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§ 120

Dnr 2021/4

Val av justerare
Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson.
_____

Justerandes sign
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§ 121

Dnr 2021/6

Fastställande av ärendelista
Ett ärende har tillkommit på dagens ärendelista - Planprogram för Hjälmaröd 9:91 och del
av 74:2, programsamråd.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT


Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av ärende enligt ovan.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 122

Dnr 2021/22

Information från kommunstyrelsens ordförande
Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), lämnar följande information:
Ett första ägardialogmöte med VA-bolaget har ägt rum tillsammans med Tomelillas representanter. Man fick en genomgång av hur långt man kommit i bolaget med administration
med mera. Vissa rekryteringar pågår.
Man har haft ett första möte i styrgruppen för gymnasiesamverkan. Man gick igenom vilket uppdraget är för styrgruppen samt underlag för arbetet framåt. Viktigt att vårda och
utveckla det samarbetsavtal som man har. Man vill få till en bättre samplanering i Skåne.
Utveckla en mer ändamålsenlig process för utbud av gymnasieskolor för att på så sätt få en
bättre kostnadseffektivitet. Stora skillnader i kostnaderna vad gäller samma gymnasieprogram i de olika kommunerna.
Förvaltningscheferna inom Barn- och utbildningsnämnderna i Skåne försöker få ett bättre
samarbete inom SÖSK.
Ordföranden har bjudit in en partirepresentant från varje parti till möte med de som ska
driva Simrishamns sjukhus.
Arbetsutskottet i Tomelilla vill träffa arbetsutskottet i Simrishamn. Tomelilla gör en organisationsöversyn och vill diskutera gemensamma frågor med Simrishamn.
Ordföranden har varit på möte angående bredband i Skåne. Regionens uppdrag är att ta
fram en lista över behovet av bredband. Flera ”vita områden” i Simrishamns kommun prioriteras i den framtagna listan.
Information om ”Våld i nära relationer” kommer ske vid kommunstyrelsens sammanträde
den 9 juni. Socialchef Stina Lundqvist kommer medverka vid informationen.
_____

Justerandes sign
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§ 123

Dnr 2021/10

Information från kommundirektören
Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information:
Två gånger per år ska näringslivsinformation diskuteras på arbetsutskottets sammanträden.
Vid dessa sammanträden ska Samhällsplaneringsnämndens presidium bjudas in.
Coronautvärderingen behandlades i samband med årsredovisningen vilket blev fel. Revisonen framförde synpunkter på rapporten i revisionsberättelsen för kommunstyrelsen. Sekretess inom vissa områden i rapporten gör att uppgifter som revisionen haft synpunkter på
inte kan klargöras i en rapport som denna.
Det fortsatta arbetet med styrmodell innebär att i höst behöver man ange vad som ligger i
varje ”cirkel”. Övergripande styrdokument ska tas fram. Man behöver också tittat på alla
processer som ingår i budgetprocessen.
Tidplan för det fortsatta arbetet kommer tas fram.
_____

Justerandes sign
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§ 124

Dnr 2021/138

Information om Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på
särskilt angivna platser
Informationssäkerhetssamordnare Anna Jakobsson informerar om ”Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser”.
Beslutet om att arbetsutskottet har rätt att utfärda föreskrifter om förbudet togs på kommunfullmäktiges sammanträde i april 2021.
Beslutet gäller då en allmän plats riskerar att bli en smittspridningsplats på grund av påtaglig trängsel. Innan beslut fattas är ett ovillkorligt krav att man samråda med Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren. Man bör även samråda med dessa båda instanser om man
vill upphäva beslutet, dock inget villkor.
Är även viktigt att ta kontakt med polisen innan beslut fattas för att få polisens syn på om
man kan efterleva det fattade beslutet.
Böter kan utges med 2 000 kronor för den som bryter mot beslutet.
Viktigt att man har kontakt med sina grannkommuner eftersom beslut som fattas i en kommun kan påverka en annan kommun.
Att begränsa för mycket kan i nästa steg innebär skadeståndskrav från t ex näringsidkare.
Ett ärende som initieras ska anmälas till kommundirektören som i sin tur beslutar hur den
fortsatta hanteringen ska ske.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

7

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2021-05-26

§ 125

Dnr 2021/24

Meddelanden
Bilagd sammanställning över inkomna meddelanden redovisas.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT


Lägga inkomna meddelanden till handlingarna.

_____

Justerandes sign
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§ 126

Dnr 2021/23

Kurser/konferenser
Bilagd sammanställning över inkomna kurser/konferenser redovisas.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT


Lägga inkomna kurser/konferenser till handlingarna.

_____

Justerandes sign
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§ 127

Dnr 2021/193

Avsiktsförklaring LEADER Sydöstra Skåne
Ärendebeskrivning
LEADER Sydöstra Skåne har påbörjat arbetet med att ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi för programperioden 2023-2027.
Jordbruksverket har skickat ut till Leaderkontoren att de vill ha in en avsiktsförklaring från
de kommuner som ska ingå i Leaderområdet.
Avsiktsförklaringen innebär endast att kommunen ställer sig bakom att LEADER Sydöstra
Skåne arbetar med att ta fram en lokal utvecklingsstrategi för programperioden 2023-2027.
Avsiktsförklaringen innebär inte att Simrishamns kommun förbinder sig till den offentliga
medfinansieringen till kommande programperiod. Först när strategin har blivit prioriterad
av Jordbruksverket kommer LEADER Sydöstra Skåne inkomma med ett ärende gällande
den offentliga medfinansieringen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-18.
Avsiktsförklaring – Jordbruksverket.
Tidsplan, strategiprocessen.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT


Ställa sig bakom och ge LEADER Sydöstra Skåne i uppdrag att ta fram en lokal utvecklingsstrategi för programperioden 2023-2027.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
LEADER Sydöstra Skåne

Justerandes sign
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§ 128

Dnr 2021/204

Planprogram för Hjälmaröd 9:91 och del av 74:2 - programsamråd
Ärendebeskrivning
Syftet med planprogrammet är att pröva lämpligheten för en utveckling av
Vitemölla Badhotell, där förslaget innebär att bygga ett antal mindre byggnader
för övernattande gäster i ett område intill badhotellet.
Syftet med planprogrammet är att pröva lämpligheten för en utveckling av
Vitemölla Badhotell, där förslaget innebär att bygga ett antal mindre byggnader
för övernattande gäster i ett område intill badhotellet. Intentionerna är att utbyggnad och
förändringar ska ske varsamt med hänsyn till Vitemöllas natur- och kulturvärden.
Planområdet ligger i fiskeläget Vitemölla och är sammanlagt 28 949 m².
Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 29 april 2021, § 88, bland
annat att godkänna planprogrammet.
Av protokollet framgår att:
”Det positiva planbeskedet innebär att ägarna till Vitemölla badhotell kan fortsätta sitt arbete med att finna utvecklingsmöjligheter för att kunna fortsätta med verksamheten.
Det positiva planbeskedet för fastigheten Hjälmaröd 9:91 innebär en omfattande planprocess med utökat förfarande. I detta första skede har ett planprogram och en miljöundersökning tagits fram som tar ställning till konsekvenser för områdets unika natur- och kulturmiljöer, allmänhetens intressen och förslagets påverkan på de boende i Vitemölla. Det
finns en stor risk att de befintliga riksintressenas skyddsvärden kommer att påverkas vilket
komplicerar planprocessen för fastighetsägaren.”
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-24.
Kungörelse, 2021-05-03.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2021-04-29, § 88.
Planprogram för förslag till ny detaljplan för Hjälmaröd 9:91 och 74:2 inklusive Naturvärdesinventering, Geoteknisk undersökning och Miljöundersökning.
Begäran/ansökan om planbesked, 2019-09-10.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-10-24, § 232.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 128 forts

Dnr 2021/204

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT


I detta skeende av planprocessen och utifrån redovisade handlingar inte framföra
några synpunkter/erinringar i ärendet.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten

Justerandes sign
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§ 129

Dnr 2021/163

Offentlig medfinansiering från kommunerna till Leader 2022-2023
Ärendebeskrivning
Leader Sydöstra Skåne har inkommit med en skrivelse om intresse av fortsatt offentlig
medfinansiering för 2022 och 2023.
Den offentliga medfinansiering är 33 % vilket blir 4 392 558 kronor. Leader Sydöstra Skånes
förslag är att den offentliga medfinansieringen fördelas mellan kommunerna baserat på antal
invånare. För vår kommun blir det 1 020 168 kronor för 2022 och 2023. Det blir således
510 084 kronor per år.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18
Skrivelse från Leader Sydöstra Skåne
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN


Överlämna förfrågan till budgetberedningen för hantering inom budgetberedningens arbete med driftsbudgeten för 2022 och plan 2023 till 2026

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

Justerandes sign
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§ 130

Dnr 2021/45

Kommunstyrelsens budgetskrivelse driftbudget 2022-2026
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret överlämnar förslag till budgetskrivelse avseende driftbudget för
åren 2022–2026.
En antagen budgetskrivelse ska skickas in till ekonomienheten den 2 augusti för att sedan
presenteras för budgetberedningen vid dess möte den 16 augusti. I budgetskrivelsen ska
kortfattat beskrivas ansvarsområdet. Som underlag för driftbudgeten ska beskrivning ske
av nuläget gällande ekonomi och verksamheterna samt bedömd måluppfyllelse för innevarande år.
Nya resursbehov med motivering ska lämnas i prioriteringsordning samt vara kopplade till
ett fullmäktigemål. Varje nämnd ska även ta fram effektiviserings-möjligheter som motsvarar minst en procent av 2021 års ram, vilket för kommunstyrelsen är 946 tkr. Dessa ska
konsekvensbeskrivas och kopplas till ett fullmäktigemål.
Budgetskrivelsen ska också innehålla förslag på preliminära nämndmål och indikatorer för
2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2021-05-05
Kommunstyrelsens budgetskrivelse för driftbudget 2022–2026.
Avstå från att delta i beslut
Pia Ingvarsson (S) och Gudrun Schyman (FI) deltar inte i beslut av ärendet.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN


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

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

Justerandes sign
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§ 131

Dnr 2020/373

Organisationsöversyn; näringslivsarbete/destinationsutvecklingsarbete
Ärendebeskrivning
Ett bra företagsklimat är en viktig förutsättning för tillväxt och sysselsättning. Ett bra företagsklimat ger möjlighet för företag att starta, växa och anställa fler vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden.
För att kunna möta de behov och de krav som ställs på den kommunala organisationen
avseende näringslivets förutsättningar så behöver vi fundera på hur vi ska organisera oss.
En utredning är gjord som förutsättningslöst sett över kommunens organisation för näringslivsfrågor, insatser för turism, evenemangsinsatser samt övrigt näringslivsrelaterade
verksamheter tex marknadsföring och centrumutveckling.
Utredningen har lett fram till en rapport som innehåller förslag och konsekvenser av olika
organisationsformer i syfte att skapa förutsättningar för att främja ekonomisk tillväxt och
utveckling i kommunen.
Beslutsunderlag
Rapport Organisationsöversyn näringslivs och destinationsutvecklingsarbete, daterad
2021-05-10
Kommunstyrelsens beslut, 2020-11-18, § 216
Arbetsutskottets beslut, 2020-10-28, § 218
Tjänsteskrivelse, daterad 201020
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN


Ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen.

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 132

Dnr 2021/194

IPO Reklamation Simrishamn 20210406
Ärendebeskrivning
2014 sålde kommunen kanalisation till IP-Only som lagts ner i samband med utbyggnad av
vatten och avlopp på landsbygden några år tidigare. I avtalet garanterar vi som säljare ”att
kanalisationen i allt väsentligt är i funktionsdugligt skick och ”dragbar” innebärande att
det är möjligt att dra eller blåsa fiber och/eller sub-kanalisation i kanalisationen”
I samband med fiberutbyggnad på landsbygden i det s.k. Hammenhögsprojektet uppfylldes
inte ovanstående klausul på sammanlagt 25km kanalisation medförande att entreprenören
istället fick gräva och lägga ner ny kanalisation.
IP-Only har till kommunen kommit in med en reklamation och redovisning av tillkommande kostnader på 3104438kr. Underlaget från IP-Only är granskat av tjänstepersoner och
bedöms som rimligt. Förvaltningens bedömning är att en eventuell överprövning högst sannolikt inte kommer att medföra att kommunen slipper ersätta IP-Only deras tillkommande kostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK
IPO reklamation
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN


Ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 133

Dnr 2021/152

Årsredovisning 2020 - Simrishamnsbostäder AB
Ärendebeskrivning
Simrishamns Bostäder AB har inkommit med sin årsredovisning inklusive revisionsberättelse för 2020.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och
att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet.
Av upprättad granskningsrapport kan utläsas att ändamålsenliga rutiner för upphandling måste
säkerställas för att kunna genomföra upphandlingar i enlighet med kraven i LOU.
Med anledning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt så vill kommunstyrelsen att Simrishamnsbostäder AB inkommer med hur bolaget säkerställt att upphandlingsfrågor hanteras enligt gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17
Årsredovisning 2020 Simrishamns Bostäder AB daterad 2021-03-16
EY revisionsberättelse daterad 2021-04-01
Lekmannarevisorns Granskningsrapport för år 2020 daterad 2021-03-16
EY Granskningsrapport av Upphandling enligt LOU daterad 2020-12-01.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN


Uppdra åt Simrishamnsbostäder AB att inkomma i skriftlig form med hur upphandlingsfrågorna hanteras med anledning av granskningsrapporten senast 2021-09-30.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 för Simrishamns Bostäder AB

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 134

Dnr 2021/130

Årsredovisning 2020 - Simrishamns Näringslivsutveckling AB
Ärendebeskrivning
Simrishamns Näringslivsutveckling AB har inkommit med sin årsredovisning inklusive
revisionsberättelse för 2020.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och
att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet.
Av upprättad granskningsrapport kan utläsas att ändamålsenliga rutiner för upphandling måste
säkerställas för att kunna genomföra upphandlingar i enlighet med kraven i LOU.
Med anledning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt så vill kommunstyrelsen att Simrishamns
Näringslivsutveckling AB inkommer med hur bolaget säkerställt att upphandlingsfrågor hanteras enligt gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17
Årsredovisning 2020 Simrishamns Näringslivsutveckling AB daterad 2021-03-19
EY revisionsberättelse daterad 2021-04-01
Lekmannarevisorns Granskningsrapport för år 2020 daterad 2021-03-16
EY Granskningsrapport av Upphandling enligt LOU daterad 2020-12-01.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN


Uppdra åt Simrishamns Näringslivsutveckling AB att inkomma i skriftlig form med
hur upphandlingsfrågorna hanteras med anledning av granskningsrapporten senast
2021-09-30.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 för Simrishamns Näringslivsutveckling AB.

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 135

Dnr 2021/104

Årsredovisning 2020 - Sydöstra Skånes Räddningsförbund
Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Räddningsförbund har inkommit med sin årsredovisning inklusive revisionsberättelse för 2020.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns
och att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kommunledningens tjänsteskrivelse 2021-05-12
Sydöstra Skånes Räddningsförbund sammanträdesprotokoll 2021-03-01 §9
Sydöstra Skånes Räddningsförbunds årsredovisning för år 2020
Revisionsberättelse för år 2020 daterad 2021-03-09
EY Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

19

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2021-05-26

§ 136

Dnr 2021/153

Årsredovisning 2020 - AV Media Skåne
Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet AV Media Skåne har inkommit med sin årsredovisning inklusive
revisionsberättelse för 2020.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och
att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-12
Sammanträdesprotokoll Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne 2021-0308 § 12 Årsredovisning för år 2020, Bilaga 1
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 daterad 2021-04-13
Revisionsberättelse för år 2020 daterad 2021-03-10
EY Granskningsrapport av årsbokslut och årsredovisning 2020
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 för Kommunalförbundet AV
Media Skåne.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

20

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2021-05-26

§ 137

Dnr 2021/120

Årsredovisning 2020 - Österlens Kommunala Renhållnings AB
Ärendebeskrivning
Österlens Kommunala Renhållnings AB har inkommit med sin årsredovisning inklusive
revisionsberättelse för 2020.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17
Upprättad årsredovisning 2020 för Österlens Kommunala Renhållnings AB
PWC revisionsberättelse daterad 2021-03-15
Lekmannarevisorernas granskningsrapport daterad 2021-03-15
PWC revisionsrapport daterad 2021-03-15
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 för Österlens Kommunala
Renhållnings AB.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

21

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2021-05-26

§ 138

Dnr 2021/68

Årsredovisning 2020 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Ärendebeskrivning
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund har inkommit med sin årsredovisning inklusive
revisionsberättelse för 2020.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns
och att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2020.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12
Direktionsprotokoll för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2021-02-08 § 4
Årsredovisning för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2020
Verksamhetsberättelse för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2020
Revisionsberättelse för år 2020 daterad 2021-03-17
EY granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 för Ystad-Österlenregionens
miljöförbund.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

22

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2021-05-26

§ 139

Dnr 2021/155

Årsredovisning 2020 - Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Ärendebeskrivning
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd har inkommit med sin årsredovisning inklusive revisionsberättelse för 2020.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att nämnden beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-12
Östra Skånes hjälpmedelsnämnds sammanträdesprotokoll 2021-03-03 § 4
Verksamhetsberättelse 2020 Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne tjänsteutlåtande 2021-02-08
Revisorernas Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2020
Bilaga 1a - 1c, Statistik inköp-försäljning 2020
Bilaga 2, Uppföljning Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort 2020
Bilaga 3, Måluppfyllelse i Styrkan perspektiven 2020
Bilaga 4, Bokslut 2020
Bilaga 5, Hemtransport 2020
Bilaga 6, Fördelning av resultat 2020
Bilaga 7, Miljöresultat 2020
Bilaga 8, Avvikelser 2020
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

23

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2021-05-26

§ 140

Dnr 2021/110

Årsredovisning 2020 - Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté har inkommit med sin årsredovisning för 2020.
Sydöstra Skånes Samarbetskommittés ekonomi hanteras numera inom Ystad kommuns
budget och årsredovisning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté sammanträdesprotokoll daterad 2021-03-09
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté årsredovisning 2020
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté tjänsteskrivelse daterad 2021-03-01
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Lägga informationen till handlingarna

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

24

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2021-05-26

§ 141

Dnr 2021/191

Årsredovisning 2020 - FINSAM
Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Samordningsförbund har inkommit med sin årsredovisning inklusive revisionsberättelse för 2020.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17
Årsredovisning 2020 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Protokoll nr 2 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund daterad 2021-03-09 §16
Revisionsberättelse daterad 2021-03-30
KPMG:s rapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 daterad 202103-24
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

25

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2021-05-26

§ 142

Dnr 2020/382

Investeringsbudget 2022 med plan för åren 2023-2026
Ärendebeskrivning
Enligt gällande tidplan för budgetprocessen 2022–2026 ska kommunfullmäktige på sammanträdet i juni besluta om investeringsbudget och exploateringsbudget för år 2022 med
plan för åren 2023–2026.
Nämnderna presenterade sina antagna budgetskrivelseförslag avseende investeringsbudget,
och för samhällsplaneringsnämnden även exploaterings-budget, för åren 2022–2026 till
budgetberedningen i början av april. Budgetberedningen har sedan haft två möten under
april och maj där de har arbetat med investerings- och exploateringsbudgetarna.
Nämndernas totala äskanden, tillika budgetberedningens förslag, ser ut på följande sätt:
Investeringsbudget per nämnd
(tkr)
Kommunstyrelsen

Förslag
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

10 240

5 250

4 250

2 250

2 250

Byggnadsnämnden

500

0

0

0

0

55 150

54 950

38 550

30 550

30 550

Kultur- och fritidsnämnden

3 210

2 210

2 775

2 625

1 625

Barn- och utbildningsnämnden

3 500

4 000

4 000

19 000

4 000

Socialnämnden

5 100

6 100

4 600

4 600

4 600

77 700

72 510

54 175

59 025

43 025

3 000

3 000

0

0

0

80 700

75 510

54 175

59 025

43 025

44 000

68 000

55 000

30 000

30 000

124 700

143 510

109 175

89 025

73 025

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

28 641

10 834

24 175

2 197

2 087

Utgifter

-40 887

-22 300

-5 720

0

0

Netto

-12 246

-11 466

18 455

2 197

2 087

Samhällsplaneringsnämnden, skattefinansierat

Summa investeringar, skattefinansierad
verksamhet
Samhällspl.nämnden, bidrag till statlig infrastruktur
Summa inv, skattefinansierad verksamhet
inkl. bidrag
Samhällspl.nämnden, vatten och avlopp
Summa invester. inkl. bidrag och vatten och
avlopp

Exploateringsbudget
(tkr)
Inkomster

Beslutsunderlag
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2021-05-26

§ 142 forts

Dnr 2020/382

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2021-05-03
Investerings- och exploateringsbudget 2022–2026
Bilaga – KS budgetskrivelse för investeringar 2022–2026
Bilaga – BN budgetskrivelse för investeringar 2022–2026
Bilaga – SPN budgetskrivelse för investeringar 2022–2026
Bilaga – KFN budgetskrivelse för investeringar 2022–2026
Bilaga – BUN budgetskrivelse för investeringar 2022–2026
Bilaga – SN budgetskrivelse för investeringar 2022–2026
Bilaga – VA budgetskrivelse för investeringar 2022–2026
Bilaga – Budgetskrivelse för exploateringar 2022–2026
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna förslag till investeringsram och investeringsprojekt för nämnderna för
2022 med plan för åren 2023–2026.



Godkänna förslag till exploateringsbudget och exploateringsprojekt för samhällsplaneringsnämnden för 2022 med plan för åren 2023–2026.



Godkänna att beskrivna investeringsregler ska gälla (se sidan 4).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

27

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2021-05-26

§ 143

Dnr 2021/174

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 - Skolmiljarden
Ärendebeskrivning
Med anledning av covid-19 har Skolverket beslutat om Tillfällig förstärkning av statligt
stöd till skolväsendet 2021”skolmiljarden”. Förstärkningen av det statliga stödet syftar till
att bidra till goda förutsättningar för kommuner att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under 2021 och ska
användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet.
Då bidraget är definierat som ett generellt statsbidrag, så ska kommunfullmäktige besluta om
hur medlen ska fördelas. Simrishamns kommun har tilldelats 1 461 632 kronor.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt beslut kommit med ett förslag på fördelning av det
statliga stödet innebärandes att 80 procent tillfaller grundskolan och 20 procent tillfaller gymnasieskolan.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll daterad 2021-04-27 § 51
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Öka driftsbudgeten avseende år 2021 för generella statsbidrag inom finansförvaltningen med ett engångsbelopp om 1 462 000 kronor



Öka driftsbudgeten avseende år 2021 för barn- och utbildningsnämnden med ett engångsbelopp om 1 462 000 kronor med fördelning i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag

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

Protokollsutdrag intygas:

28

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2021-05-26

§ 144

Dnr 2021/176

Vattenförsörjningsplan 2021
Ärendebeskrivning
Den 11 mars 2021 beslutade Österlens VA:s styrelse att föreslå
kommunfullmäktige i Simrishamns kommun att anta en vattenförsörjningsplan.
Planen är ett strategiskt dokument som redovisar de stora dragen i kommunens
dricksvattenförsörjning. Den innehåller beskrivning och klassning av befintlig
dricksvattenförsörjning, utmaningar och framtida behov samt åtgärdsbehovet för
att långsiktigt säkra den kommunala dricksvattenförsörjningen.
Vattenförsörjningsplanen är en förkortad och publik version av ursprunglig plan
och är anpassad efter de säkerhetskrav som gäller kring information om allmän
dricksvattenförsörjning.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade 29 april 2021, §70 att föreslå
kommunfullmäktige att anta planen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-18
Tjänsteskrivelse, SPN 2021-04-01
Styrelseprotokoll Österlen VA, 2021-03-11 §30
Simrishamns kommun – Vattenförsörjningsplan - Strategi för att långsiktigt säkra
den kommunala dricksvattenförsörjningen, Österlen VA AB, 2021-01-11
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anta vattenförsörjningsplan för Simrishamns kommun.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2021-05-26

§ 145

Dnr 2021/85

Motion från Vänsterpartiet - minskad sopförbränning inom SYSAV
Ärendebeskrivning
Mats Sundbeck (V) och Ingemar Hansson (V) förslår i motion daterad den 25 februari
2021 att:
- det ska vara obligatoriskt för alla kommuner inom SYSAV att effektiv sopsortering
ska vara möjlig redan vid fastigheten.
- ägarkommunerna ger SYSAVs styrelse i uppdrag att besluta om att inte planera eller bygga ny kapacitet för sopförbränning.
- ägarkommunerna ger företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål att både mängden avfall som förbränns i SYSAVs förbränningsanläggningar, och mängden fossil
koldioxid som förbränningen genererar, ska ha minst halverats till 2030 jämfört
med 2019 års nivåer.
Motionärerna framför i sin motion bland annat följande:
Vi i Sverige ser oss ofta som ett föregångsland när det gäller sopsortering. Men det stämmer inte längre. Sverige halkar efter andra länder inom EU. Andelen hushållssopor som
sorteras i Sverige har i princip stått stilla i många år. Sedan 15 år tillbaka så återvinner
svenskarna mindre än hälften av sina sopor. Det är under genomsnittet i EU. Kravet på
minskad sopförbränning berörs inte i vårt Hållbarhetsprogram.
En viktig orsak till detta är att Sverige har satsat på storskalig förbränning av sopor - på
branschspråk kallas detta energiåtervinning. En miljon bostäder i Sverige värms med energi från sopförbränning. Förutom att 2,5 miljoner ton svenskt avfall eldas upp, så importeras
ytterligare 1,5 miljoner ton för att eldas upp i värmeverken.
Samhällsplaneringsnämnden, till vilka motionen remitterades, beslutade vid sammanträde
den 29 april 2021, § 72, överlämna yttrandet (från samhälls-byggnadsförvaltningen) till
kommunstyrelsen för vidare beredning och ställningstagande då det anses vara en ägarfråga.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-17.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2021-04-29, § 72.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-14.
Motion från Mats Sundbeck (V) och Ingemar Hansson (V), 2021-02-25.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2021-05-26

§ 145 forts

Dnr 2021/85

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Motionens första att-sats avslås.



Motionens andra att-sats anses vara besvarad.



Motionens tredje att-sats anses vara besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2021-05-26

§ 146

Dnr 2021/188

Kart-, Mät- och GIS-taxa 2021 (Ändring av kart- och mättaxa 2021)
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden har inkommit med förslag på en GIS-taxa för år 2021 samt
ändring av kart- och mättaxa för år 2021.
Kart- och mät-taxa för 2021 antogs av kommunfullmäktige 2021-12-14, § 271.

Då samhällsbyggnadsförvaltningen har upptäckt felaktigheter och ordval som innebär stor
risk för tolkningsfel behöver taxan ändras omgående. Dessutom finns det ett behov av att
kunna debitera GIS-tjänster, geodata, då denna verksamhet har vuxit och förväntas få ännu
större betydelse för många kommunala verksamheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har
i förslag till ny Kart-, mät- och GIS-taxa 2021 ändrat felaktigheter, kompletterat med underlag för GIS-tjänster samt förtydligat en del information, samtidigt som en del text som
inte har relevans tagits bort.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll daterad 2021-04-29 § 90
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-07
Kart- och mät-taxa 2021, antagen av kommunfullmäktige 2021-12-14, § 271
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna reviderad kart- och mättaxa för år 2021.



Godkänna förslag till GIS-taxa för år 2021.



De nya taxorna gäller från och med beslutet vunnit laga kraft.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2021-05-26

§ 147

Dnr 2021/190

Österlen VA AB's begäran om revers
Ärendebeskrivning
Österlen VA AB har till Samhällsplaneringsnämnden, som är huvudman för VA-frågor,
inkommit med en förfrågan om att ställa ut en revers på 3 366 000 kronor för att kunna betala utestående fordringar till kommunen.
Samhällsplaneringsnämnden har debiterat bolaget för övertagna inventarier och
lager till bokfört värde. Fakturorna har inte reglerats av driftbolaget på grund av
svag likviditet.
Samhällsplaneringsnämnden har i sitt beslutsförslag till kommunfullmäktige föreslagit att
bevilja Österlen VA AB en revers på 3 366 000 kronor. Beloppet utbetalas till bolaget efter
beslutet är justerat. På reversens belopp löper kommunens internränta f n 1,25 %.
Driftbolaget har att återbetala reversen i den takt som bolagets likviditet medger. Beloppet
kan betalas i sin helhet eller i delar tills hela beloppet är återbetalt.
Kommunledningskontoret anser att ovanstående förslag är ett bra sätt att hantera uppkommen situation.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2021-04-29 § 93
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20
Österlen VA AB styrelseprotokoll daterad 2021-04-08 § 41
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Bevilja Österlen VA AB en revers på 3 366 000 kronor. Beloppet utbetalas till bolaget
efter beslutet är justerat och vunnit laga kraft



På reversens belopp löper kommunens internränta, f n 1,25 %, från utbetalningsdagen
till skulden är till fullo betald.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2021-05-26

§ 147 forts

Dnr 2021/190

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

34

