebergsparken 
och lägga den till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-17

§ 49 Dnr 2021/41

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Handlingsplan - Våldsbejakande extremism 2021 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 30 oktober 2017, § 166, att anta 
handlingsplan för våldsbejakande extremism.
Handlingsplanen var daterad att avse åren 2017 – 2020, varför en ny plan kommer att 
framarbetas. En sådan ny handlingsplan kommer att beslutas under året och gälla från och 
med 2022. Tills den omarbetade handlingsplanen börjar gälla föreslås att befintlig plan 
förlängs för året 2021.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-25.
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-10-30, § 166.
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017 - 2020, antagen i KF 2017-10-30, § 
166.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anta beslutad handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017 – 2020 att gälla 
även under 2021.

 Uppdra åt kommundirektören att ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande ex-
tremism att gälla från och med 2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-17

§ 50 Dnr 2020/392

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om kamerabevakning 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 15 juni 2020 § 126 beslutat att hos Datainspektionen ansöka 
om optisk kamerabevakning av tre olika områden i Simrishamn nämligen, stationsområdet, 
Stadshuset och Fredsdalsområdet. 

Sedan beslutet togs har kamerabevakningslagen (SFS 2018:1200) ändrats. Från och med 
den 1 augusti 2020 är stations- och hållplatsområden för kollektivtrafik undantagna från 
tillståndsplikten om kamerabevakningen ska ske i brottsförebyggande syfte eller för att 
förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor. 

Datainspektionen har den 1 januari 2021 bytt namn till Integritetsskydds-myndigheten, 
förkortat IMY.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-02-08
Lägesbild från Polismyndigheten, 2020-11-05
Beslut i kommunfullmäktige, 2020-06-15, § 126 

Yrkanden

Gudrun Schyman (FI) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag.

Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på att bifalal kommunledningskontorets förslag mot Gud-
run Schymans (FI) yrkande om att avslå detsamma och finner att arbetsutskottet beslutat 
enligt kommunledningskontorets förslag.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Projektera för, och tillse att, kamerabevakning av stationsområdet i Simrishamn 
kommer till stånd. 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-17

§ 50 forts Dnr 2020/392

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Arbetsuppgiften och ansvaret för denna kamerabevakning tillförs samhällsplane-
ringsnämndens fastighetsenhet

 Samhällsplaneringsnämnden tillförs medel, 150 000 kronor, ur kommunfullmäkti-
ges medel till förfogande

 Kamerabevakningen av stationsområdet utvärderas två år efter att den kommit till 
stånd

 Ändra beslutet i kommunfullmäktige av den 15 juni 2020 § 126 och inte ansöka om 
kamerabevakning av Stadshuset/Stortorget och Fredsdalsområdet i Simrishamn 

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Gudrun Schyman (F).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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