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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Plats och tid

Rådhuset, lilla salen, kl 09.00-12.00, ajournering kl 10.00-10.15

Beslutande

Jeanette Ovesson (M)
Mats Bengtsson (C)
Pia Ingvarsson (S)
Gudrun Schyman (FI)
Tomas Assarsson (SD)

Övriga närvarande

Ulf Widemark, fastighetschef, § 45
Anita Ipsen, kanslichef, §§ 38, 45
Oscar Karlsson, planarkitekt, § 43
Ina Jacobsen, planarkitekt, §§ 44,46
Anna Eliasson, avdelningschef, § 46
Lisa Parodi, handläggare, §§ 43-44, 46
Lars Johan Rosvall, ekonomichef, §§ 40, 51
Helen Esperup, redovisningsansvarig, § 51
Diana Olsson, kommundirektör
Stina Lundquist, förvaltningschef
Carina Persson, nämndsekreterare

Utses att justera

Pia Ingvarsson

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Paragrafer
Sekreterare

Carina Persson

Ordförande

Jeanette Ovesson
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Pia Ingvarsson
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§ 36

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Dnr 2022/19

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 37

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Dnr 2022/20

Fastställande av ärendelista
Information från kommunstyrelsens ordförande utgår från dagens ärendelista.
3 ärenden tillkommer på dagens ärendelista:
Information från ekonomichefen – behandlas under punkt 5B
Meddelanden – behandlas under punkt 5C
Kurser/konferenser – behandlas under punkt 5D.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT
•

Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av ärenden enligt ovan.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 38

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Dnr 2022/22

Information från kommundirektören
Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information:
Kommundirektören har fått uppdrag vad gäller ÖKRAB och dess bolag. Anledning är att
Tomelilla kommun eventuellt vill avveckla bolaget eller se det i en annan form.
I dagsläget finns det 3 tre alternativ: Upplösa bolaget, låta bolaget vila eller driva det i egen
regi. Ytterligare information kommer ges vid arbetsutskottets sammanträde i april.
När det gäller Covid är det inget som påverkar verksamheterna just nu även om utbrott
fortfarande finns. De som arbetat på distans är i huvudsak tillbaks på sina respektive arbetsplatser.
När det gäller kriget i Ukraina har frågorna till kommunen blivit färre. Länsstyrelsen har
samordningsansvaret och har nu delat in detta i två områden: Migration samt förmågahöjande insatser, civilsamhället. Nya uppdrag till kommunerna är på gång och kommunen är
beredd att ta dessa diskussioner/uppdrag. Kommunen är enbart ansvarig för sina egna
verksamheter och inte för kommunen i sin helhet.
Simrishamns kommun är inte i stabsläge idag men man kommer träna stabsläge. Medarbetare som ska ingå i stab kommer avsätta 3 timmar i veckan för uppdraget att lära sig stabsmetodik.
Migrationsverket håller på med upphandling av akuta boenden för flyktingar. Simrishamn
har plats för ca 60 personer men det finns möjlighet för utökning. I dagsläget har 11 personer kommit till Simrishamn. Mindre boendelösningar är inte intressanta för Migrationsverket och inget som kommunen kan förmedla.
Inventeringen av boendemöjligheter hos andra företag har pausats.
Anställning för koordinator är klar och börjar på 50 % i slutet av mars och fr o m mitten av
april jobbar hen 100 %.
Finns en otydlighet när det gäller barns rätt att gå i skolan. Man kommer utreda detta för att
se till att samma information ges.
Totalt har ca 6000 personer kommit till Sverige. Några är ensamkommande men ingen har
kommit till Simrishamn. Migrationsverket anser att det ska vara en jämn fördelning mellan
Sveriges kommuner vad gäller mottagandet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 38 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Dnr 2022/22

Den 24-26 i varje månad kommer flaggning med Ukrainska respektive Svenska flaggan att
ske.
Kanslichef Anita Ipsen informerar om granskningen Konkurrensverket gör gällande
SYSAV och ägarkommunerna. Ärendet är från 2018 och det handlar om att ägarkommunerna köpt tjänster av SYSAV som skulle konkurrensutsatts.
Advokatfirman Lindahls har lämnat in ägarkommunernas slutliga yttrande. Tillsynsbeslutet
som kommer kan överklagas.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 39

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Dnr 2022/13

KLK information
Förvaltningschef Stina Lundquist lämnar följande information:
Med anledning av kriget i Ukraina får säkerhetsorganisationen många frågor. Även Kontakt Simrishamns får ta emot många besök gällande personer som man tagit emot för att
hjälpa dem när de kommit hit.
Den 1 april flyttas tjänsten som samordnare för våld i nära relationer från socialförvaltningen till kommunledningskontoret och Stabsenheten. Tjänsten som folkhälsoutvecklare
flyttas från HR-enheten till Stabsenheten.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 40

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Dnr 2022/145

Information om Kommunassurans Syds bolagsstämma
Ekonomichef Lars Johan Rosvall informerar om den kommande bolagsstämman med
Kommunassurans Syd.
Ändring i bolagsordningen behövas göras och detta ska beslutas i respektive ägarkommuns
kommunfullmäktige.
Ändring i bolagsordningen beror bland annat på utökning av försäkringsklasser, permanenta för poströstning i förväg samt ändring av namn från Kommunassurans Syd Försäkring
AB till Kommunassurans Försäkring AB.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 41

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Dnr 2022/23

Meddelanden
Bilagd sammanställning över inkomna meddelanden redovisas.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT
•

Lägga informationen till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 42

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Dnr 2022/24

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

Lägga informationen till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 43

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Dnr 2022/84

Ändring av detaljplan för del av Borrby 321:1
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 27 januari 2022, § 12, att
godkänna ändring av detaljplan för del av Borrby 321:1 för samråd och att godkänna tillhörande miljöundersökning. Detaljplanen är föremål för samråd under perioden 19 februari –
17 mars 2022.
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för tillfällig parkering på kommunal
mark inom del av fastigheten Borrby 321:1, vid Kyhls strandbad. Tillfällig parkering föreslås på mark som idag delvis används för ändamålet, men som inom gällande detaljplan
är avsedd för markanvändningen Natur.
Ändring av gällande detaljplan krävs för att kunna utveckla och iordningställa parkeringsplatser och även ge möjlighet till att fler besökare hittar en parkeringsplats. Detaljplaneändringen innebär att en egenskapsbestämmelse tillförs befintlig detaljplan som medger
parkering under sommarhalvåret inom aktuellt område.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-09.
Kungörelse, 2022-02-14.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-01-27, § 12.
Plankarta, 2022-01-12.
Planbeskrivning, 2022-01-12
Miljöundersökning, 2022-01-12
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
•

Utifrån redovisade samrådshandlingar framförs inga synpunkter i ärendet.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och exploateringsenheten
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 44

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Dnr 2022/75

Detaljplan Hoby 1:16, Skillinge
Ärendebeskrivning
”Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse där hälften av bostäderna är
anpassade för äldre och den andra hälften enfamiljshus i form av parhus och friliggande
hus. Detaljplanen möjliggör för omkring 35 bostäder och gestaltningsidén utgår från gamla
Skillinges byggnadsstruktur med byggnader orienterade längs smala, intima, snirklande
gaturum.
Planområdet ligger mellan väg 1512/Övre kustvägen och bebyggelse vid Axelgatan, omkring 700 meter söder om Skillinge. Planområdet utgörs idag av åkermark.
Detaljplanen stämmer delvis överens med översiktsplanen då gränsen mellan utbyggnadsområde och pausområde går genom planområdet. Riksintressen och landskapsbild bedöms
inte påverkas negativt av tillkommande bebyggelse.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 december 2017, § 215, att pröva bostadsbebyggelse inom fastigheten Hoby 1:16. Detaljplanen upprättas med utökat förfarande och
planprogram. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om samråd den 11 mars 2019, §
39. Planprogrammet var på samråd under perioden 23 mars till och med 20 april 2019.
Under programsamrådet inkom 17 yttranden.
Planförslaget har sedan programsamrådet förtydligats angående hur förslaget bidrar till
Skillinges utveckling samt huvudmannaskap för allmän plats. Utöver det har förslaget
kompletterats med utredningar gällande dagvatten, arkeologi samt möjligheten till anslutning till VA-nätet och text angående dispens från biotopskydd för trädrad.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-09
Kungörelse, 2022-02-09
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-01-27, § 13
Planbeskrivning, 2022-01-10
Plankarta, 2022-01-10
Programsamrådsredogörelse, 2019-10-04
Behovsbedömning, 2019-02-18

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 44 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Dnr 2022/75

Yrkande
Gudrun Schyman (FI) yrkar avslag med invändningar kopplade till riksintressen, gröna
pausområden samt vattenfrågan.
Beslutsomgång
Ordföranden ställer proposition på att inte framföra några invändningar mot samrådshandlingarna mot att Gudrun Schymans (FI) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat att
inte framföra några invändningar.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
•

Inte framföra några invändningar mot samrådshandlingarna för Hoby 1:16, Skillinge.

Reservation
Gudrun Schyman (FI reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och exploateringsenheten
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 45

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Dnr 2021/411

Kiviks museum, lokaler
Ärendebeskrivning
Efter att ett initiativärende väckts av Carl-Göran Svensson (C), har samhälsplaneringsnämnden den 16 december 2021 §267, beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att sälja
fastigheten Äppellunden Mellby 92:26 till den allmännyttiga stiftelsen Kiviks Museum och
Arkiv. Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid samma sammanträde att presidiet i Samhällsplaneringsnämnden uppdras att förhandla fram köpesumman med stiftelsen Kiviks
Museum & Arkiv, att förvaltningen utformar köpeavtalet utifrån presidiets förhandlingar
och att köpeavtalet undertecknat av köparen därefter tillsändställs kommunfullmäktiges
handlingar i ärendet.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 9 mars 2022 §56 att godkänna köpeavtal med
Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv för undertecknande, samt att godkänna att vid eventuellt framtida köp av fastigheten Mellby 92:26, från stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv,
beräknas köpeskillingen enligt stadgetillägget.
Enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-03 framkommer att i
samband med förhandlingarna mellan stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv och
samhällsplaneringsnämndens presidium uttryckte båda parter sin vilja att, om det i framtiden
skulle visa sig att stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv inte vill eller kan använda lokalerna för
museiverksamhet så ska kommunen i första hand erbjudas att köpa tillbaka fastigheten. Köpeskillingen ska då vara indexuppräknad, med SCB:s byggkostnadsindex (BKI 2015:100).
Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv har för denna händelse gjort ett stadgetillägg.
Om Stiftelsen går i konkurs och tvingas sälja fastigheten Mellby 92:26 i Simrishamns kommun,
eller om Stiftelsen av annan anledning avser att sälja fastigheten Mellby 92:26 i Simrishamns
kommun, skall Simrishamns kommun i första hand erbjudas köpa fastigheten. Simrishamns kommuns förvärvspris skall därvid beräknas som den indexuppräknade summan av följande poster:
Stiftelsens kostnader för förvärvet av fastigheten år 2022
Stiftelsens bokförda kostnader för reparationer, ombyggnader och tillbyggnader på
fastigheten
Stiftelsens övriga investeringar för anpassning av fastigheten till dess förändrade
användning.
Indexuppräkning skall ske av varje kostnad från och med att den bokförts i Stiftelsen. Indexuppräkningen skall ske med SCB:s byggkostnadsindex (BKI 2015:100) för gruppbyggda småhus.

Enligt förslag till köpeavtal punkt 2 föreslås fastigheten Mellby 92:26 säljas av Simrishamns kommun till stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv för 1 miljon kr. Av köpeavtalet
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 45 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Dnr 2021/411

framkommer i punkt 11 att avtalet gäller under förutsättning att köparen skrivit in i sina
stadgar att fastigheten i första hand ska erbjudas kommunen i händelse av att köparen i
framtiden önskar byta lokal eller hamnar på obestånd.
Fastigheten värderas i november 2021 till 5 miljoner kronor. Det senaste budet på fastigheten är 3,6 miljoner kronor (2021-09-23). Fastigheten har inte legat ute för försäljning vilket
innebär att en prövning av marknadsvärdet ej kunnat göras. Bud på fastigheten är avgetts
trots att fastigheten inte legat ute för försäljning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog samhällsplaneringsnämnden i tjänsteskrivelsen
2021-12-10 inför beslut att inte sälja fastigheten Mellby 92:26 till ett pris som understiger,
genom värdering fastställt, marknadsvärde. Detta med hänvisning i tjänsteskrivelsen till
Kommunallagens 2 kap 1§ om ett principiellt förbud mot att ge stöd till enskilda.
Kommunledningskontorets uppfattning är att vid kommunal försäljning av fastigheter är en
stark rekommendation att försälja till marknadsvärdet som kan fastställas genom värdering
eller genom att bjuda ut fastigheten på marknaden, för att säkerställa att fastigheten inte
säljs till underpris. I annat fall kan det anses bli fråga om understöd till enskild, och i vissa
fall även otillåtet statsstöd.
Med anledning av överenskommen köpeskilling så uppstår en redovisningsmässig realisationsförlust för kommunen.
Fastigheten är upptagen i kommunens balansräkning med ett bokfört värde uppgående till
2 527 000 kronor per 2021-12-31. Överenskommen köpeskilling uppgår till 1 000 000 kronor. Detta generar således en realisationsförlust som uppgår till 1 527 000 kronor.
Kommunledningskontorets bedömning är därmed att kommunen inte bör försälja fastigheten Mellby 92:26 enligt föreliggande köpeavtal.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-11
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2022-03-09, §56
Förslag till köpeavtal 2022-03-03
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-03
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2021-12-16, §267
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-10
Initiativärende från Carl-Göran Svensson (C) 2021-11-21
Kiviks Museums allmännyttiga karaktär 2021-11-18
Projekt IOP Mötesplats Kivik 2021-10-11

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Dnr 2021/411

Yrkande
Jeanette Ovesson (M) yrkar att ärendet bordläggs i avvaktan på hur situationen med flyktingmottagning kommer se ut.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT
•

Bordlägga ärendet eftersom lokalerna är lämpliga för flyktingboende och att man
avvaktar för att se hur situationen med flyktingmottagning utvecklas.

•

Uppdra åt kommundirektören att återrapportera hur flyktingsituationen ser ut vid
arbetsutskottets sammanträden framöver.

•

Uppdra åt Samhällsplaneringsnämnden ta en dialog med stiftelsen för Kiviks museum gällande bordläggningen av ärendet.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommundirektören
Samhällsplaneringsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 46

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Dnr 2021/96

Arkitektur- och kulturmiljöprogram för Simrishamns kommun Tillägg till Simrishamns kommuns översiktsplan, Framtiden
Ärendebeskrivning
Simrishamns Arkitektur- och kulturmiljöprogram är ett tillägg till kommunens översiktsplan.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade 2022-01-27 § 20 att godkänna programmet för
granskning. Programmet är föremål för granskning under perioden 1 februari – 22 april
2022.
Syftet är att skapa ett inspirerande Arkitektur- och kulturmiljöprogram för hela Simrishamns kommun. Programmet ska vara ett strategiskt verktyg, kunskapsunderlag och en
vägledning som tydliggör kommunens inriktning i arkitektur- och gestaltningsfrågor. Det
ska även stimulera till dialog och de värden som kan skapas genom god arkitektur och vara
en plattform för diskussioner som höjer kommunens arkitektoniska nivå. Programmet tar
ansvar för bevarandevärden i kulturmiljöer, samtidigt som dess arkitekturstrategi visar hur
natur och kulturmiljöer kan utformas, gestaltas och bebyggas för att bevara och utveckla
upplevelsen av Simrishamns kommun.
Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet ska kunna användas av alla berörda; tjänstepersoner, privata aktörer, intresserade medborgare och besökare. Det ska vara enkelt att förstå
och lätt att följa. För att uppfylla detta presenteras programmet på kommunens hemsida
med hjälp av kartor, bilder, illustrationer och text i så kallad storymap, en GIS-karta (geografiskt informationssystem), vilket innebär att det är helt digitalt.
Synpunkter på Arkitektur- och kulturmiljöprogrammets granskningshandling ska lämnas
till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 22 april 2022.
Kommunledningskontoret har tagit del av granskningshandlingen och anser att ett gediget
och grundligt arbete har genomförts för att tydliggöra kommunens inriktning i arkitekturoch gestaltningsfrågor. Förslagsvis framförs därför inte några erinringar eller tillägg mot
föreliggande Arkitektur- och kulturmiljöprogram.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-02
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-01-27
Kungörelse, 2022-01-28
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Dnr 2021/96

Granskningshandling, Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet, både i karttjänst samt som
PDF 2022-01-17:
www.simrishamn.se/akp
Samrådsredogörelse 2020-01-12:
https://www.simrishamn.se/wpcontent/uploads/Dokument/SBF/Plan/%C3%96versiktsplan/AKP/Samradsredogorelse-forArkitektur-och-kulturmiljoprogrammet.pdf
Miljöbedömning 2020-01-12:
https://www.simrishamn.se/wpcontent/uploads/Dokument/SBF/Plan/%C3%96versiktsplan/AKP/Miljobedomning-enundersokning-av-betydande-miljopaverkan.pdf
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN
•

Inte framföra några erinringar eller tillägg i ärendet.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planeringsenheten

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens mål 2023
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 21-04-26 en ny styrmodell för Simrishamns kommun att gälla
from 2023.
Nämnderna och kommunstyrelsen ska återkoppla hur man tänker uppnå de mål som kommunfullmäktige tagit. 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 medborgaren. En grundläggande princip i styrmodellen är att beslut ska tas
på lägsta möjliga beslutsnivå.
För att få in Hållbarhetspolicyn i den beslutade styrmodellen beslutade kommunfullmäktige 21-11-29 att Hållbarhetspolicyn utgör det styrdokument som övergripande styr kommunens arbete. Kommunfullmäktige beslutade att följande prioriterade fokusområden för
2023 ska gälla som kommunfullmäktiges mål för 2023
Fokusområde 3 Kunskap, livslångt lärande och utbildning
Fokusområde 6 Vattenkloka samhällen
Fokusområde 9 Klimatanpassning
Fokusområde 14 Minskad klimatpåverkan
Kommunstyrelsen har enligt kommunens nya styrmodell att besluta om
sina egna mål för
www.simrishamn.se
nästkommande år, nu aktuellt är målen för 2023. Kommunledningskontoret har tagit fram
förslag på strategiska ställningstagande kopplat till de prioriterade fokusområdena för 2023
som skulle kunna gälla som nämndmål för kommunstyrelsen under 2023.
Fokusområde 3 Kunskap, livslångt lärande och utbildning

Strategiska ställningstaganden
• Finna ändamålsenliga samverkansformer med andra berörda myndigheter för att
tillhandhålla tidiga och förebyggande insatser för barn och unga samt främja fywww.simrishamn.se
sisk och psykisk hälsa.
• Genom strategier för kompetensutveckling och rekrytering sörja för en långsiktig
kompetensförsörjning.
Fokusområde 6 Vattenkloka samhällen
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Strategiska ställningstaganden
www.simrishamn.se
• Skydda vattenresurserna för att säkerställa dricksvattenkvalitet.
• Tillförsäkra, upprätthålla, samt återskapa de förlorade, ekosystemtjänster som
vattenförekomster och hav tillhandahåller.
Fokusområde 9 Klimatanpassning

Strategiska ställningstaganden
• Tillse att all kommunal verksamhet tar nödvändig hänsyn till klimatförändringwww.simrishamn.se
arna.
• Utbilda och informera om klimatförändringarna, dess orsaker och följder, samt
nödvändiga samhällsanpassningar till ett förändrat klimat.
Fokusområde 14 Minskad klimatpåverkan

Strategiska ställningstaganden
• Ställa miljökrav vid offentlig upphandling för att minska utsläppen av växthusgaser.
• Öka andelen klimatvänlig mat och minska matsvinn inom kommunala verksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 22-03-11
Hållbarhetspolicy 2021 – 2030, version beslutad av KF 21-11-29
Yrkande
Gudrun Schyman (FI) yrkar som tillägg att man under Fokusområde 14/strategiska ställningstagande lägger till ”Koldioxidbudget – för att få en god överblick av utsläppssituationen i kommunen”.
Jeanette Ovesson (M) yrkar att man antar redovisade nämndmål med strategiska ställningstagande.
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Beslutsomgång
Ordföranden konstaterar att arbetsutskottet är överens om redovisade nämndmål med strategiska ställningstagande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Gudrun Schymans (FI) tilläggsyrkande och
finner att arbetsutskottet avslagit tilläggsyrkandet.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN
•

Anta redovisade nämndmål med strategiska ställningstagande.

Reservation
Gudrun Schyman (FI) reserverar sig till förmån för sitt tilläggsyrkande.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens reglemente
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade den 29 september 2021 om en ny lagstiftning som innebär ett utökat
skydd för den som anmäler allvarliga missförhållanden på en arbetsplats. Den nya lagstiftningen omfattar alla arbetsgivare med mer än 50 anställda, såväl offentliga som privata.
Regeringens proposition lades fram i maj 2021 för beslut i riksdagen därefter. Lagförslaget
bygger på betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38). En visselblåsarfunktion enligt ska enligt lagförslaget vara inrättad hos varje arbetsgivare med mer än 50
anställda, senast den 1 juli 2022.
Simrishamns kommun kommer implementera en funktion för visselblåsning med start 1
maj. Funktionen möjliggör intern rapportering via;
- digitalt
- telefon
- vid personligt möte
- brev
Ett inrättande av lagen medför revidering av kommunstyrelsens reglemente varav Kommunledningskontoret nedan presenterar tillägg av paragraf under avsnittet ”Särskilda uppgifter”. Tillägget påverkar den påföljande numreringen i reglementet.
Särskilda uppgifter
§18 Styrelsen ansvarar för kommunens samlade visselblåsarfunktion.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-16
Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN
•

Att revidera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med kommunledningskontorets förslag

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
Justerandes sign
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Äskande av medel till förberedelser inför Simrishamn 900 år
Ärendebeskrivning
Simrishamn firar 900 års jubileum 2023. Bakgrunden till detta är att platsen Simrishamn
år1123 fick celebert besök av den norske kungen Sigurd Jorsalafar. Åtminstone om man
får tro Snorre Sturlassons Kungasagor. Staden Simrishamn var ännu inte grundad, men
Kungasagorna ger oss besked om att platsen kallades ”Svimraros”, vilket ska betyda ungefär ”Mynningen till ån som rinner långsamt”. Naturligtvis är det då Tommarpsån som avses.Eftersom stadens stadsprivilegiebrev är förkomna vet vi inte säkert vilket år Simrishamn blev stad, men det bör ha varit någon gång på 1200-talet. Sillen gick då till runt de
skånska kusterna och det var fördelaktigt för den danske kungen att ge platsen privilegier.
När kung Sigurd kom till platsen med 300 skepp, var det för att hålla husting med sina
mannar. Man skulle diskutera den danske kung Niels beteende och hur man borde straffa
honom. Niels hade nämligen uteblivet från deras avtalade möte i Öresund. Tillsammans
hade de planen att segla till Småland och kristna de hedniska smålänningarna. Under hustinget beslutade man att ta sig till Tumathorp/Tommarp för att bränna staden. Vi vet inte
om detta någonsin blev verklighet eller om allt bara handlar om en saga. Under hela 2023
firar vi därför Simrishamns 900-årsjubileum.
Österlens museum med museichef Lena Alebo i spetsen har gett ut första delen i en boktrilogi om Simrishamn och arbetar med del två som ska komma ut till jul 2022. Samtidigt,
nyårsafton 2022 öppnar en större basutställning om Simrishamn på museet. Dessa båda
produktioner får ses som en kunskapsbas för firandet av jubiléet.
För själva jubileumsåret finns det aktiviteter inplanerade och de förvaltningar som är berörda kommer att eller har redan inarbetat en del av genomförandet i nämndernas budgetar
för 2023. För kommunledningskontoret kommer detta att ske i budgetskrivelsen för 2023.
Anledningen till detta äskande som gäller 2022 är att vi också behöver ha en del finansiering och planeringsmöjligheter under 2022 för att kunna genomföra ett firande 2023. Bland
annat behöver vi ta fram marknadsföringsmaterial, vara behjälplig i planering av genomförandet och också kunna bidra med igångsättningsbidrag till verksamheter som vill vara
delaktiga. Summan som äskas för 2022 är 200 000 kr och för 2023 beräknas summan uppgå till 300 000 kr, totalt 500 000 kr fördelat över två år. Medlen för 2022 äskas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. Används inte medlen för 2022 så återförs de till
kommunstyrelsen medel till förfogande vid 2022 års utgång.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 22-03-11
Justerandes sign
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ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN
•

Avsätta 200 000 kr till förberedelse av firandet av Simrishamn 900 år för år 2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Motion från Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S) och Lennart
Månsson (S) - Kommunen arbetar fram ett handlingsprogram samt genomför informations- och utbildningsinsatser för att motverka och förebygga alla former av våld i samhället
Ärendebeskrivning
En motion från Socialdemokraterna inkom till kommunfullmäktige 10 oktober 2021 gällande kommunens förebyggande arbete mot våld i samhället. Partiet yrkar att Simrishamns
kommun beslutar följande;
•

Att kommunen genomför informations- och utbildningsinsatser för såväl tjänstepersoner som förtroendevalda på alla nivåer i kommunen. Detta i samarbete med
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och polisen.

•

Att kommunen därefter arbetar fram ett handlingsprogram för att motverka och förebygga alla former av våld i samhället och att fullmäktige därefter fastställer handlingsprogrammet.

Kommunledningskontoret ger förslaget att avslå motionen med följande yttrande.
Idag finns det en 50% tjänst som har en samordnade roll i frågor som berör våld i nära relationer. Därmed anses kommunen redan arbeta med frågan. I rollen som samordnare har det
arrangerats och genomförts olika utbildningar för all personal inom LSS, socialpsykiatri,
vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg. Utbildningarna har varit riktade dels till
mindre grupper, dels som större föreläsningar och i samråd med avdelnings- och enhetschefer tagit fram rutiner och handlingsplaner utifrån behov.
Under 2022 kommer några organisationsförändringar ske och en av dessa är att lyfta över
den samordnade tjänsten avseende våld i nära relationer till Kommunledningskontoret.
Samordnare kommer tillsammans med folkhälsoutvecklaren att hantera frågor kring detta
ämne. Förändringen medför att tjänsten blir kommunövergripande.
I hållbarhetspolicyn för kommunen, antagen av Kommunfullmäktige 14 december 2020,
framgår att arbete kring dessa frågor finns på olika plan. Bland annat under fokusområde 7;
Fokusområde 7: Jämlikhet och jämställdhet
Motverka beteenden som hotar mänskliga rättigheter och begränsar människors frihet,
självständighet och välbefinnande.
Verka för kunskap till barn och unga för att minska risk för våld i nära relation
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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För att uppnå dessa policys har kommunen bland annat, efter politiskt beslut, anslutit sig till Ett
jämställt Skåne där det arrangeras seminarier, nätverksträffar och regelbundna utskick av nyhetsbrev. Arbetet med att förnya strategin är i pågående process.
Kommunen har även annat igång, såsom Blåvingegruppen och Active parenting. Sistnämnda
är förebyggande och inriktat på föräldraskapet medans Blåvingeverksamheten inriktar sig på
arbetet för redan utsatta individer. I medborgarlöftet mellan Polisen och kommunen finns fokusmålet trygga miljöer med. Detta har till syfte att undersöka upplevd trygghet/otrygghet
genom att identifiera miljöer (skola och publika platser) med hjälp av enkäter, vandringar och
personliga möten samt åtgärda identifierade behov. Ytterligare ett fokusområde är barn och
unga i riskzonen som syftar till att skapa ett tryggt liv för barn och unga utan kriminalitet,
missbruk och utanförskap. Arbetet sker långsiktigt och i samverkan med polis, socialtjänst,
förskola/skola samt vårdcentral/barnavårdscentral.
Bedömningen är även att frågan lämnas över till Lokala BRÅ för att vidare hanteras i deras
ordinarie arbete.

Bakgrund/utredning
Lokala BRÅ har även fått i uppgift att inkomma med en skrivelse avseende motionen.
Stina Lundqvist, ordförande i lokala BRÅ skriver att det i såväl handlingsplan som medborgarlöfte för Simrishamns kommun, i samverkan med polismyndigheten, anges följande
fokusområde (ett av tre) som lokala BRÅ anser svara väl mot motionen;
•

Fokusområde 1: Barn och unga i riskzonen
Med syfte att skapa ett tryggt liv för barn och unga utan kriminalitet, missbruk och
utanförskap.

•

Arbetet sker långsiktigt och i samverkan med polis, socialtjänst, förskola/skola
samt vårdcentral/barnavårdscentral.

Utöver detta arbetar förvaltningarna, framförallt barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen, förebyggande inom ramen för aktuell lagstiftning och befintlig budget.
Beslutsunderlag
Motion från Socialdemokraterna, Inkommen 2021-10-07
Skrivelse lokala BRÅ 2021-09-30
Handlingsplan BRÅ, 2021-10-07
Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun, 2021-2030
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontor 2022-02-17
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Yrkande
Pia Ingvarsson (S) yrkar att motionen ska anses vara besvarad.
Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.
Beslutsomgång
Ordföranden ställer proposition på Pia Ingvarssons (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat enligt yrkandet.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE

•

Motionen anses vara besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Årsredovisning 2021
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisningen för år 2021. Balanskravsavstämningen redovisar ett utfall på 73,4 mnkr, en positiv budgetavvikelse på cirka 45 mnkr.
Resultatet motsvarar 6,1 % av skatter och statsbidrag.
Ökade skatteintäkter, 35 mnkr, är den största faktorn till den positiva budgetavvikelsen.
Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår till 21,9 mnkr och fördelas enligt följande:
kommunstyrelsen +8,7 mnkr
samhällsplaneringsnämnden +7,5 mnkr
kultur- och fritidsnämnden +0,8 mnkr
barn- och utbildningsnämnden -4,5 mnkr
socialnämnden +8,3 mnkr
övriga nämnder +1,1 mnkr
Här kommer texten från tjänsteskrivelsens rubrik Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala
bolagen. Där anges att kommunstyrelsen genom årliga beslut dels ska bedöma verksamheten 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 väsentligt är bedömningen att de av Simrishamns kommun helägda bolagen, Simrishamns
Bostäder AB och Simrishamns Näringslivsutveckling AB samt de delägda bolagen Österlen Kommunala Renhållnings AB och Österlen VA AB under året har uppfyllt det kommunala ändamålet och arbetat inom de kommunala befogenheterna.
Uppföljning av god ekonomisk hushållning
• Balanskravsresultat är 73,4 mnkr, vilket motsvarar 6,1 procent av skatter, generella
statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift. Resultatmålet är uppfyllt.
• Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett underskott på -0,7 mnkr och målet
uppfylls därmed inte.
• Det har inte skett någon nyupplåning och självfinansieringsgraden är 132 procent.
Målet som reglerar kommunens upplåning är därmed uppfyllt.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-20
Årsredovisning 2021 – Simrishamns kommun
Årsredovisning 2021 – Österlens Kommunala Renhållnings AB
Årsredovisning 2021 – Österlen VA AB
Årsredovisning 2021 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Årsredovisning 2021 – Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE
•

Godkänna årsredovisningen för 2021 och överlämna densamma till revisorerna.

•

Godkänna att de kommunala bolagen i allt väsentligt uppfyllt de kommunala ändamålen samt arbetat inom de kommunala befogenheterna.

Protokollsanteckning
Pia Ingvarssons (S) och Gudrun Schyman (FI) önskar lämna skriftlig protokollsanteckning,
vilket arbetsutskottet godkänner.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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