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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-03-24

§ 59 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
2021-03-24

§ 60 Dnr 2021/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Pia Ingvarssons (S) föreslår att ärende nr 24 (Grundskolans organisation) och 25 (tilläggs-
anslag barn- och utbildningsnämnden) byter ordning.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

 Godkänna upprättad ärendelista med ändring enligt ovan.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-03-24

§ 61 Dnr 2021/22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M), informerar om möte med länsstyrel-
sen gällande smittspridningen i Skåne. Smittspridningen i skolan är låg vilket innebär att 
man släpper på restriktionerna, dock får varje kommun göra sin egen bedömning men läns-
styrelsen förordar att man tillåter undervisning på plats i skolan.

Länsstyrelsen rapporterade om att 3 vargar etablerat sig i Skåne.

Man kommer tillsätta en styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne. Kommunstyrelsens 
ordförande är tillfrågad att ingå i gruppen, vilket hon accepterat.

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Pia Ingvarsson (S), fortsätter sitt uppdrag i styr-
gruppen för Hälso- och sjukvårdsavtalet.

BID-processen fortsätter. Styrelse är tillsatt. Solstolar är inköpta som ska placeras på torget 
i Simrishamn.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har träffat Skånes kommuners kommunstyrelse-
ordförande.  I Simrishamns kommun är 634 personer arbetslösa, hälften av dessa är aktiva i 
någon form av program.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-03-24

§ 62 Dnr 2021/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektör Diana Olsson informerar om att läget i kommunens verksamheter vad 
gäller Corona är stabilt. Man diskuterar vilka rekommendationer som respektive verksam-
heter är berörda utav. Österlens Museum öppnar igen. Turistcenter håller stängt fram till 
den 1 april.

Sedan tidigare finns ett beslut om att kommunens verksamheter ska ta emot 49 extratjäns-
ter. Kommunen har tagit emot 27 extratjänster. Avtal är skrivit med arbetsförmedlingen om 
person som skulle arbeta med extratjänster.

Arbetsförmedlingen har även meddelat att när avtalet går ut för nu placerade extratjänster 
kommer ingen förlängning att ske. Arbetsförmedlingen kommer istället prioritera utbild-
ningar.

Organisationsöversyn pågår på kommunledningskontoret.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-03-24

§ 63 Dnr 2021/90

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om den årlig rapporten om upphandlingsverksamheten 2020 

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens riktlinjer för upphandling och inköp (KS 2020-11-18 §224) ska en rap-
port om kommunens upphandlingsverksamhet redovisas årligen till Kommunstyrelsen. 

Bakgrund/utredning

Enligt kommunens riktlinjer för upphandling och inköp (KS 2020-11-18 §224) ska en rap-
port om kommunens upphandlingsverksamhet redovisas årligen till Kommunstyrelsen. 
Denna rapport bifogas här. Rapporten är endast avsedd som information.

I rapporten redovisas väsentliga händelser under året, aktuell statistik om upphandlingar 
och överprövningar, en sammanfattning av kommunens större upphandlingsprocesser un-
der året samt en information om vad som är på gång för kommande år.

Beslutsunderlag

Årlig rapport om upphandlingsverksamheten 2020

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Informationen läggs till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

 

7



Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-03-24

§ 64 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
2021-03-24

§ 65 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
2021-03-24

§ 66 Dnr 2021/71

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Vår demokrati 

Ärendebeskrivning

Det har framkommit önskemål om att Simrishamns kommun ska underteckna deklaratio-
nen - Deklaration för en stark demokrati. 

Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som 
styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokra-
tin. Den tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle 
att uppmärksamma och stärka demokratin. 

De aktörer som undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de 
grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskri-
minering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. 

För att stärka demokratin ska aktörerna som ansluter sig till deklarationen: verka för att fler 
får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet, arbeta för att fler del-
tar aktivt och står upp för demokratin, och bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av 
öppenhet och respekt.

De aktörerna som vill skriva under deklarationen ska definiera sina åtaganden i förhållande 
till målen i deklarationen. Med åtaganden menar vi konkreta aktiviteter som ska genomfö-
ras under 2021. Det ska finnas ett internt åtagande – Hur ska aktören arbeta internt med 
demokrati? ett externt åtagande – Hur ska aktören arbeta med externa målgrupper om de-
mokrati? och en kommunikationsinsats – Vad ska kommuniceras och till vem?

I början av 2022 ska alla aktörer som undertecknat deklarationen lämna in en kort beskriv-
ning av den verksamhet som genomförts i förhållande till åtagandena

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 21-03-15
Demokratideklaration

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Underteckna deklarationen ”Deklarationen för en stark demokrati”.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-03-24

§ 66 forts Dnr 2021/71

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande underteckna deklarationen.

 Uppdra åt kommundirektören att ta fram aktiviteter och genom dessa tillse att kom-
munen uppfyller åtagandena med deklarationen

_______
Beslutet expedieras till:
Kommundirektören
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-03-24

§ 67 Dnr 2021/98

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

Ärendebeskrivning

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

Ett planprogram, som ger en övergripande helhetsbild för hela hamnområdet, har upprät-
tats. Planprogrammet godkändes av samhällsbyggnadsnämnden för samråd den 23 septem-
ber 2015, § 142. Beslut togs att hamnområdet skulle delas in i mindre etapper där respekti-
ve etapp genomförs med normalt planförfarande. Detta är en den andra etappen för att ut-
veckla Kiviks hamn.

Planområdet ligger i sydöstra delen av Kiviks hamnområde och omfattar del av hamnområ-
det samt naturmark och idrottsplan söder ut. Planområdet är cirka 17 ha stort.

Syftet med denna detaljplan är att reglera markanvändning, för att delar av de aktiviteter 
som råder i området blir planenliga, dessutom är ambitionen att skapa förutsättningar för 
framtida utveckling. 
Gällande detaljplaner från 1948 och 1970 anger hamnändamål samt allmänt- och idrottsän-
damål för området. Dessa planbestämmelser är otidsenliga och hanterar inte hamnens nu 
mer offentliga karaktär på ett bra sätt varpå ny detaljplan för området tas fram. Planen ska 
även verka för att möjliggöra för ett bättre flöde av människor och fordon.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 februari 2021, § 27, bland 
annat att godkänna planförslaget för samråd.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-11.
Kungörelse, 2021-03-01.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2021-02-25, § 27.
Plankarta
Planbeskrivning, 2021-02-17
Miljöbedömning
Miljökonsekvensbeskrivning
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-03-24

§ 67 forts Dnr 2021/98

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Utifrån redovisade samrådshandlingar framförs inga erinringar eller tillägg i rubri-
cerat ärende.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-03-24

§ 68 Dnr 2021/107

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om medel ur Yngve Östbergs Donationsfond - Kivik Art Centre 

Ärendebeskrivning

Kivik Art Centre ansöker i inkommen skrivelse den 11 mars 2021, om beviljande av fond-
medel med 50 000 kronor för ett av konstnären Peter Johansson utfört platsspecifikt verk 
vilket planeras monteras under våren och invigas till midsommar 2021.

Aktuell skulptur, Familjeterapi II, är en större konstruktion som är kinetisk, en liten röd 
typisk svensk stuga är monterad på en stålkonstruktion, när någon närmar sig huset börjar 
den snurra långsamt, när man går därifrån slutar den.

Av Yngve Östbergs testamente samt Länsstyrelsens registreringsbevis för stiftelsen fram-
går att stiftelsens ändamål är att då den behållna räntan i fonden uppgått till 25 000 kronor 
kan fullmäktige bestämma huruvida det tillgängliga räntebeloppet skall utdelas till något 
ändamål som fullmäktige beslutar, eller förbli oanvänt till den sammanlagda räntan uppgått 
till 50 000 kronor. Då beloppet ovillkorligen skall användas för det eller de ändamål i och 
för staden som fullmäktige beslutar.

I delegationsordningen, punkt 2.19, för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsens 
arbetsutskott på delegation fattar beslut om utdelning ur stiftelser och fonder.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-11.
Inkommen ansökan, 2021-03-11.
Registreringsbevis, Stiftelsen Yngve Östbergs Donationsfond.
Yngve Östbergs testamente.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Avslå ansökan då konstverkets uppförande inte är i staden, vilket enligt testamente 
var Yngve Östbergs vilja.

_______
Beslutet expedieras till:
Kivik Art Centre
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-03-24

§ 69 Dnr 2021/117

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kompletterande äskande till Kommunstyrelsens investeringsbudget 

Ärendebeskrivning

Kommunens budgetprocess inför 2022 till 2026 pågår och kommunstyrelsen har redan 
beslutat om sina investeringsäskanden för perioden.

Då år 2022 är ett valår och ett nytt kommunfullmäktige startar upp under hösten och nya 
nämndsledamöter väljs inför 2023 till 2026 så behöver det införskaffas nya läsplattor till 
ledamöterna för att kunna ta del av de digitala handlingarna som upprättats inför de politis-
ka mötena.

Nuvarande läsplattor får anses som uttjänta ekonomiskt och tekniskt då merparten inför-
skaffades under 2018 eller tidigare.

Kommunstyrelsen ombesörjer inköpen av läsplattor för alla politiker och utgiften för dessa 
inköp uppgår till 600 000 kronor. Varje nämnd står sedan för sina egna driftskostnader.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-03-16.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Godkänna ovanstående kompletteringsäskande om 600 000 kronor avseende 
läsplattor att utgöra underlag för kommande arbete i budgetberedningen.

 Överlämna äskandet till budgetberedningen inför mötet den 9 april.

 Informera kommunstyrelsen vid nästa sammanträde om ovanstående.

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-03-24

§ 70 Dnr 2017/439

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunens framtida avsikter med Snurringen 

Ärendebeskrivning

Under perioden 2018 - 2019 pågick avtalsdiskussioner med Skånetrafiken gällande Snur-
ringen eftersom dåvarande avtal skulle löpa ut i slutet av år 2019. 

Skånetrafikens inriktning till kommande avtal var en ny kostnadsfördelning där kommu-
nens kostnader för linjen succesivt skulle öka fram till år 2022, från år 2022 meddelade 
Skånetrafiken att de inte längre kan motivera en fortsatt finansiering av Snurringen ef-
tersom kostnadstäckningsgraden på linjen är för låg i jämförelse med den samhällsbetalda 
delen. Den totala kostnaden på 1,8 miljoner för Snurringen skulle i sådana fall tillfalla 
kommunen från år 2022.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-04 §271 att godkänna ett nytt avtal med en ny kost-
nadsfördelning för Snurringen.

Enligt nuvarande gällande avtal ska kommunen senast under våren 2021 meddela sina möj-
ligheter att ta över den totala finansieringen för Snurringen från år 2022.

Beslutsunderlag

Avtal om Snurringen 2019-12-15 – 2021-12-12.
Tillköpsbrev från Skånetrafiken avseende år 2022
Förvaltningen tjänsteskrivelse, Kommunens framtida avsikter med Snurringen 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

 Meddela Skånetrafiken att Simrishamns kommun ej har för avsikt att förlänga avta-
let för ”Snurringen”.

 Uppdra åt kommundirektören att genomföra en upphandling av en flexibel, lokal 
buss som motsvarar ”Snurringens” nuvarande omfattning i tid och mil.

 Upphandlingen ska vara genomförd senast 31 oktober 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-03-24

§ 71 Dnr 2021/89

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avtal - Avgiftsfri kollektivtrafik för seniorer 

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges antagande av budget 2018-2020 den 30 oktober 2017, § 172, 
ingick beslut att alla som fyllt 75 år skall erbjudas avgiftsfri kollektivtrafik inom kommun-
gränsen (seniorkort).
För detta ändamål avsattes i kommunstyrelsens internbudget för 2018, som antogs i kom-
munstyrelsen den 6 december 2017, § 296, 750 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade sedan vid sammanträde den 11 april 2018, § 89, godkänna 
avtal mellan Skånetrafiken och Simrishamns kommun gällande seniorkort. 

Detta befintliga avtal gäller till och med den 31 december 2021. Sker ingen uppsägning 
senaste sex månader innan avtalets utgång förlängs avtalet med ett kalenderår i sänder med 
sex månaders uppsägningstid. Med anledning härav erfordras beslut i ärendet.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01.
Kommunstyrelsens beslut, 2018-04-11, § 89.
Undertecknat avtal om seniorresor.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Förlänga avtalet för kalenderåret 2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-03-24

§ 72 Dnr 2021/97

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Helårsprognos - Kommunstyrelsen 2021 

Ärendebeskrivning

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

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 1 200 tkr. Detta beroende på att kostna-
der för medlemsavgifter och kollektivtrafik och färdtjänst bedöms bli lägre än budgeterat 
samt att det finns tjänstledigheter på kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2021-03-08
Helårsprognos 1 för kommunstyrelsen. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna helårsprognos 1/2021 för kommunstyrelsens verksamheter

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-03-24

§ 73 Dnr 2020/246

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utvärdering Covid- 19 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav den 19 augusti 2020 kommundirektören i uppdrag att utvärdera 
effekterna av Covid19. Uppdraget skulle redovisas till kommunstyrelsen senast i samband 
med årsredovisningen för 2020. 

Utgångspunkten för rapporten har varit att det är viktigt att en större händelse som påtag-
ligt påverkar samhället och dess funktioner följs upp och utvärderas så att lärdomar kan 
dras för framtiden och utgöra en viktig del i förbättringsarbete. 

Kopplat till detta uppdrag gav kommunstyrelsen ett tilläggsuppdrag den 10 februari 2021 
att även utvärderar och redovisar specifika frågor rörande kommunens medarbetare.

Utvärderingen bygger på sex frågor samt en enkät avseende digitala möten under pande-
min. Frågorna är kopplade till beredskap och påverkan på verksamhet och medarbetare. 

Sammanfattningsvis har verksamheterna klarat denna pandemi på ett bra sätt i vår kommun 
det behövs förbättringsarbete på en rad områden och mest framträdande är förbättringsåt-
gärderna som kan kopplas till tydlighet och ansvar. Information och kommunikation kan 
bli bättre både inåt och utåt. Våra chefer behöver rustas så att de har bättre resurser och 
möjligheter för att ta beslut utifrån sina ansvarsområden. Bättre förberedelse och priorite-
ring när medarbetare behöver omlokaliseras till en mer drabbad förvaltning samtidigt som 
medarbetaren behövs och inte har ersättare inom den ordinarie verksamheten. 

Krisorganisationen behöver förtydligas på ett bättre sätt, både utåt men framförallt inåt. Vi 
behöver hitta vägar för att ta tillvara de erfarenheter och arbetssätt som vi fått genom den 
påtvingande digitaliseringen. 

Sist men inte minst kopplat till just smittspridning så behöver vi fundera över hur vi ska 
hantera lager av skyddsmaterial men för andra kriser kan det också vara annan lagerhåll-
ning som skulle kunna vara aktuellt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 21-03-17
Rapport – utvärdering Covid 19 2020, daterad 21-03-24
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-03-24

§ 73 forts Dnr 2020/246

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Lägga rapporten ”Utvärdering Covid19 2020” till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-03-24

§ 74 Dnr 2021/101

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunstyrelsens mål 2022 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har enligt kommunens styrmodell att besluta om sina egna mål för näst-
kommande år, nu aktuellt är målen för 2022.

Budgetarbetet för 2022 är inlett och en del i detta arbete är att ta fram mål för kommunsty-
relsens verksamheter. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-15

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Nuvarande mål för år 2021 ska även gälla för år 2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

21



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-03-24

§ 75 Dnr 2021/102

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjer för anställning av förvaltningschefer 

Ärendebeskrivning

2017 antog kommunstyrelsen riktlinjer för rekrytering av förvaltningschef. Dessa riktlinjer 
behöver ses över och förändras. 

Framtagande av riktlinjer för anställning av förvaltningschefer är ett dokument som ska 
tydliggöra rekryteringsprocessen vid rekrytering av nya förvaltningschefer.

I förslaget till nya riktlinjer har bland annat hanteringen och ansvar av rekryteringsförfa-
randet ytterligare tydliggjorts samt att beslutsmandatet för anställningen flyttas till kom-
mundirektör.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-09
Förslag till riktlinjer för anställning av förvaltningschef, daterad 21-03-09

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna upprättat förslag till riktlinjer för rekrytering av förvaltningschef, daterad 
21-03-09

 Upphäva tidigare riktlinjer för rekrytering av förvaltningschef (Dnr 2016/448 KS 
beslut 2017-04-05)

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-03-24

§ 76 Dnr 2020/453

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yttrande över regionplan för Skåne samrådshandling 

Ärendebeskrivning

Region Skåne har tagit fram ett förslag till regionplan och arbetssätt. Förslaget bygger vi-
dare på Strukturbild för Skåne och det samarbete som finns i Skåne inom fysisk planering 
sedan 2005.

Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med fokus på fy-
sisk planering. Samrådshandlingen är ett förslag på regionplan och hur samarbetet kring 
fysisk planering kan vidareutvecklas i Skåne. Samrådsförslaget presenteras digitalt.

Region Skåne har lämnat ut förslaget för samråd och önskar särskilt synpunkter på huruvi-
da förslaget till regionplan och regionplaneprocess uppfyller det behov och syfte som pla-
nen avser: Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ska vara ett stöd för den fysiska planeringen 
i de skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågor-
na samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Regionplanen är det fysiska 
uttrycket av den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.

SÖSK-kommittén beslutade i december 2020 att tillsammans arbeta för att kunna enas om 
ett gemensamt yttrande som de fyra kommunerna i sydöstra Skåne ska kunna stå bakom.

Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner har i samverkan tagit fram ett gemen-
samt yttrande över regionplanen. Yttrandet består av övergripande synpunkter, frågeställ-
ningar som saknas i planen samt mer detaljerade synpunkter på regionplanens olika avsnitt. 
Redaktionella synpunkter har lämnats direkt till arbetsgruppen för planen.  

Bakgrund/utredning

Region Skåne har tagit fram ett förslag till regionplan för Skåne. Det är den första regi-
onplanen för Skåne i enlighet med plan- och bygglagens krav på regionplan för två utpeka-
de regioner, Stockholm och Skåne. Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring 
Skånes utveckling med fokus på fysisk planering.

Yttrandet består av övergripande synpunkter, frågeställningar som saknas i planen samt 
mer detaljerade synpunkter på regionplanens olika avsnitt. De övergripande synpunkterna 
handlar om:

 Regionplanens framåtsyftande funktion. 
 Regionplans roll och syfte.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-03-24

§ 76 forts Dnr 2020/453

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Strukturbilden och ortsstrukturen i planförslaget.
 Infrastruktur. 
 Bebyggelseutveckling. 
 Kopplingar till omvärlden. 

Beslutsunderlag

Regionplan för Skåne 2022–2040 samrådshandling
Gemensamt yttrande från SÖSK över regionplan för Skåne Samrådshandling, 2021-03-01
Tjänsteskrivelse, Yttrande över regionplan för Skåne samrådshandling, 2021-03-08

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-03-24

§ 77 Dnr 2021/30

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsiktsförklaring Skåneexpressen 5 

Ärendebeskrivning

Skånetrafiken har översänt en avsiktsförklaring gällande utveckling av Skåneexpressen 5 
och 8 i stråket Simrishamn – Malmö – Lund. 

Avsiktsförklaringen föreslår att parterna (kommunerna i stråket samt Skånetrafiken) ska 
enas kring att genomföra åtgärder som leder till trafikering med högkvalitativ busstrafik i 
kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo. 

Målsättningen med införandet av en högkvalitativ busstrafik, i stråket, är att bidra till de 
övergripande målen om ökad marknadsandel och öka andelen nöjda resenärer samt skapa 
en kollektivtrafik som är attraktiv, resurseffektiv och bidrar till en bättre miljö. Detta kon-
kretiseras genom åtgärder som att öka energieffektiviteten i kollektivtrafiken, minska bul-
lernivåer, minska utsläpp, öka komforten för resenärer samt förbättra framkomligheten för 
att förkorta restiden och säkerställa tidhållning för kollektivtrafiken.  

Avsiktsförklaringen syftar till att tydliggöra ansvarsfördelning och ekonomiska åtaganden 
mellan parterna för införandet av högkvalitativ busstrafik i stråket för Skåneexpressen 5 
mellan Simrishamn – Lund i berörda kommuner. Avsiktsförklaringen ska säkerställa att par-
terna gemensamt utvecklar infrastrukturen, kundmötet samt trafikupplägg för att kunna öka 
kapaciteten, komforten och i förlängningen färdmedelsfördelningen i stråket.

Vid eventuell uppgradering av busshållplatser till Regional Super-Buss standard innebär 
det kostnader för investering av utrustning till hållplatserna. 

För Skåneexpressen 5 och Simrishamns kommuns del berörs 4 busshållplatser i stråket 
utöver Simrishamns station. Följande busshållplatser förutom Simrishamns station ligger 
inom statligt väghållaransvar. 

Skånetrafiken inväntar kommunens svar och ställningstagande så snart som möjligt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Tomelilla beslutade 2021-02-17 §29 att ställa sig bakom 
avsiktsförklaringen gällande Skåne Expressen 5 under förutsättning att Sjöbo kommun och 
Simrishamns kommun fattar motsvarande beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Sjöbo beslutade 2021-03-02 §54 att uppdra kommundi-
rektören att underteckna avsiktsförklaringen gällande Skåne Expressen 5 och Skåne Expressen 
8.

25



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-03-24

§ 77 forts Dnr 2021/30

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-22
Beslut, kommunstyrelsens arbetsutskott, Tomelilla kommun, 2021-02-17 
Beslut, kommunstyrelsens arbetsutskott, Sjöbo kommun, 2021-03-02
Avsiktsförklaring Skåneexpressen Österlen SkE5 och SkE8, version 1.3

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna avsiktsförklaringen genom att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande 
att underteckna avsiktsförklaringen

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-03-24

§ 78 Dnr 2021/56

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Trafikverkets översyn av riksintressen 

Ärendebeskrivning

Under 2020 och 2021 genomför Trafikverket en översyn av riksintressen för kommunika-
tioner för de fyra trafikslagen. I augusti 2020 antogs nya kriterier för vilka anläggningar 
som bedöms vara av riksintresse (Dnr: TRV 2019/45782). Trafikverket har därefter revide-
rat utpekande av riksintressen för trafikslagens anläggningar utifrån de nya kriterierna. 
Efter sommaren 2021 bedömer Trafikverket att ett uppdaterat utpekande kommer att kunna 
beslutas och publiceras.

Länsstyrelsen i Skåne ber om synpunkter från kommunerna avseende Trafikverkets utpe-
kande av riksintresse för kommunikationer, TRV 2020/131663. Länsstyrelsen ska därefter 
i sin tur sammanställa ett yttrande till Trafikverket. Svaret behöver vara Länsstyrelsen till-
handa senast den 17 mars 2021, Simrishamns kommun har begärt och blivit beviljade för-
längd svarstid t.om. 14 april 2021.

Syftet med remissen är att hämta in synpunkter på om riksintresseanspråken fungerar som 
planeringsunderlag för att hantera riksintressen i samhällsplaneringen. Materialet utgörs av 
förteckning över riksintresseanspråk och generella funktionsbeskrivningar. 

Bedömningen är att det nya utpekandet kommer att antas under hösten 2021.

För sydöstra Skånes del är det fyra objekt som berörs och som föreslås tas bort som riksin-
tresse. 

Väg 11, Simrishamn – Malmö 
Väg 13 Höör – Ystad 
Simrishamnsbanan 
Österlenbanan (Ystad – Simrishamn) 

Beslutsunderlag

Gemensamt yttrande över Trafikverkets översyn av riksintresse för kommunikation, 2021-
03-08.
PM Riksintressen för Trafikverkets anläggningar – Sektorsbeskrivning inklusive kriterier 
för utpekande, 2020-08-12
Generella funktionsbeskrivningar samrådsversion, 2021-01-22.
Riksintressen för kommunikationer, förteckning över förändringar per län, 2021-02-20
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-03-24

§ 78 forts Dnr 2021/56

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förteckning över riksintresseanspråk, remissversion (excelfil), 2021-02-01.
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-08

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

 Godkänna i ärendet redovisat gemensamt yttrande från SÖSK över Trafikverkets 
översyn av riksintresse för kommunikationer

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-03-24

§ 79 Dnr 2021/108

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Politikerhandbok 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun har sedan tidigare en politikerhandbok som senast reviderades 
2019.
Innehållet berör lagar och regler som styr kommunens uppdrag, nämnds- och förvaltnings-
organisationen, information om allmänna handlingar, arvodesregler och annan information 
som är viktigt att känna till. 

Syftet med Politikerhandboken är att den ska fungera som en guide och utgöra ett stöd för
den som är förtroendevald att fullgöra sina uppdrag i nämnder, styrelser, kommunförbund 
och/eller kommunfullmäktige i Simrishamns kommun. 

Efter en genomgång av handboken har en mindre revidering skett av politikerhandboken, 
främst ett förtydligande av initiativrätten. 
Nytt är också att politikerhandboken föreslås att godkännas genom politiskt beslut.

Beslutsunderlag

Politikerhandbok.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna politikerhandboken.

______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag) 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-03-24

§ 80 Dnr 2020/415

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Aktivitetsområde Bergstrands väg, projektslutrapport 

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.

Samhällsplaneringnämnden har inkommit med ett ärende avseende slutredovisning av pro-
jektet Aktivitetsområde Bergstrands väg.

Total kostnad för projektet beräknades till 2 552 250 kr. Boverket bidrog med 1 276 125 
kr, och 1 276 125 kr finansierades genom projekt 12 575 Reinvestering park. Faktiskt utfall 
blev 2 587 012 kr. Utökad kostnad om 34 762 kr avser ÄTA-arbeten i form av extra dräne-
ring samt nytt elskåp. 

Därmed uppgår det sammanlagda budgetunderskottet till 34 762 kr.

Utfallet är korrigerat med ett mindre belopp sedan det redovisades för Samhällsplanerings-
nämnden. Nämnden har blivit informerade av samhällsplaneringsförvaltningen om detta 
under februari månad.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-15
Reviderad Slutrapport Bergstrands väg 2021-01-27
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll daterad 2020-11-26 § 266
Samhällsplaneringsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-08
Slutrapport Bergstrands väg
Presentation Slutrapport Bergstrands väg 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Att godkänna slutredovisningen av Projekt allaktivitetsområde Bergstrandsväg och 
lägga den till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-03-24

§ 81 Dnr 2021/94

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsför-
sörjning för fastigheten Viks Fiskeläge 1:32 

Ärendebeskrivning

Detaljplan för Viks Fiskeläge 1:32 vann laga kraft den 11 oktober 2013. Syftet med detalj-
planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse väster om Viks Fiskeläge och norr om Dju-
padals golfbana. Fastigheten Viks Fiskeläge 1:32 ligger idag utanför verksamhetsområde 
för allmänt vatten och avlopp. Innan utbyggnad av allmänt vatten och avlopp kan utföras 
och förbindelsepunkter upprättas till de aktuella fastigheterna måste verksamhetsområde 
för allmän vatten- och avloppsförsörjning fastställas.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 februari 2021, § 30, före-
slå kommunfullmäktige fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spill-
vatten för Viks Fiskeläge 1:32, i enlighet med redovisat kartmaterial.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-10.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2021-02-25, § 30.
Kartbilaga VO, Viks Fiskeläge 1:32.
Plankarta, laga kraft 2013-10-11.
Illustrationskarta, laga kraft 2013-10-11.
Exploateringsavtal Viks Fiskeläge 1:32, KF 2013-08-26, § 98.
Kommunfullmäktiges beslut, 2013-08-26, §98.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvatten för Viks Fis-
keläge 1:32, i enlighet med redovisat kartmaterial.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-03-24

§ 82 Dnr 2021/105

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hemställan om tilläggsanslag - BUN 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2021-02-23 § 21 beslutat att till 
kommunfullmäktige anhålla om ett tilläggsanslag på 3 000 tkr i driftsramen för år 2021. 
Vad äskat anslag ska användas till framgår av inlämnad skrivelse från motionären. 

I den av kommunfullmäktige antagna budget för år 2021 finns under finansförvaltningen 
ett anslag för Kommunfullmäktiges förfogande motsvarande 978 tkr i dagsläget. Detta an-
slag disponerar kommunfullmäktige att fördela ut till nämndernas verksamheter om kom-
munfullmäktige finner detta finansiellt och verksamhetsmässigt ändamålsenligt.

Barn- och utbildningsnämndens budgetavvikelse för budgetåret 2020 uppgick till minus 
369 tkr. Barn- och utbildningsnämndens första helårsprogos, HP1, indikerar en budgetav-
vikelse på minus 1 000 tkr för budgetåret 2021 och avser grundskolans verksamhetsområ-
de. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15
Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden daterad 2021-02-23 § 21
Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott daterad 2021-02-09 
§ 15
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03
Skrivelse Hemställan om tilläggsanslag, 2021-01-27.

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till skrivelsen ”Hemställan om tilläggsanslag”. Finansiering-
en sker genom att minska det budgeterade resultatet för 2021 med 3 mnkr, från 15 807 tkr 
till 12 807 tkr och öka ramen till barn- och utbildningsnämnden med 3 mnkr.

Jeanette Ovesson (M) yrkar avslag på Pia Ingvarssons (S) yrkande.

Gudrun Schyman (FI) och Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yr-
kande.

Beslutsomgång
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-03-24

§ 82 forts Dnr 2021/105

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ordföranden ställer proposition på Pia Ingvarssons (S) yrkande mot att avslå detsamma 
och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla Pia Ingvarssons (S) yrkande.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Bifalla Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag.

  Finansiering sker genom att minska det budgeterade resultatet för 2021 med 3 
mnkr, från 15 807 tkr till 12 807 tkr och öka ramen till barn- och utbildningsnämn-
den med 3 mnkr.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Jeanette Ovesson (M) och Mats Bengtsson (C).
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-03-24

§ 83 Dnr 2020/349

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Översyn av grundskolans organisation 

Ärendebeskrivning

Översynen av grundskolans organisation har genomförts i syfte att ta fram ett underlag för 
beslut kring en på lång sikt hållbar organisation av grundskolan. 

I direktiv till Barn- och utbildningsnämnden, beslutade kommunfullmäktige den 28 september 
2020 §197, att grundskolans organisation bereds av barn- och utbildningsnämnden och beslut 
fattas av kommunfullmäktige. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 29 september 2020 beslutat att nuvarande skolorga-
nisation bibehålls oförändrad som den ser ut läsåret 2020/2021 och fem år framåt. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-30 §239 att återremittera ärendet för att finansiering 
ska anges, samt att Barn- och utbildningsnämnden ska titta på om kommunfullmäktige behöver 
fatta beslut vad gäller utarbetande av skolplan, genomförande av studiebesök på kommunens 
samtliga skolenheter samt utarbetande av en barnkonsekvensanalys.

Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om det återremitterade ärendet den 23 februa-
ri 2021 §28. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att nuvarande skolorganisation bibe-
hålles i fem år och omprövas därefter, finansiering sker enligt begäran om tilläggsanslag 
för organisationen under 2021 och nämnden
uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att inarbeta kostnaderna i budgetarbetet från och 
med 2022.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-08
Beslut i Barn-och utbildningsnämnden den 2021-02-23, §28
Beslut i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021- 2021-02-09, §22
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-29
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-30, §239
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-18, §226
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-28, §228
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-11
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-29 §105
Reservation från Alliansen, 2020-09-29
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-07
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-03-24

§ 83 forts Dnr 2020/349

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Barn och utbildningsnämndens beslut 2020-08-25, §89
Kompletterande utredningar till grundskoleöversyn 2020-06-15
Grundskoleöversyn – översyn av grundskolans organisation 2020-05-05
Ordförandens prognos över elevutveckling i norra kommundelen – Grundskoleöversyn, 
Sammanställning av förväntat antal barn på de kommunala skolenheterna i norra kommun-
delen i Simrishamns kommun, de kommande fem åren.

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar:

- Nuvarande skolorganisation bibehålles i fem år och omprövas därefter, 
- Finansieringen sker enligt bifallen begäran om tilläggsanslag för organisationen un-

der 2021
- Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att inarbeta kostnaderna i budgetarbe-

tet från och med 2022.
- Hemställan om tilläggsanslag finansieras genom att minska det budgeterade resul-

tatet för 2021 med 3 mnkr, från 15 807 tkr till 12 807 tkr och öka ramen till barn- 
och utbildningsnämnden med 3 mnkr.

Mats Bengtsson (C) anser att återremissen inte är besvarad och yrkar att ärendet ska återre-
mitteras.

Jeanette Ovesson (M) yrkar bifall till Mats Bengtsson (C) yrkande. 

Pia Ingvarssons (S) yrkar att ärendet avgörs idag.

Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till Pia Ingvarssons yrkanden.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på att återremittera ärendet mot att avgöra det idag och finner 
att arbetsutskottet beslutat avgöra ärendet idag.

Yrkande

Jeanette Ovesson (M) yrkar att Sankt Olofs skola erbjuder undervisning för F-3 och Piraten-
skolan i Kivik F-6. I övrigt bibehåller nuvarande organisation för grundskolan.
Finansiering ska ske inom barn- och utbildningsnämndens rambudget.

Pia Ingvarssons (S) vidhåller sitt tidigare yrkande.

Beslutsomgång
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande mot Pia Ingvarssons (S) yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutat enligt Pia Ingvarssons yrkande.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Nuvarande skolorganisation bibehålles i fem år och omprövas därefter.

 Finansiering sker enligt bifallen begäran om tilläggsanslag för organisationen under 
2021.

 Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att inarbeta kostnaderna i budgetarbe-
tet från och med 2022.

 Hemställan om tilläggsanslag finansieras genom att minska det budgeterade resul-
tatet för 2021 med 3 mnkr, från 15 807 tkr till 12 807 tkr och öka ramen till barn- 
och utbildningsnämnden med 3 mnkr.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Jeanette Ovesson (M) och Mats Bengtsson (C).
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 84 Dnr 2020/313

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till ny styrmodell 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 18 juni 2018 en reviderad styrmodell för Simrishamns 
kommun. Styrmodellen reglerar visionen och övriga styrdokuments inbördes ordning, be-
grepp och fastställande nivå. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt med denna revide-
ring att en översyn av befintlig modell skulle ske och detta arbete påbörjades i kommunsty-
relsens arbetsutskott under 2019 vilket utmynnande i en mindre förändring av styrmodellen 
samt att förslag på ny budgetprocess har tagits fram. Hösten 2020 upptogs arbetet med att 
utvärdera styrmodellen i kommunstyrelsens arbetsutskott och det utmynnande i en helt ny 
idé om styrning för kommunen.

Vid arbetsutskottets sammanträde i september, oktober och november 2020 diskuterades 
olika styrmodeller och vad man kan påverka samt vad man får påverka. Diskussionen myn-
nade ut i en egen modell ”Simrishamnsmodellen”. Modellen innebär att man jobbar med 
rambudget, uppdrag och kommunfullmäktiges mål (mål för god ekonomisk uppföljning). 
Nämnderna ska återkoppla hur man tänker uppnå de mål som kommunfullmäktige tagit. 
Kommunfullmäktige kan ge uppdrag till nämnder och nämnderna kan i sin tur ge uppdrag 
till sina enheter. 

Kommundirektören fick i uppdrag att skriva fram ärendet om en förändring av styrmodel-
len för politisk behandling. Ärendet lyftes i kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 
2021. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog åt kommundirektören att informera om 
den nya styrmodellen till samtliga partier, vilket genomfördes under februari och början av 
mars 2021.

Den befintliga styrmodellen har använts i kommunens styrning under de senaste 10 åren 
och efterhand som modellen använts har också ett behov av nya begrepp uppstått för att 
förtydliga modellen. Bland annat beslutades en förändring avseende nämndernas nedbryt-
ning av kommunfullmäktiges mål till nämndmål under arbetet med kommunfullmäktiges 
målarbete inför 2021. 

Förslaget som nu kommer är en helt ny styrmodell som bygger på kommunfullmäktiges 
mål för god ekonomisk hushållning och att på ett tydligare sätt koppla rambudget och 
nämndbudget till den verksamhet som bedrivs. 

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-
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§ 84 forts Dnr 2020/313

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ningar för beslutsfattande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och i verksam-
heterna. 

Styrmodellen är till för att genomföra de politiska ambitionerna och att på ett systematiskt 
sätt styra och följa upp verksamheten och därigenom säkerställa det vi levererar till med-
borgaren. 

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 
inom en nämnd beslutas av nämnden, medan 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 21-03-15

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna förslag på ny styrmodell att använda from 2023 års planering.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2020 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisningen för år 2020. Balanskravsav-
stämningen redovisar ett utfall på 80,3 mnkr, en positiv budgetavvikelse på cirka 67 mnkr. 
Resultatet motsvarar 6,9 % av skatter och statsbidrag. 

Statliga bidrag och andra ersättningar som betalats ut med anledning av coronapandemin är 
den största faktorn till den positiva budgetavvikelsen. Generella statsbidrag uppgick till 36 
mnkr, ersättning för sjuklönekostnader till 8 mnkr och ersättning för extraordinära kostna-
der i socialnämndens verksamheter till 16 mnkr. 

Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår till 31,3 mnkr och fördelas enligt föl-
jande:
kommunstyrelsen +7,9 mnkr
samhällsplaneringsnämnden +5,9 mnkr
kultur- och fritidsnämnden +0,5 mnkr
barn- och utbildningsnämnden -0,4 mnkr
socialnämnden +17,6 mnkr
övriga nämnder -0,2 mnkr

Skatteintäkterna blev 15 mnkr lägre än budgeterat, men detta täcktes av de generella stats-
bidragen på 36 mnkr. Värdeförändring på pensionsplaceringar, lägre pensions- och ränte-
kostnader samt outnyttjade medel av kommunfullmäktiges förfogande innebär att finansie-
ringen har en positiv budgetavvikelse på 49 mnkr.

Kommunerna har sedan några år tillbaka möjlighet att när tillräckligt goda resultat redovi-
sas avsätta medel till resultatutjämningsreserv. Denna reserv får sedan användas för att 
reglera negativa balanskravsresultat under en lågkonjunktur. Hittills har Simrishamns kom-
mun avsatt 40 mnkr. Beloppet som kan avsättas ska motsvaras av den del av överskottet 
som överstiger en procent av skatteintäkter och statsbidrag. För 2020 finns ett utrymme på 
68,6 mnkr. Kommunledningskontoret föreslår en ny avsättning på 10 mnkr för att kunna 
möta framtida år med lågkonjunktur.

Kommunen har tidigare avsatt 4,9 mnkr i en social investeringsfond. Enligt de fastställda 
riktlinjerna för denna fond ska årliga avsättningar ske under förutsättning att balanskravs-
målet uppnåtts och att resultatet i övrigt medger avsättning. Målsättningen är att minst 10 
% av fondens kapital, 4 mkr, skall tillföras årligen dvs 0,4 mnkr eller det högre belopp full-
mäktige finner lämpligt.
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Kommunledningskontoret föreslår en avsättning på 0,4 mnkr.

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala 
bolagen. Där anges att kommunstyrelsen genom årliga beslut dels ska bedöma verksamhe-
ten i kommunala bolag i förhållande till det ändamål med verksamheten som har fastställts, 
dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Kommunen 
styr bolagen genom ägardirektiv som ska utvärderas i bolagens årsredovisningar. I allt vä-
sentligt är bedömningen att de av Simrishamns kommun helägda bolagen, Simrishamns 
Bostäder AB och Simrishamns Näringslivsutveckling AB samt de delägda bolagen Öster-
len Kommunala Renhållnings AB och Österlen VA AB under året har uppfyllt det kommu-
nala ändamålet och arbetat inom de kommunala befogenheterna.

Uppföljning av god ekonomisk hushållning
 Balanskravsresultatet uppgick för 2020 till 80,3 mnkr. Utfallet motsvarade 6,9 procent 

av skatter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift. Resultatmålet för 2020 
blev därmed uppfyllt. 

 Vatten- och avloppsverksamheten uppvisade ett överskott på 1,3 mnkr och var därmed 
fullt ut avgiftsfinansierat. Målet för 2020 blev därmed uppfyllt.

 Det skedde nyupplåning med 65 mnkr. Upplåningen avsåg investeringen i Kiviks av-
loppsreningsverk. Självfinansieringsgraden är 116 procent. Målet som reglerar kommu-
nens upplåning bedöms vara uppnått. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-16
Årsredovisning 2020 – Simrishamns kommun
Årsredovisning 2020 – Simrishamns Bostäder AB
Årsredovisning 2020 – Simrishamns Näringslivsutvecklings AB
Årsredovisning 2020 – Österlens Kommunala Renhållnings AB
Årsredovisning 2020 – Österlen VA AB
Årsredovisning 2020 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Årsredovisning 2020 – Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

Avstå från att delta i beslut

Pia Ingvarsson (S) och Gudrun Schyman (FI) avstår från att delta i beslut av ärendet.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisningen för 2020 och överlämna densamma till revisorerna.
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Godkänna en avsättning till resultatutjämningsreserven på 10 mnkr.

 Godkänna en avsättning till social investeringsfond på 0,4 mnkr.

 Godkänna att de kommunala bolagen i allt väsentligt uppfyllt de kommunala ända-
målen samt arbetat inom de kommunala befogenheterna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 86 Dnr 2020/385

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Helårsprognos 1 - 2021 

Ärendebeskrivning

Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 1. 

Prognosen är upprättad efter februari månads utgång. Kommunens prognostiserade ba-
lanskravsresultat är 58,5 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 mnkr. Socialnämnden visar ett överskott på 7 mnkr och kom-
munstyrelsen ett överskott på 1,2 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott 
på 1 mnkr. Övriga nämnder redovisar inga avvikelser.

Investeringsredovisningen visar en avvikelse på 2,9 mnkr. Det är tidigt på året och det förelig-
ger en viss osäkerhet i denna prognos.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18
Helårsprognos 1 februari 2021

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna helårsprognos 1 samt fortlöpande informera kommunfullmäktige om det 
ekonomiska läget.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Personalbokslut 2020 

Ärendebeskrivning

2020 års personalfakta är sammanställt, förtydligat och analyserat. Detta presenteras i bifo-
gat personalbokslut för 2020. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-09
Personalbokslut 2020

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

 Godkänna personalbokslut 2020

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Barnbokslut 2020 

Ärendebeskrivning

Årligen sammanställs ett barnbokslut på övergripande nivå, där barnrättsarbetet och barn-
perspektivet lyfts fram, analyseras och förtydligas. Resultatet presenteras i bifogat barn-
bokslut för 2020.  

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-09
Barnbokslut 2020

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna barnbokslut 2020

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Ändring av taxa för slamtömning år 2021 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2020-11-30 § 240 om de taxor som 
Österlens Kommunala Renhållnings AB, Ökrab, ska debitera sina kunder under verksam-
hetsåret 2021 i enlighet med inkommit förslag från bolaget.

Ökrab är ett bolag som är delägt tillsammans med Tomelilla kommun som beslutade om en 
avvikande taxa vad gäller slamtömning. Ändringen avser ”Taxa för slamtömning med änd-
ringen att en maxavgift på 2 000 kr för slanglängd över 25 meter införs”.

För att bolaget ska kunna ha en enhetlig taxa och behandla sina kunder likvärdigt föreslås 
nu att kommunfullmäktige ändrar sitt beslut avseende slamtömning i enlighet med Tome-
lilla kommuns beslut.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-03-17.

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar avslag på föreslagen maxtaxa samt yrkar att man uppdrar åt 
ÖKRAB att utreda eventuellt införande av maxtaxa. 

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

Tomas Assarsson (SD) och Mats Bengtsson (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets 
beslutsförslag om maxtaxa. 

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets beslutsförslag mot Pia Ing-
varssons yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat enligt kommunledningskontorets 
beslutsförslag.

Votering är begärd och ska verkställas.
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Omröstning

Den som röstar för kommunledningskontorets beslutsförslag om maxtaxa röstar Ja.

Den som röstar för Pia Ingvarssons (S) yrkande om avslag på maxtaxa 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).

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Taxa för slamtömning ändras genom att en maxavgift på 2 000 kr för slanglängd över 
25 meter införs.

 Taxan gäller från och med detta beslut vunnit laga kraft.

Reservation

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

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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