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§ 165

Dnr 2021/4

Val av justerare
Att justera dagens protokoll väljes Pia Ingvarsson (S).
_____
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§ 166

Dnr 2021/6

Fastställande av ärendelista
Ett ärende har tillkommit på dagens ärendelista ”Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning”. Behandlas under punk 15.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT


Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av ärende enligt ovan.

_____

Justerandes sign
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§ 167

Dnr 2021/22

Information från kommunstyrelsens ordförande
Ordföranden, Jeanette Ovesson, lämnar följande information:
Regionplaneråd har ägt rum gällande framtagning av regionplan för Skåne. Samrådsfas
pågår och alla kommuner har lämnat in synpunkter. 61 möten med 150 individer har ägt
rum. Man har försökt ta hänsyn till de synpunkter som lämnats in. Bland annat har Simrishamns kommuns synpunkt om trendspaning gällande pandemin tagits med.
Ägarsamråd med Österlens VA AB har ägt rum. Överföringsledningar är på gång. Inför år
2022 ska de norra delarna vara klart. Ombyggnation av vattenverket i Glemmingebro pågår
för att ge vatten till de södra delarna. Arbetet ska vara klart sommaren 2023.
SPF, producentorganisationen för pelagiskt fiske, har tagit kontakt med kommunen för att
få till stånd ett möte med politiker i Simrishamn.
_____

Justerandes sign
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§ 168

Dnr 2021/10

Information från kommundirektören
Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information:
Covidmöten sker numera 1 gång i månaden då det visat sig att det blivit lugnare ute i verksamheterna. Smittspridningen ökar i Skåne, vilket bevakas helat tiden.
Nuvarande Covid-lagar kommer förmodligen förlängas under 2 månader i taget.
Folkhälsomyndigheten pratar mycket om vaccinering av barn samt att vi måste tillse att
människor i våra kommuner vaccinerar sig.
Generaldirektören för Migrationsverket uppmanar kommuner som inte använt sina platser
för kvotflyktingar att använda dessa platser till personer som kommer från Afghanistan.
Stabschef/enhetschef Mats Carlsson slutar sin anställning vid årsskiftet och tjänsten kommer att utannonseras. Vid anställningsintervjuerna kommer kommunstyrelsens ordförande
samt 2;e vice ordförande medverka.
Kommundirektören har fått uppdrag att redovisa/förtydliga vilka kommunens vänorter är.
Kommunen har skrivna avtal med 3 vänorter: Palanga (Litauen), Barth (Tyskland) samt
Kolobrzeg (Polen. Något undertecknat avtal med Sandvig/Allinge finns inte men räknas
som en av kommunens vänorter.
Förfrågan om vänortssamarbete har gjorts från respektive vänort. Upprättade avtal reglerar
inte hur samarbetet ska se ut.
Kommundirektören kommer återkomma med riktlinjer för hur samarbete ska ske med
vänorterna samt vem i kommunen som ansvara för vänortssamarbete.
_____

Justerandes sign
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§ 169

Dnr 2021/251

Information om Rutin för beslut om yttrande i samband med laglighetsprövning enligt Kommunallagen
Kanslichef Anita Ipsen informerar om rutiner för beslut om yttrande i samband med laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Rutinen gäller då kommunen ges möjlighet att yttra sig över skrivelse som skickats in till
Förvaltningsrätten.
Kanslienheten tar fram yttrande som kommunstyrelsen ska besluta om. Då det är ont om
tid får arbetsutskottet alternativt kommunstyrelsens ordförande besluta om yttrandet.
Denna hantering finns reglerad i kommunstyrelsens delegeringsordning.
Till Förvaltningsrättelsen skickas yttrandet in som kommunen beslutat om. Protokollsanteckningar eller dylikt bifogas inte yttrandet.
_____
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§ 170

Dnr 2021/24

Meddelanden
Bilagd sammanställning över inkomna meddelanden redovisas.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT


Lägga inkomna meddelanden till handlingarna.

_____

Justerandes sign
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§ 171

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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§ 172

Dnr 2021/240

Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 9
Ärendebeskrivning
Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommuner har fått en remiss gällande förslag till nya föreskrifter för väg 9, Skåne län samt upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:262) om
hastighetsbegränsning på väg 9 i Skåne län.
Remissen omfattar väg 9 i Skåne sträckan Trelleborg - Brösarp och innehåller förslag till nya
föreskrifter med tillhörande konsekvensutredning. De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft
den 1 december 2021.
Synpunkter på remissen ska skickas till Trafikverket senast den 31 augusti 2021.
I översynen ingår fyra delsträckor av väg 9 varav tre av sträckorna berör Ystad respektive Simrishamns kommuner. Av de tre delsträckorna får två bibehållen hastighetsgräns 80 km/h medan
hastighetsgränsen på sträckan Kabusa (öster om Nybrostrand) till Rörum (norr om Simrishamn) föreslås på en 17,8 km lång sträcka få sänkt hastighet från 90 till 80 km/h.
Förslaget gäller endast Trafikverkets hastighetsföreskrifter. Det kan finnas lokala trafikföreskrifter om hastighet eller tättbebyggt område utmed vägen som lokalt kan påverka hastighetsgränsen utmed vägen.
Trafikverket motiverar hastighetssänkningen med att den bidrar till ökad trafiksäkerhet och i
detta fall är nyttorna för trafiksäkerhet överordnat konsekvenserna för tillgänglighet. Dessutom
leder hastighetsanpassningen till minskad miljöpåverkan (utsläpp av växthusgaser samt buller)
från vägtrafiken.

Beslutsunderlag
Förslag – Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 9 i Skåne län, 2021-0428.
Konsekvensutredning till förslag till hastighetsföreskrifter väg 9 Skåne län TRV 2021/17683,
2021-04-28.
Karta Anpassade hastighetsgränser Skåne län 2021, 2021-04-28.
SÖSKs gemensamma yttrande över nya föreskrifter för väg 9, 2021-06-17.
Tjänsteskrivelse, yttrande över Trafikverkets förslag till nya hastighetsföreskrifter på väg 9,
2021-07-06.

Justerandes sign
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§ 172 forts

Dnr 2021/240

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT


Godkänna i ärendet redovisat gemensamt yttrande från SÖSK

_______
Beslutet expedieras till:
SÖSK – Christina.boeskov@ystad.se
Tomelilla kommun
Sjöbo kommun
Ystad kommun
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign
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§ 173

Dnr 2021/247

Ansökan ur Yngve Östbergs fond - Projektgruppen Simrishamn -Årets
ljusby
Ärendebeskrivning
Projektgruppen Simrishamn– Årets ljusby ansöker i inkommen skrivelse den 18 juni 2021, om
beviljande av fondmedel med 40 000 kronor.
Medlen ska användas till inköp av ljusinstallationer för invigningsarrangemang av Österlen
lyser den 5 november 2021, då Simrishamn nominerats till Årets ljusby.
Installationerna som köps in ska kunna glädja Simrishamnarna flera år framåt.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-13
Inkommen ansökan, 2021-06-18
Registreringsbevis, Stiftelsen Yngve Östbergs Donationsfond
Yngve Östbergs testamente
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT


Ur Stiftelsen Yngve Östbergs Donationsfond, för inköp av ljusinstallationer, bevilja
ansökan med 5000 kronor.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunledningskontoret (ekonomienheten)
Projektgruppen Mitt Simrishamn Årets ljusby

Justerandes sign
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§ 174

Dnr 2021/255

IOP - Idéburet offentligt partnerskap
Ärendebeskrivning
Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är en partnerskapsmodell mellan den idéburna och den
offentliga sektorn. Avsikten med IOP är att skapa en “tredje väg” för samverkan, mellan bidrag och upphandling. Genom denna modell kan de idéburna organisationerna bidra till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidrag ger utrymme för, utan att fastna i upphandling och kommersiella kontrakt. Modellen utgår från tanken att idéburna organisationer
har ett allmänintresse som gör att de är benägna att bidra till samhällsutveckling samt att de är
organiserade på ett sätt som ökar människors möjlighet till delaktighet. IOP har därför utarbetats som en samverkansmodell som kombinerar resurser och handlingskraft med föreningars
rätt till oberoende.
Utrymmet för att ingå avtal om IOP finns i en juridisk gråzon som är mycket komplex och
måste bedömas i varje enskilt fall. I detta ärende framgår denna komplexitet och vilka ramar
kommunen bör förhålla sig till inför ingående av IOP.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-23.
Bakgrund/Utredning
IOP är en partnerskapsmodell mellan den idéburna och den offentliga sektorn. Modellen utarbetades av Forum: idéburna organisationer med social inriktning 2010.
För att ett IOP ska kunna formas behövs minst två parter, en idéburen och en från offentlig
sektor, som båda är intresserade av att ingå ett partnerskap. Tanken är att parterna i ett IOP
gemensamt definierar en samhällsutmaning som ska lösas, vilket ökar möjligheten för en ömsesidig förståelse av problemet samt dess lösning. Oftast skrivs ett IOP-avtal runt en speciell
verksamhet, som bedrivs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn är
intresserad av. I avtalet bestäms bland annat vad partnerskapet gäller, vilken part som ska bidra
med vilka resurser samt hur länge avtalet ska gälla.

Vägledande kriterier inför beslut om IOP:




Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen
Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan
Verksamheten kan inte ses som en del av det normerade föreningsbidraget
Justerandes sign
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§ 174 forts





Dnr 2021/255

Det finns inte en marknad eller en konkurrenssituation att vårda
Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra insatser)
Verksamheten detaljregleras inte av kommunen
Verksamheten avses att drivas under en längre tid

Bidrag, IOP, eller upphandling?
Om den offentliga sektorn vill stödja en idéburen organisations allmänna arbete är föreningsbidrag en möjlig form. Om det däremot gäller en specifik verksamhet som bedrivs av
en idéburen organisation som den offentliga sektorn är intresserad av att samverka kring
under en längre tid, kan ett IOP vara en möjlig form. Det kan också vara ett möjligt sätt för
att få samman flera verksamheter som tillsammans bidrar med ett värde för en viss målgrupp.
Om det är en specifik verksamhet som den offentliga sektorn har ett behov av, och det
finns flera olika potentiella leverantörer, ska verksamheten upphandlas enligt upphandlingsreglerna. Det är då ett upphandlingspliktigt kontrakt. I sådant fall är IOP inte en lämplig form.
Upphandlingsrätten
Upphandlingsrätten är ett samlingsnamn på EU-direktiv och nationella lagar som styr när
upphandlande myndigheter köper in varor, tjänster och byggentreprenader över vissa belopp. Sverige har vid införlivande av EU-direktiven valt att de nationella reglerna ska omfatta mer än vad EU-direktiven kräver.
För att ingå IOP krävs det att avtalen inte kan klassificeras som kontrakt i upphandlingsrättslig
mening, eftersom de då måste upphandlas enligt LOU.

När måste kommunen upphandla?
Utgångspunkten i upphandlingsregelverket är att alla kontrakt är upphandlings-pliktiga om
inte det motsatta uttryckligen framgår av upphandlingsreglerna. Vilka typer av överenskommelser som utgör kontrakt är därför av central betydelse. Ett upphandlingskontrakt är
ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som ingås mellan minst en leverantör och minst
en upphandlande myndighet och som avser tillhandahållande av tjänster.
Det är ett upphandlingskontrakt om det finns en skyldighet att tillhandahålla tjänster mot
en viss ersättning. Av EU-domstolens rättspraxis framgår att det inte spelar någon roll vilken kontraktsform som har valts eller vad kontraktet benämns.
Justerandes sign
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Dnr 2021/255

EU-kommissionen har utpekat följande kriterier som vägledande vid bedömningen av
huruvida syftet med ett visst kontrakt är att tillhandahålla en tjänst mot ersättning:
a) syftet med kontraktet är att tillgodose de behov som myndigheten på förhand definierat
inom ramen för sina befogenheter,
b) myndigheten i detalj har fastställt tjänstens särdrag och hur tjänsten ska tillhandahållas,
c) kontraktet fastställer en ersättning för tjänsten genom att ett visst pris betalas eller att
leverantören får rätten att tillhandahålla en tjänst som användarna betalar en avgift för,
d) myndigheten tar initiativet att söka efter en leverantör som den ska anförtro tjänsten till,
eller
e) kontraktet innehåller bestämmelser om sanktioner (vite, skadestånd etc.), som blir
tillämpliga om de kontraktsenliga skyldigheterna inte fullgörs.
Kriterierna är inte inbördes viktade, och det framgår inte heller något antal som måste vara
uppfyllda, utan en helhetsbedömning av parternas relation måste göras. Om det vid denna
bedömning väger över mot att ett kontrakt föreligger blir upphandlingsregelverket tillämpligt förutsatt att inga explicita undantag i detta är tillämpliga.
När får kommunen ge stöd enligt EU-rätten?
EU:s regler om statsstöd ska följas av alla företrädare för staten, och till dessa räknas även
kommunerna. Vid bedömningen av hur ett ekonomiskt bidrag inom ramen för ett IOP ska
hanteras utifrån statsstödsreglerna finns det flera olika aspekter som har betydelse.
Utgångspunkten för regelverket är att alla typer av stöd som gynnar vissa företag eller viss
produktion är otillåtna om de snedvrider, eller riskerar att snedvrida, konkurrensen på
marknaden samt att detta påverkar samhandeln mellan medlemsstaterna. Begreppet statliga
stöd omfattar alla typer av stöd, även lån och andra subventioner, som finansieras med offentliga medel. Alla planerade stöd som inte omfattas av undantag ska anmälas till kommissionen via regeringen. Det är dock endast selektiva stöd, d.v.s. sådana som bara gynnar
vissa företag eller viss produktion, som måste godkännas. Om ett stöd har utbetalats i strid
med anmälningsplikten kan det leda till att det ska återbetalas med ränta, vilket kan få förödande konsekvenser för verksamheten som har fått stöd.
Begreppet företag är inte beroende av hur verksamheten är organiserad eller vad den benämns. Det innebär att en verksamhet inom till exempel en ideell förening eller en kommunal förvaltning kan anses bedrivas av ett företag om verksamheten är ekonomisk, dvs. om
varor och tjänster erbjuds på en marknad.
Då regelverkets syfte är att undvika störningar i samhandeln omfattar inte förbudet stöd av
mindre betydelse. Stöd till en och samma stödmottagare som under en sammanhängande
treårsperiod understiger ett sammanlagt belopp av 200 000 euro beräknas inte påverka
samhandeln, och omfattas därför inte av förbudet (de minimis-regeln). Perioden är rörlig
och alla stöd som utbetalats under tre på varandra följande beskattningsår ska beaktas, inJusterandes sign
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Dnr 2021/255

klusive det innevarande året, varför bedömning av det sammanlagda värdet måste göras inför varje beslut om att ge stöd.
Det finns dock även vissa typer av verksamheter till vilka staten kan ge stöd även över 200
000 euro utan att detta behöver godkännas av kommissionen innan stödet betalas ut. Dessa
kallas tjänster av allmänt intresse. Det rör sig om sådana tjänster som staten under alla förhållanden måste trygga utbudet av, dvs. även om det inte alltid finns ett tillräckligt antal
tjänsteleverantörer på marknaden. Generellt sett är det olika infrastruktur-, kommunikations-, och sociala tjänster som är nödvändiga för att få samhället att fungera, men vilka
specifika tjänster som ingår i kategorin varierar något från medlemsstat till medlemsstat.
Tjänsterna av allmänt intresse kan i sin tur delas in i icke-ekonomiska tjänster av allmänt
intresse och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. De icke-ekonomiska tjänsterna
kännetecknas av att de inte erbjuds på en marknad, medan tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse tvärtom gör det. De icke-ekonomiska tjänsterna omfattas inte överhuvudtaget av EU-rätten (såväl statsstödsreglerna som upphandlingsreglerna) varför finansiering
av sådan verksamhet inte utgör statsstöd. Det rör sig om myndighetsutövning av olika slag
samt andra tjänster som finansieras enligt solidaritetsprincipen, exempelvis av räddningstjänst, civilförsvar och utbildning inom kommunal grundskola.
Stöd till en utförare av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse kan däremot utgöra statsstöd
och ska som regel anmälas till kommissionen om värdet överstiger
500 000 euro under en treårsperiod. Då organiseringen och finansieringen av tjänster varierar från stat till stat, och även kan förändras inom samma stat från tid till annan beroende
på om det finns en marknad för de aktuella tjänsterna, går det inte att upprätta en uttömmande katalog över tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Bedömningen av hur en tjänst
ska kategoriseras måste därför göras utifrån i vilken grad den är ekonomisk (hur marknadssituationen ser ut) i den aktuella staten vid tidpunkten för bedömningen.
Utöver tjänster av allmänt intresse används även begreppet sociala tjänster av allmänt
intresse. Social verksamhet är inte per definition icke-ekonomisk, utan tjänsterna kan vara
både icke-ekonomiska och ekonomiska beroende på om tjänsterna erbjuds på en marknad.
Generellt sett rör det sig om individanpassade tjänster som ska tillgodose brukarnas behov.
Sociala tjänster utgörs enligt EU-domstolens praxis huvudsakligen av lagstadgade och
kompletterande sociala trygghetssystem (hälsa, åldrande, arbetsolyckor, arbetslöshet, pension och funktionshinder) samt andra sociala tjänster som tillhandahålls direkt till individen, exempelvis olika bidragstjänster, anställning och utbildning med mera. De sociala
tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse omfattas av statsstöds-regelverket men behöver
aldrig anmälas till kommissionen oavsett värde. De icke-ekonomiska sociala tjänsterna
faller, i enlighet med ovan, utanför regelverket om statsstöd.
Beroende på hur stort beloppet som ska utbetalas är och vilken typ av verksamhet partnerskapet avser kommer alltså olika skyldigheter att aktualiseras utifrån statsstödsreglerna:
Justerandes sign
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Dnr 2021/255

1) Stöd till aktörer som utför icke-ekonomiska tjänster utgör överhuvudtaget inte statsstöd.
2) Stöd som inte överstiger 200 000 euro under en treårsperiod är inte att betrakta som
statsstöd oavsett verksamhet och kan ges utan beaktande av statsstödsreglerna.
3) Stöd till företag som utför tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och som inte överstiger 500 000 euro under en treårsperiod är inte att betrakta som statsstöd och kan därför ges
utan att det bryter mot statsstödsreglerna. Om beloppet överstiger 500 000 euro får stödet
dock inte ges utan godkännande av kommissionen.
4) Stöd till företag som utför sociala tjänster av ekonomiskt intresse utgör inte statsstöd om
stödet inte överstiger 500 000 euro, och stöd till den här typen av verksamhet behöver aldrig förhandsanmälans till kommissionen oavsett värde.
Hur begränsar kommunallagen?
För att kommunen ska kunna ingå ett IOP-avtal måste den verksamhet som avtalet avser att
reglera vara kompetensenlig. Kommunens befogenheter regleras främst av de allmänna
kompetensreglerna i andra kapitlet kommunallagen (KL).
Enligt 2 kap. 1 § KL får en kommun ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse
som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar och som inte ska handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.
Vilka konkreta verksamheter som kommunen får bedriva eller lämna stöd till framgår inte
av lagtexten utan en bedömning måste göras från fall till fall. Av praxis kan dock konstateras att kommunen får anses ha relativt stora befogenheter att stödja verksamheter inom
områdena idrott, fritid, utbildning och kultur.
Vidare får individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare i princip inte förekomma enligt
2 kap. 8 § KL. Detta innebär att den verksamhet som ska bedrivas inom ramen för ett IOP
måste bedrivas utan vinstsyfte. Vidare får det inte finnas en kommersiell marknad för den
avsedda verksamheten.
Utöver de allmänna kompetensreglerna i 2 kap. KL kan det finnas särskilda kompetensregler för en kommun i speciallagstiftning, till exempel socialtjänstlagen. Frågan om en verksamhet som bedrivs enligt IOP-modellen i sig är kompetensenlig enligt KL inte har något
entydigt svar utan måste prövas i varje enskilt fall.
Bedömning
Kommunledningskontoret bedömer att en ökad samverkan genom IOP kan skapa bättre
lösningar på utmaningar som kommunen står inför. Genom partnerskap med den idéburna
sektorn kan kommunen bidra med ökad samhällsnytta. Den idéburna sektorn kompletterar
med värden som inte kommunen har, till exempel i form av den idéburna sektorns förmåga
att ta vara på människors engagemang och mobilisera människor i olika frågor.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Då ideella organisationer ofta präglas av människors ideella engagemang är det centralt att
verksamheten i ett IOP drivs i samförstånd. Det handlar inte om en beställning från kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram rutiner
som reglerar kommunens framtida arbete med IOP.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN


Verka för arbete med IOP för att bidra till ökad måluppfyllelse och samhällsnytta.



Ge kommundirektören i uppdrag att ta fram rutiner för IOP som reglerar såväl
kommunens viljeinriktning, legala aspekter som vilka ramar kommunen bör förhålla sig till inför ingående av IOP

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 175

Dnr 2021/105

Hemställan om tilläggsanslag - Barn- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet vid sitt sammanträde i april med en begäran
om förtydligande av vad anslaget ska användas till.
Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2021-06-15 § 84 beslutat att till
kommunfullmäktige anhålla om ett tilläggsanslag på 2 000 tkr i driftsramen för år 2021.
Vad äskat anslag ska användas till framgår av inlämnad skrivelse från motionären. Av
barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll kan det utläsas att anslaget avser
förstärkning av skolområde Norr.
I den av kommunfullmäktige antagna budget för år 2021 finns under finansförvaltningen
ett anslag för Kommunfullmäktiges förfogande motsvarande 828 tkr i dagsläget. Detta anslag disponerar kommunfullmäktige att fördela ut till nämndernas verksamheter om kommunfullmäktige finner detta finansiellt och verksamhetsmässigt ändamålsenligt.
Barn- och utbildningsnämndens budgetavvikelse för budgetåret 2020 uppgick till minus
369 tkr. Barn- och utbildningsnämndens andra helårsprogos, HP2, indikerar en budgetavvikelse på minus 300 tkr för budgetåret 2021 och avser grundskolans verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-08-18
Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden daterad 2021-06-15 § 84
Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott daterad 2021-06-01
§ 69
Beslut kommunfullmäktige 2021-04-26 § 80
Skrivelse Hemställan om tilläggsanslag, 2021-01-27
Yrkanden
Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens hemställan om tilläggsanslag.
Jeanette Ovesson (M) och Mats Bengtsson (C) yrkar avslag på hemställan om tilläggsanslag.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Gudrun Schyman (F) och Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande om att avslå hemställan om tilläggsanslag
mot Pia Ingvarssons (S) yrkande om att bifalla detsamma och finner att arbetsutskottet
beslutat bifalla barn- och utbildningsnämndens hemställan om tilläggsanslag.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Bifalla Barn- och utbildningsnämndens hemställan om tilläggsanslag.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Jeanette Ovesson (M) och Mats Bengtsson (C).
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 176

Dnr 2021/248

Delårsrapport 1/ 2021 - Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har inkommit med sin delårsrapport för tertial 1
år 2021.
Prognosen för helåret indikerar ett negativt resultat om 1 500 000 kronor, vilket motsvarar en
negativ budgetavvikelse om 1 600 000 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-08-18
Sammanträdesprotokoll Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund daterad 2021-05-31 § 18
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds delårsrapport, tertial 1/2021
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna delårsrapporten för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund tertial 1 år
2021.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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§ 177

Dnr 2021/262

Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet
Ärendebeskrivning
Idag är respektive nämnd anställningsmyndighet. Beslutsförslaget innebär att Kommunstyrelsen tar över denna roll för hela kommunen. Fördelarna med detta förslag är att kommunen agerar och uppträder som en arbetsgivare, då kommunstyrelsen styr arbetsgivarpolitiken för hela kommunen. Ansvarsfrågan blir också tydligare när nämnderna styr verksamheten och den därtill kopplade arbetsmiljön medan kommunstyrelsen har ansvar för arbetsgivaruppdraget. Det finns också administrativa vinster att göra då registreringen av anställningarna i personalsystem sker på KLK. I praktiken kommer dock förslaget innebära få
förändringar i den löpande verksamheten. Anställande chef har fortsatt ansvar för att attrahera, rekrytera, utbilda och behålla medarbetare.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-0x-xx
Bakgrund/Utredning
I respektive nämnds delegationsordning finns beskrivit vem det är som har delegation på
hanterandet av olika personalfrågor. Det är därför en risk att olika nämnder hanterar personalfrågorna olika och därmed kan en otydlighet uppstå. Utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv förutsätts det att kommunen uppträder som en arbetsgivare och hanterar personalfrågorna på samma sätt, oavsett vilken nämnd medarbetaren tillhör. När det gäller hur Simrishamns kommun uppfattas som arbetsgivare, det som brukar benämnas som arbetsgivarpolitiken, kan attraktiviteten ta skada av att olika nämnder hanterar personalfrågor på olika
sätt. En sammanhållen arbetsgivarepolitik är en förutsättning för att kunna arbeta aktivt
med hur potentiella medarbetare uppfattar Simrishamns kommun som arbetsgivare, men
även hur redan anställda personer ser på kommunen.
Arbetsgivarpolitiken styrs genom att kommunfullmäktige fattar beslut om policyfrågor och
kommunstyrelsen fattar beslut om riktlinjer. I dessa styrdokument tydliggörs ambitioner
och villkoren för olika personalrelaterade frågor såsom tex anställningsförmåner, lönebildning och arbetsmiljörelaterade frågor.
Förslaget om att ha en anställningsmyndighet, istället för att varje nämnd är detta, skapar
förutsättning för en enhetlig politisk styrning i arbetsgivarfrågorna.
Redan idag så samverkas de kommunövergripande personalfrågorna med de fackliga parterna i CSG (central samverkansgrupp) och berör därmed samtliga anställda i kommunen.

Justerandes sign
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Dnr 2021/262

Genom att samla alla anställda i en nämnd så säkerställs ett enhetligt hanterande av personalfrågor av den politiska styrningen, den fackliga samverkan och beslut som fattas av
tjänstepersoner på delegation.
Samtliga anställningsbeslut ska anmälas till ansvarig anställningsmyndighet och därmed
görs de möjliga att överklaga. Genom att endast ha en anställningsmyndighet så skapas
förutsättningar för en rättssäker hantering. Då samtliga anställningar registreras i lönesystemet centralt kan den administrativa hanteringen enklare och säkrare se till att anställningsbesluten hanteras på ett effektivt och rättssäkert sätt.
Den föreslagna förändringen, där kommunstyrelsen blir anställningsmyndighet och därefter delegerar arbetsgivaruppdraget direkt till förvaltningscheferna, vilka är anställda av
kommunstyrelsen, ger därmed en tydlig ansvarskedja där verkställigheten av arbetsgivarpolitiken är framförallt en fråga mellan förvaltningschef och kommunstyrelse.
Respektive nämnd kommer dock vara fortsatt ansvarig för verksamheten. Därför ställs det
verksamhetsmässiga krav på förvaltningschefen som chef över denna. Det är därför viktigt
att poängtera att arbetsgivaruppdraget är skiljt ifrån nämndens verksamhetsansvar. Där är
det viktigt att nämnd och förvaltningschef har ett fungerande gränssnitt där förutsättningar
att nå fullmäktiges mål, ansvarsfördelning och nämndens uppdrag diskuteras i relation till
organisatoriska och resursmässiga frågor.
I praktiken innebär föreslaget få ändringar i den löpande verksamheten. Anställande chef
har fortsatt ansvar för att attrahera, rekrytera, utbilda och behålla medarbetare. Chefsuppdraget är därmed intakt, till exempel att anställa, fatta beslut om lön med mera. Nämndens
ansvar att säkerställa en fungerande verksamhet i form av mål- och resultatstyrning och
ekonomisk uppföljning kvarstår. Likaså kvarstår förvaltningschefens ansvar att gentemot
nämnden säkerställa verksamhetens kvalitét, effektivitet och organisation.

Arbetsmiljö
Till skillnad från arbetsgivaransvaret, som följer LAS och kommunalrättsliga principer,
fördelas arbetsmiljöansvaret utifrån arbetsmiljölagstiftning. Det innebär att arbetsgivaren
med beaktande av arbetsmiljölagen har valfrihet i hur arbetsmiljöuppgifter fördelas, med
utgångspunkt i att delegaten alltid ska ha mandat och resurser för att kunna fullgöra arbetsmiljöansvaret för den verksamhet som den bedriver.
Frågan om kommunstyrelsens roll som anställningsmyndighet påverkar därför inte frågan
om hur arbetsmiljöansvaret fördelas.
Arbetsmiljölagen förutsätter en obruten kedja i ansvarstagande för verksamhet från respektive nämnd till enskild medarbetare. Fördelningen av ansvaret bygger på att respektive
nivå, som nämnd, förvaltningschef, avdelningschef och enhetschef, har förutsättningar att
utifrån kunskap, budget och befogenheter utföra verksamheten i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Fördelningen av arbetsmiljöuppgifterna på de olika nivåerna ska ske utifrån straffrättsliga
principer. Där respektive nivå har ansvar för sina arbetsmiljöuppgifter som de har fått delegerat till sig. Nämnden fördelar arbetsmiljöansvar till förvaltningschef och vidare ut i organisationen. En chef som bedömer att förutsättningar saknas för uppgiften genom otillräckliga befogenheter eller budget kan returnera arbetsmiljöansvaret. Det innebär att arbetsmiljön i större utsträckning är en verksamhetsknuten fråga än en arbetsgivarpolitisk fråga.

Övertalighet
Förslaget med att låta kommunstyrelsen vara anställningsmyndighet för hela kommunen kommer också innebära att den vidaste gräns för upprättandet av turordningslista vid arbetsbristförhandlingar kommer att vara hela kommunen, istället för som i dag när nämnden är den vidaste
gränsen. Det kan innebära att de befattningsgrupper som idag finns i mer än en nämnd som tex
administrativa assistenter, vaktmästare m.fl. kommer att hamna på samma turordningslista ifall
KS är anställningsmyndighet. Effekten av detta kommer dock mildras med turordningsreglerna
som finns i kollektivavtalet, som säger att maximalt tre driftenheter i samma ort ska sammanläggas när turordningslistan ska upprättas. I den praktiska hanteringen kommer det att ha liten
påverkan på framtagandet av turordningslistor för dessa befattningsgrupper.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Inrätta kommunstyrelsen som anställningsmyndighet för hela kommunen från och
med 1 januari 2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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§ 178

Dnr 2021/225

Ändrad valdistriktsindelning inför valet 2022
Ärendebeskrivning
Inför det allmänna valet 2022 har en översyn av valkretsar och valdistrikt i Simrishamns kommun genomförts. Valnämnden i Simrishamns kommun fattade beslut den 8 juni 2021 §3, om
att föreslå kommunfullmäktige att Simrishamns kommun ändrar sin valdistriktsindelning från
15 till 13 valdistrikt. Beslutet innebär att Ö Vemmerlöv respektive Ö Tommarp kommer att
tillhöra Gärsnäs valdistrikt.
Enligt rekommendationer från Länsstyrelsen ska kommunerna se över sin valdistriktsindelning. Valdistrikt med mindre än 600 röstberättigade anses vara för små och bör slås ihop
med annat valdistrikt. Simrishamns kommun har idag 3 valdistrikt med färre än 600 röstberättigade, Ö Tommarp, Ö Vemmerlöv och Rörum. Statistik visar att vid valet 2018 röstade
316 personer i Ö Vemmerlövs vallokal och 386 personer röstade i Ö Tommarps vallokal.
Senast den 31 oktober 2021 behöver kommunfullmäktige fatta beslut om ändrad valdistriktsindelning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-09
Valnämndens beslut 2021-06-08, §3
Synpunkter från partierna om ändrad valdistriktsindelning
Yrkanden
Pia Ingvarsson (S) yrkar att valdistrikten i Ö Vemmerlöv samt Ö Tommarp ska bibehållas.
Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att bifalla förslaget om ändring till 13 valdistrikt mot
Pia Ingvarssons (S) yrkande om att bibehålla nuvarande 15 valdistrikt och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla ändringen till 13 valdistrikt.
Votering är begärd och ska verkställas.
Omröstning
Justerandes sign
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Den som vill bifalla förslaget om ändring till 13 valdistrikt röstar Ja.
Den som vill bibehålla nuvarande 15 valdistrikt röstar Nej.
Voteringen utfaller med 3 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Mats Bengtsson (C) samt Tomas Assarsson (SD) mot
2 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S) och Gudrun Schyman (FI).
Arbetsutskottets har beslutat om förändrad valdistriktsindelning till 13 valdistrikt.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Simrishamns kommun ändrar sin valdistriktsindelning från 15 till 13 valdistrikt,
vilket innebär att Ö Vemmerlövs och Ö Tommarps valdistrikt dras in.



Röstberättigade i Ö Vemmerlöv och Ö Tommarp kommer att tillhöra Gärsnäs valdistrikt.

Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S) och Gudrun Schyman (FI)
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 179

Dnr 2019/40

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Ärendebeskrivning
Beslut om justeringar i kommunfullmäktiges arbetsordning angående plats för sammanträdena, §9 antogs under kommunfullmäktiges sammanträde 31 maj 2021, §144.
Kommunfullmäktiges presidium har också föreslagit ytterligare ändringar i arbetsordningen under § 27 angående interpellationsdebatt och föreslagit en ny punkt i arbetsordningen
om protokollsanteckning.
Nedan redogörs samtliga revideringar i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Förändring görs i kommunfullmäktiges arbetsordning under § 9 ”Plats för sammanträde”
utifrån fattat beslut om att Skeppet ska utnyttjas vid kommunfullmäktiges sammanträden.
Nuvarande lydelse:
9 § Fullmäktige sammanträder i Rådhusets sessionssal. Ordförande får efter samråd med
vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.

Förslag till ny lydelse:
9 § Fullmäktige sammanträder i Skeppet. Ordförande får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.

I kommunfullmäktiges arbetsordning § 27 ”Debattregler för interpellationsdebatt” framförs att den som begär ordet får tala i högst två minuter. Två minuter tas bort då debattiden
är fri.
Nuvarande lydelse:
§ 27 Vid interpellationsdebatt ska den svarande inleda debatten. Efter detta släpps
debatten fri för övriga ledamöter samt den som fullmäktige gett yttranderätt. Dessa får begära ordet och tala i högst två minuter var.
Förslag till ny lydelse:
§ 27 Vid interpellationsdebatt ska den svarande inleda debatten. Efter detta släpps debatten
fri för övriga ledamöter samt den som fullmäktige gett yttranderätt. Dessa får begära ordet
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2019/40

och debattiden är fri.
Ett förslag om att införa en ny punkt gällande ”Protokollsanteckningar”, har initierats av
kommunfullmäktiges presidium. Nedan anges förslag på en ny skrivelse § 47.
§ 47 Protokollsanteckning
Ordinarie ledamöter och ersättare kan begära att få sin mening antecknad till protokollet
genom en så kallad protokollsanteckning. Det är kommunfullmäktige som avgör om protokollsanteckningen får läggas eller inte.
Tidigare § 47 redovisas nu som § 48.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021- 07-02.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-31 §114.
Uppdrag från kommunfullmäktiges presidium 2021-06-04
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Revidera kommunfullmäktiges arbetsordning med ändring av § 9 och § 27.



Tillägg av ny § 47 i enlighet med Kommunledningskontorets förslag.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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