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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Plats och tid

Rådhuset, stora salen, kl 13.00-14.25, 15.00-15.35, ajounering kl 15.20-15.25

Beslutande

Enligt särskild förteckning, sidan 2

Övriga närvarande

Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera

Pia Ingvarsson

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Paragrafer
Sekreterare

Carina Persson

Ordförande

Jeanette Ovesson

Justerande

Pia Ingvarsson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-10

Datum för
anslags uppsättande

2019-04-

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Datum för
anslags nedtagande

2019-05-

Underskrift

Carina Persson
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Beslutande

Jeanette Ovesson (M)
Jaennine Olesen (M)
Henric Appelkvist (M)
Maria Linde Strömberg (M)
Paul Frogner Kockum (KD)
Malin Henriksson (L)
Mats Bengtsson (C)
Pia Ingvarsson (S)
Karl-Erik Olsson (S)
Christl Bengtsson (S) tjänstgör för Christer Grankvist (S)
Gudrun Schyman (F!)
Hans-Olof Höglund (MP)
Mats Sundbeck (V)
Tomas Assarsson (SD)
Fredrik Ramberg (SD)

Övriga deltagande

Christian Esbjörnsson (M)
Kristina Åhberg (M)
Anders Johnsson (M)
Lars-Erland Einarsson (C)
Annelie Rooshagen (KD)
Anna Ling (C)
Berit Olsson (S)
Lennart Månsson (S)
Christer Persson (ÖP)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Bengt-Åke Lindell (SD)
Jan Dahl (SD)
Diana Olsson, kommundirektör
Carina Persson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Beslut
§ 83
§ 84

§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89

§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104

Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Rubrik

Ärende

Val av justerare
Fastställande av ärendelista
MEDDELANDEN
Meddelande till KS 2019 (samlingsdiarium)
Sysavs Årsstämma 2019-04-26
Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Granskning av
kommunstyrelsen och ansvariga nämnders arbete med
intern kontroll.
INFORMATION
Information från Kommunförbundet
Presentation av ny kanslichef
Information om "Rätt till heltid"
Information från kommundirektören
REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT
Redovisning av delegeringsbeslut, kommunstyrelsens
arbetsutskott, 201902-06, 2019-02-20
Redovisning av delegeringsbeslut, kommunledninskontoret
BESLUTSÄRENDEN
Medborgarförslag - Införa Fastighetsnära Insamling av
hushållssopor, fyrfackskärl.
Medborgarförslag - Lämna in gamla datorer till t.ex.
Röda korset.
Verksamhetsberättelse 2018 - kommunstyrelsen
Intern kontrollplan 2018
Översyn sponsringsriktlinjer
Årsredovisning 2018 för stiftelser förvaltade av kommunstyrelsen
Bemyndigande att teckna kommunens bankkonto
Bemyndigande att teckna stiftelsernas bankkonto
Skrivelse angående feriejobb åt alla ungdomar. - Socialdemokraterna
Val av ordinarie samt ersättande ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott
Personalbokslut 2018
Barnbokslut 2018
Ej färdigbehandlade medborgarförslag 2019
Ej färdigbehandlade motioner 2019
Årsredovisning 2018 - Simrishamns kommun

Justerandes sign

2019/206
2019/22

Sida
4

2019/34
2019/34
2018/457

5

2019/201
2019/230
2017/438
2019/23

6
7
8
9

2019/71

10

2019/20
2018/443

11

2019/31

12

2019/137
2019/138
2019/143
2019/150

13
14
15
16 - 17

2019/131
2019/132
2019/224

18 - 19
20 - 21
22 - 23

2019/231

24

2019/125
2019/126
2019/128
2019/129
2019/147

25
26
27
28
29 - 31

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 83

Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/22

Fastställande av ärendelista
Till dagens ärendelista har tillkommit två ärenden:
-

Skrivelse från (S) om att kommunen tillskjuter medel för att kunna erbjuda alla
ungdomar i Simrishamns kommun feriejobb.

-

Val av ordinarie samt ersättande ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna upprättad ärendelista.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 84

Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/34

Meddelande
Följande meddelanden redovisas:
-

SYSAVs årsstämma, 2019-04-26

-

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Granskning av kommunstyrelsens och ansvariga nämnders arbete med intern kontroll.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 85

Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/201

Information från Kommunförbundet
Kent Mårtensson, ordförande i Kommunförbundet, Magnus Norman samt Peter Nilsson
informerar om Kommunförbundets verksamhet.
Simrishamns representanter i kommunförbundet är Karl-Erik Olsson (S) samt Anders
Johnsson (M).
Kent Mårtensson visar Kommunförbundet Skånes organisation.
Kommunförbundets budget grundar sig på 21 % i medlemsavgifter resterande kommer
från projekt och samverkansuppdrag.
Kommunernas avgift grundar sig på kommunens skatteintäkter. För Simrishamn var procentsatsen 5,8 % under 2018. För 2019 blir det en sänkning till 2,2 %.
Under 2018 har digitaliseringsfrågor varit prioriterade.
Under 2019 prioriterar kommunförbundet följande områden:
-

Bredbandsutbyggnad

-

Tidiga insatser för barn & unga

-

Klimatfrågor

-

Integration

-

Civil beredskap och kriskommunikation.

Upphandlingar som gjorts via kommunförbundet är t ex telefoniupphandling, vårdupphandling samt upphandling av hjälpmedel.
Kommunförbundet har över 80 unika nätverk, vilket är värdefullt då många arbetar ensamma med sin arbetsuppgift.
Under 2018 gick ca 3 500 personer på olika kurser, evenemang som kommunförbundet
anordnade. Kurserna bygger på önskemål från medlemskommunerna.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 86

Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/230

Presentation av ny kanslichef
Anita Ipsen presenterar sig för kommunstyrelsen. Hon tillträdde tjänsten som kanslichef
den 1 april.
Anita berättar kort om sin bakgrund.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 87

Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2017/438

Information om "Rätt till heltid"
Personalchef Helena Strandberg och personalspecialist Agnetha Stark informerar om heltidsresan ”Rätt till heltid”.
2017 kom fackförbundet Kommunal och SKL överens om ett nytt kollektivavtal som bland
annat innebar att fler arbetstagare skulle arbeta heltid.
Viktigt för den enskilde individen är att arbeta heltid, bland annat med tanke på kommande
pension.
7 av 10 kvinnor beräknas bli ”fattigpensionärer”.
I Simrishamn har man en centralt sammansatt styrgrupp. Kommunen har gjort en aktivitetsplan och handlingsplan. Aktivitetsplanen revideras årligen. Styrgruppen träffas 4-5
gånger per år.
I januari 2018 konverterades samtliga arbetstagare inom Kommunals ansvarsområde på
socialförvaltningen till heltidstjänster.
Arbetet med heltid som norm har påbörjats på barn- och utbildningsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet. Inom förvaltningen är det kostenheten som har störst andel deltidsarbetande.
Inom kultur- och fritidsförvaltningen är det ett fåtal personer som tillhör Kommunals arbetsområde och som arbetar deltid.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 88

Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/23

Information från kommundirektören
Kommundirektör Diana Olsson informerar om att ny ekonomichef, Lars-Johan Rosvall
tillträder sin tjänst den 1 maj 2019.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 89

Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/71

Redovisning av delegeringsbeslut
Följande delegeringsbeslut redovisa:
-

Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 2019-03-20, §§ 66-77

-

Kommunledningskontorets delegeringsbeslut avseende lönetillägg och anställningsavtal.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

11

Kommunstyrelsen

§ 90

Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2018/443

Medborgarförslag - Införa Fastighetsnära Insamling av hushållssopor,
fyrfackskärl.
Ärendebeskrivning
Magnus Taube föreslår i ett medborgarförslag att kommunen snarast skall införa soptunnor
med fyrfackskärl, så kallad fastighetsnära insamling, för både hushåll och näringsidkare.
Magnus menar att fyrfackskärl skulle minska antalet miljöbelastande transporter och dessutom störningar i boendemiljön för dem som bor nära återvinningsstationer. Magnus ser att
antalet återvinningsstationer skulle kunna minskas och att man speciellt hade kunnat ta bort
återvinningsstationen på Nyhem som är placerad i anslutning till en lekplats och tennisoch fotbollsplan vilket Magnus menar är en olycksrisk.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari 2019, § 4, redogör Magnus Taube för
sitt medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-03-20, § 78
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2019-02-26.
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-16, § 4.
Inbjudan till Kommunstyrelsen, 2018-12-20.
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-11-26, § 201.
Medborgarförslag: Införa fastighetsnära insamling av hushållssopor, 2018-09-26.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Medborgarförslaget anses besvarat då frågan om fastighetsnära insamling i fyrfackskärl hanteras i ÖKRAB;s process för den kommande upphandlingen.

______
Beslutet expedieras till:
Magnus Taube

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 91

Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/31

Medborgarförslag - Lämna in gamla datorer till t.ex. Röda korset.
Ärendebeskrivning
Jan Wall föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen uppmanar alla som har en fungerande gammal dator att lämna in den t.ex. till Röda korset så att den som inte har råd att
köpa en dator kan hämta den där.
Jan Wall presenterade muntligt sitt förslag för kommunstyrelsen vid dess sammanträde den
6 februari 2019.
Att samla in fungerande gamla datorer från privatpersoner och företag ligger utanför det
kommunala uppdraget, och föreningar och organisationer, likt Röda korset, kan genomföra
det utan kommunal inblandning.
Kommunens egna datorer skickas för återvinning, både av miljö- och säkerhetsskäl. Det är
av stor vikt att information som finns på minnen och hårddiskar inte kommer i orätta händer.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-03-20, § 79
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-11.
Inkommit medborgarförslag, 2019-01-14.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Avslå medborgarförslaget då det ligger utanför det kommunala uppdraget.

_______
Beslutet expedieras till:
Jan Wall

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 92

Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/137

Verksamhetsberättelse 2018 - kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens internbudget för år 2018 uppgick till 88 805 tkr. Utfallet uppgår till 86
945 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 1 860 tkr.
Investeringsbudgeten uppgick till 2 301 tkr, totalt investerat belopp uppgick till
1 086 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 1 215.
Av åtta fastställda mål är sju mål uppfyllda samt ett mål inte uppfyllt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-03-20, § 80
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-08.
Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2018.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna verksamhetsberättelsen för år 2018 med förtydligande av arbetsmarknadsåtgärder åren 2017 respektive 2018.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret, ekonomienheten

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 93

Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/138

Intern kontrollplan 2018
Ärendebeskrivning
En ny plan för internkontroll utarbetades och antogs av kommunstyrelsen 2018. (§
81/2018). Detta enligt de anvisningar som följer av det av kommunfullmäktige antagna
reglementet för intern kontroll (KF §61/2013). Internkontrollplanen bestod av följande
delar:
-

Uppföljning korrekta utbetalningsunderlag
Uppföljning korrekta underlag till dagbokföring
Uppföljning av avtalstrohet
Uppföljning att inrapportering sker korrekt i lönesystemet.
Kontroll att delegeringsordning följs och att beslut rapporteras till nämnd

Med denna skrivelse lämnas redovisning av genomförd uppföljning av internkontroll enligt
kommunstyrelsens plan för 2018 i bifogad bilaga
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-03-20, § 81
Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-03-07
Uppföljning internkontroll 2018 för kommunstyrelsens verksamheter
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna kommunledningskontorets redovisning av den interna kontrollen avseende 2018.


_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret, ekonomienheten

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 94

Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/143

Översyn sponsringsriktlinjer
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2013, § 160, om policy
för sponsring. Därefter beslutade kommunstyrelsen den 19 mars 2014, § 48, om riktlinjer
för sponsring.
Policyn och riktlinjerna har visat sig svåra att förhålla sig till när ansökningar om sponsring
behandlats.
Kommunledningskontoret föreslår därför att en översyn av främst riktlinjerna sker.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-03-20, § 82
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-08.
Riktlinjer sponsorbidrag, kommunstyrelsen 2014-03-19, § 48
Policy för sponsring, kommunfullmäktige 2013-12-16, § 160.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Uppdra åt kommundirektören att utföra en översyn av policy och riktlinjer för ett
beslutsdokument.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommundirektören

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 95

Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/150

Årsredovisning 2018 för stiftelser förvaltade av kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Årsredovisningarna för nedanstående stiftelser är klara och ska godkännas och undertecknas av förvaltaren, som är kommunstyrelsen.
Efter undertecknande överlämnas årsredovisningarna till revisorerna för granskning. Årsredovisning och revisionsberättelse för Yngve Östbergs donationsfond och Social Samfond skall
därefter till Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet.
Följande stiftelser förvaltas av kommunstyrelsen:

Stiftelsen Yngve Östbergs donationsfond
Stiftelsen Social samfond
Stiftelsen Skolans samfond
Stiftelsen Justus Ingemanssons fond
Stiftelsen 13:e novemberfonden
Stiftelsen Johan o Gull Nilssons fond
Stiftelsen Sten Folke Ulfstands minne
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-03-20, § 83
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2019-03-12
Årsredovisning år 2018 för stiftelse Yngve Östbergs donationsfond
Årsredovisning år 2018 för stiftelsen Social samfond
Årsredovisning år 2018 för stiftelsen Skolans samfond
Årsredovisning år 2018 för stiftelsen Justus Ingemanssons fond
Årsredovisning år 2018 för stiftelsen 13:e novemberfonden
Årsredovisning år 2018 för stiftelsen Johan o Gull Nilssons fond
Årsredovisning år 2018 för stiftelsen Sten Folke Ulfstands minne
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Kommunstyrelsen godkänner stiftelsernas årsredovisningar.



Karl-Erik Olsson (S) och Jenny Davidsson utses att underteckna årsredovisningarna.

_______
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 95 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/150

Beslutet expedieras till:
Karl-Erik Olsson (S)
Jenny Davidsson
Kommunledningskontoret, ekonomienheten

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 96

Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/131

Bemyndigande att teckna kommunens bankkonto
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade §17 2017 att lämna bemyndigande för ekonomichef Elisabeth
Wahlström, redovisningsansvarig ekonom Madeleine Dexe Andersson, ekonom Elise Andersson, ekonomiadministratör Katarina Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadministratör Anneli Engdahl, upphandlingsstrateg Marcus Bäckström samt
chefsekonom Peter Andersson, att två i förening, teckna kommunens bank-, bankgiro- och
plusgirokonto.
Kommunstyrelsen beslutade därtill att utse Elisabeth Wahlström och Elise Andersson som
systemadministratörer för kommunens internetbank med Katarina Spanowsky som ersättare.
Beroende på personalförändringar behöver ett nytt beslut fattas om bemyndigande att teckna
kommunens bankkonto.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-03-20, 1 84
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, 2019-03-06
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Simrishamns kommun lämnar bemyndigande för ekonomichef Lars-Johan Rosvall,
från och med den 1 maj, redovisningsansvarig ekonom Madeleine Dexe Andersson,
till och med den 15 maj, ekonom Elise Andersson, ekonomiadministratör Katarina
Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadministratör Anneli
Engdahl samt upphandlingsstrateg Marcus Bäckström, att två i förening, teckna
kommunens bank-, bankgiro- och plusgirokonto.



Simrishamns kommun utser Lars-Johan Rosvall, från och med den 1 maj, och Elise
Andersson som systemadministratörer för kommunens internetbank med Katarina
Spanowsky som ersättare.



Ovanstående föreslås gälla från och med den 10 april 2019 och tills vidare. Kommunstyrelsens bemyndigande enligt §17 2017 upphör därmed att gälla från den 10 april
2019.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 96 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/131

_______
Beslutet expedieras till:
Lars-Johan Rosvall
Madeleine Dexe Andersson
Elise Andersson
Katarina Spanowsky
Jenny Davidsson
Anneli Engdahl
Marcus Bäckström

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 97

Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/132

Bemyndigande att teckna stiftelsernas bankkonto
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade §15 2017 att lämna bemyndigande för ekonomichef Elisabeth
Wahlström, redovisningsansvarig ekonom Madeleine Dexe Andersson, ekonom Elise Andersson, ekonomiadministratör Katarina Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadministratör Anneli Engdahl samt chefsekonom Peter Andersson, att två i
förening, teckna bankkonto för av Simrishamns kommun förvaltade stiftelser (donationsfonder).
Beroende på personalförändringar behöver ett nytt beslut fattas om bemyndigande att teckna stiftelsernas bankkonto.
Bemyndigande lämnas till ekonomichef Lars-Johan Rosvall, från och med den 1 maj, redovisningsansvarig ekonom Madeleine Dexe Andersson, till och med den 15 maj, ekonom Elise
Andersson, ekonomiadministratör Katarina Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson samt ekonomiadministratör Anneli Engdahl,
att två i förening, teckna konton för följande av Simrishamns kommuns förvaltade stiftelser
(donationsfonder):

Stiftelsen Augusta Östbergs minne
Stiftelsen Johan och Gull Nilssons fond
Stiftelsen Justus Ingemanssons fond
Stiftelsen Skolans samfond
Stiftelsen Social samfond
Stiftelsen Sten Folke Ulfstands minnesfond
Stiftelsen Yngve Östbergs donationsfond
Stiftelsen 13:e novembers fond
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-03-20, § 85
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, 2019-03-06.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 97 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/132

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Simrishamns kommun lämnar bemyndigande för ekonomichef Lars-Johan Rosvall,
från och med den 1 maj, redovisningsansvarig ekonom Madeleine Dexe Andersson,
till och med den 15 maj, ekonom Elise Andersson, ekonomiadministratör Katarina
Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadministratör Anneli
Engdahl samt upphandlingsstrateg Marcus Bäckström, att två i förening, teckna
stiftelserna bankkonto.



Kommunstyrelsens bemyndigande enligt §15 2017 upphör därmed att gälla från den 10
april 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Lars-Johan Rosvall
Madeleine Dexe Andersson
Elise Andersson
Katarina Spanowsky
Jenny Davidsson
Anneli Engdahl
Marcus Bäckström

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 98

Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/224

Skrivelse från Socialdemokraterna om feriejobb åt alla ungdomar
Ärendebeskrivning
Pia Ingvarsson (S) har i skrivelse framfört att kommunstyrelsen tillskjuter medel från kommunstyrelsens förfogande för att kunna erbjuda alla ungdomar i Simrishamns kommun en
ferieplats.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Pia Ingvarsson (S), 2019-04-05.
Yrkanden
Pia Ingvarsson (S) yrkar att alla som söker feriejobb i Simrishamns kommun 2019 ska få
feriejobb.
Gudrun Schyman (F!) yrkar bifall till Pia Ingvarssons yrkande
Ajournering
Jeanette Ovesson (M) begär ajounering, vilken verkställs kl 15.20-15.25.
Efter ajounering meddelar Jeanette Ovesson (M) att man ställer sig positiv till förslaget
men att man vill överlåta till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut efter ansökningstiden utgång.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


De som söker feriejobb i Simrishamns kommun år 2019 ska i möjligaste mån erbjudas jobb.



Efter ansökningstidens utgång delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om feriejobben, upp till ett maxbelopp på 200 000 kronor.



Finansiering sker ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande.



Skrivelsen anses därmed vara bifallen.

_______
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/224

Beslutet expedieras till:
Pia Ingvarsson (S)
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/231

Val av ordinarie samt ersättande ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-03-25, § 79, entledigades Karl-Erik Olsson
(S) från uppdraget som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
Som ny 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen valdes Pia Ingvarsson (S).
Detta val innebär att kommunstyrelsen behöver fatta beslut om ändring av ledamot respektive ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-03-25, § 79.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Till ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott utses:
Pia Ingvarsson (S)
Ponnygatan 4
272 37 SIMRISHAMN.



Till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott utses:
Karl-Erik Olsson (S)
Jägargatan 10
272 61 GÄRSNÄS

_______
Beslutet expedieras till:
Karl-Erik Olsson (S)
Pia Ingvarsson (S)
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/125

Personalbokslut 2018
Ärendebeskrivning
Personalenheten har sammanställt 2018 års personalfakta, samt förtydligat och analyserat
resultatet. Resultatet presenteras i bifogat personalbokslut för 2018.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-03-20, § 86
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-10.
Personalbokslut 2018.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Uppdra åt kommundirektör Diana Olsson revidera personalbokslutet med komplettering av förtydligande av orsaken till ökad semesterkostnad.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna personalbokslut 2018.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/126

Barnbokslut 2018
Ärendebeskrivning
Årligen sammanställs ett barnbokslut av kommunens lokala barnombudsman, där barnrättsarbetet och barnperspektivet lyfts fram, analyseras och förtydligas. Resultatet presenteras i bifogat barnbokslut för 2018.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-03-20, § 87
Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-03-11
Barnbokslut 2018.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna barnbokslut 2018.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/128

Ej färdigbehandlade medborgarförslag
Ärendebeskrivning
Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och
motioner, KL, kap 5, 23, 2 § 30.
Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år redovisar de medborgarförslag som inte beretts färdigt och beslutats (Arbetsordningen § 31, §
27).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-03-20, § 88
Tjänsteskrivelse, KLK, 5 mars 2019
Sammanställning över ej färdigbehandlade medborgarförslag.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Med godkännande lägga den i ärendet gjorda redovisningen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/129

Ej färdigbehandlade motioner
Ärendebeskrivning
Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och
motioner, KL, kap 5, 23, 2 § 30.
Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år redovisar de motioner som inte beretts färdigt och beslutats (Arbetstordningen § 31, § 27).
Enligt KL, kap 5, § 35, 2;a stycket, ges fullmäktige rätt att avskriva motioner som ej handlagts inom ett år från det att motionen väckts.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-03-20, § 89
Tjänsteskrivelse, KLK, 5 mars 2019
Sammanställning över ej färdigbehandlade motioner.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Med godkännande lägga den i ärendet gjorda redovisningen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
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§ 104

Dnr 2019/147

Årsredovisning 2018 - Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisningen för år 2018. Balanskravsavstämningen redovisar ett utfall på 7,8 mnkr, en negativ budgetavvikelse på cirka 5,2 mnkr.
Resultatet motsvarar 0,7 % av skatter och statsbidrag.
Budgetavvikelsen härrör sig ifrån nämnderna på -9,2 mnkr och finansieringen på +4,0
mnkr. Socialnämnden står för -5,0 mnkr av underskottet, barn- och utbildningsnämnden 4,3 mnkr och samhällsbyggnadsnämnden -2,7 mnkr. Övriga nämnder redovisade tillsammans ett överskott på 2,8 mnkr, där kommunstyrelsen står för +1,9 mnkr. Inom finansieringens budgetöverskott på 4,0 mnkr blev pensionerna 10,5 mnkr dyrare än beräknat.
Balanskravsavstämning
(tkr)
Årets resultat enligt resultaträkning

Bokslut Bokslut
2017
2018
41 856

7 525

Fastighetsförsäljningar, reavinster

-2 422

0

Pensionsmedelsförvaltning, reavinster

-7 223

-8 729

Uttag från pensionsmedels-förvaltningen

8 400

9 000

40 611

7 796

-10 000

0

-400

0

Justeringar

Balanskravsresultat
Medel till resultatutjämningsreserv
Medel till social investeringsfond
Medel från social investeringsfond
Balanskravsresultat, efter justering

75

300

30 286

8 096

Kommunerna har sedan några år tillbaka möjlighet att när tillräckligt goda resultat redovisas avsätta medel till resultatutjämningsreserv. Denna reserv får sedan användas för att
reglera negativa balanskravsresultat under en lågkonjunktur. Hittills har Simrishamns kommun avsatt 40 mnkr. Beloppet som kan avsättas ska motsvaras av den del av överskottet
som överstiger en procent av skatteintäkter och statsbidrag. För 2018 finns inget utrymme
då överskottet understiger 1 %. Kommunledningskontoret föreslår ingen ny avsättning.
Kommunen har tidigare avsatt 4,9 mnkr i en social investeringsfond. Enligt de fastställda
riktlinjerna för denna fond ska årliga avsättningar ske under förutsättning att balanskravsmålet uppnåtts och att resultatet i övrigt medger avsättning. Målsättningen är att minst 10
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 104 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-04-10

Dnr 2019/147

% av fondens kapital, 4 mkr, skall tillföras årligen dvs 400 tkr eller det högre belopp fullmäktige finner lämpligt.
Då balanskravsmålet inte uppnåtts föreslår kommunledningskontoret ingen avsättning.
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 det delägda bolaget Österlen Kommunala Renhållnings AB under året har uppfyllt det kommunala ändamålet och
arbetat inom de kommunala befogenheterna.
Det finansiella målet gällande att investeringar inom den skattefinansierade verksamheten
inte ska lånefinansieras, bedöms som uppfyllt. Det finansiella målet gällande balanskravsresultatet är inte uppfyllt. Balanskravsresultatet uppgår till 7,8 mnkr. Utfallet motsvarade
0,7 % av skatter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift jämfört med målet
på 1,5 %. Målet gällande att vatten- och avloppsverksamheten fullt ut ska vara avgiftsfinansierad är inte uppfyllt då verksamheten visade ett underskott på 7,1 mnkr.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-03-20, § 90
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-13
Årsredovisning 2018 – Simrishamns kommun
Årsredovisning 2018 – Simrishamns Bostäder AB
Årsredovisning 2018 – Simrishamns Näringslivsutvecklings AB
Årsredovisning 2018 – Österlens Kommunala Renhållnings AB
Årsredovisning 2018 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Årsredovisning 2018 – Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna årsredovisningen för 2018, efter ändring av tillträdesdag för nya kommunfullmäktige, och överlämna densamma till revisorerna



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

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2019/147

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisning 2018 med en balanskravsavstämning på 7 796 tkr.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

