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166-182

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-08-21

Beslutande

Jeanette Ovesson (M)
Jaennine Olesen (M)
Anders Johnsson (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M)
Lars-Erland Einarsson (C) tjänstgör för Maria Linde
Strömberg (M)
Paul Frogner Kockum (KD)
Malin Henriksson (L)
Mats Bengtsson (C), §§ 166-169
Anna Ling (C) tjänstgör för Mats Bengtsson (C), §§ 170182
Pia Ingvarsson (S)
Karl-Erik Olsson (S)
Christer Grankvist (S)
Gudrun Schyman (F!)
Hans-Olof Höglund (MP)
Mats Sundbeck (V)
Tomas Assarsson (SD)
Jan Dahl (SD) tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD)

Övriga deltagande

Christian Esbjörnsson (M)
Kristina Åhberg (M)
Annelie Roshagen (KD)
Lotta Hildebrand (L)
Berit Olsson (S)
Lennart Månsson (S)
Christl Bengtsson (S)
Christer Persson (ÖP)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Bengt-Åke Lindell (SD)
Diana Olsson, kommundirektör
Carina Persson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Beslut

Sammanträdesprotokoll
2019-08-21

Rubrik

Ärende

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 166
§ 167

§ 168
§ 169
§ 170
§ 171
§ 172
§ 173
§ 174
§ 175
§ 176
§ 177
§ 178
§ 179
§ 180
§ 181
§ 182

Fastställande av ärendelista
Meddelande
Skrivelse från Sydöstra Skånes kommuner ang utveckling av Simrishamns station
Protokoll Ordinarie årsstämma med aktieägarna i Sydskånes Avfallsaktiebolag, Sysav.
Minnesanteckningar tjänstemannarådet för serviceresor.
Minnesanteckningar vid politikerråd för serviceresor.
Dokumenthanteringsplan 2019 BN
Jakträtt 2019
Länsstyrelsens beslut om borgerlig vigselförrättare
Information från kommundirektören
Redovisning av delegeringsbeslut
Redovisning av delegeringsbeslut, kommunstyrelsens
arbetsutskott, 2019-06-19, 2019-08-07
Helårsprognos 2 - kommunstyrelsen
Helårsprognos 2 - Simrishamns kommun
Medborgarförslag - Miljöstation i Järrestad
Årlig uppföljning av Kommunledningskontorets Systematiska arbetsmiljöarbete (SAM)
Översyn delegationsordning 2019
Årsredovisning 2018 - Sydöstra Skånes Samordningsförbund, Finsam
Årsredovisning 2018 Österlens Kommunala Renhållning AB
Årsredovisning 2018-01-01--2018-12-31 Sysöstra
Skånes Samarbetskommitté
Regler för reservation av bostadstomter - revidering
Taxor och avgifter 2019 - hamntaxa, vinteruppläggning
Fastighetsreglering - Stiby 16:1 och Stiby 155:9 (Rosenborg)
Projekt VA-samverkan - bilda gemensamt driftbolag
Markanvisning Otto Lars 11

Justerandes sign

2019/22
2019/34
2019/34
2019/34
2019/34
2019/34
2019/34
2019/34
2019/315
2019/23
2019/71
2019/71
2019/304
2019/213
2018/308
2019/291
2019/314
2019/239
2019/245
2019/278
2019/267
2018/385
2019/297
2019/298
2019/324

Protokollsutdrag intygas:

3

Sida

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-08-21

§ 166

Dnr 2019/22

Fastställande av ärendelista
Ärende nr 12 på dagens ärendelista: Information om medborgarförslag - etablerande av
kustbåt sommartid sträckan Kivik-Ystad, utgår.

Kommunstyrelsens beslut


Godkänna upprättad ärendelista med ändring enligt ovan.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-08-21

§ 167

Dnr 2019/34

Meddelande
Följande meddelanden redovisas:
-

Skrivelse från Sydöstra Skånes kommuner angående utveckling av Simrishamns
station.

-

Protokoll från ordinarie årsstämma med aktieägarna i Sydskånes Avfallsaktiebolag,
Sysav.

-

Minnesanteckningar från tjänstemannarådet för serviceresor.

-

Minnesanteckningar vid politikerråd för serviceresor.

-

Dokumenthanteringsplan 2019, Byggnadsnämnden.

-

Jakträtt 2019.

-

Länsstyrelsens beslut om borgerlig vigselförrättare.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-08-21

§ 168

Dnr 2019/23

Information från kommundirektören
Kommundirektör Diana Olsson informerar om den pågående rekryteringen av ny barn- och
utbildningschef.
Den 19 september kommer slutintervjuer ske.
Kommunstyrelsen beslutar om tillsättningen.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-08-21

§ 169

Dnr 2019/71

Redovisning av delegeringsbeslut
Följande delegeringsbeslut redovisas:
-

Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 2019-06-19, §§ 166-169

-

Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 2019-08-07, 182-183

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-08-21

§ 170

Dnr 2019/304

Helårsprognos 2 - kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 2.
Prognosen är upprättad efter maj månads utgång.
Kommunledningskontoret anser att kommunstyrelsens ekonomiska obalanser är problematiska
men inte omöjliga att rätta till under resterande verksamhetsår.
Förslaget är därför att kommunstyrelsen omgående sätter igång ett arbete som syftar till att
komma i ekonomisk balans innan årets slut.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-06-19, § 170
Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-06-19
Helårsprognos 2 – kommunstyrelsen
Avstå från att delta i beslut
Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (F!), HansOlof Höglund (MP) samt Mats Sundbeck (V) avstår från att delta i beslut i ärendet.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Kommunstyrelsen omgående sätter igång ett arbete som syftar till att komma i ekonomisk balans innan årets slut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 171

Dnr 2019/213

Helårsprognos 2 - Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 2.
Prognosen är upprättad efter maj månads utgång. Kommunens budgeterade balanskravsresultat
ligger på 10,6 mnkr vilket förutsätter ett nollresultat i driften.
Med ett prognostiserat driftresultat på – 13,1 mnkr uppnås inte balanskravsresultatet för år
2019, utan balanskravsresultatet prognostiseras då bli negativt motsvarande 2,4 mnkr. Om detta prognostiserade resultat infaller måste fullmäktige besluta om hur det ska återställas inom tre
år.
Den negativa avvikelsen – 13,1 mnkr avser dels barn- och utbildningsnämnden – 12,3 mnkr,
dels samhällsbyggnadsnämnden -1,0 mnkr samt kommunstyrelsen – 0,7 mkr. Finansieringen
bedöms går plus 0.9 mkr.
Kommunledningskontoret anser att såväl samhällsbyggnadsnämndens som kommunstyrelsens
ekonomiska obalanser är problematiska men inte omöjliga att rätta till under resterande verksamhetsår.
Barn- och utbildningsnämndens prognostiserade avvikelse får däremot anses som mer problematisk då underskottets storlek kräver mer omfattande åtgärder för att komma i balans.
Förslaget är därför att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden omgående sätter
igång ett arbete som syftar till att komma i ekonomisk balans innan årets slut samt att kommunstyrelsen informeras om detta arbete och dess resultat till delårsrapporten för augusti månad.
Barn- och utbildningsnämnden ska i samband med delårsrapporten för augusti månad inkomma med en handlingsplan för hur nämnden tänker åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt
samt även på kort sikt så att kommunen klarar balanskravsresultatet för år 2019.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-06-19, § 171
Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-06-19
Helårsprognos 2, maj 2019

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-08-21

§ 171 forts

Dnr 2019/213

Avstå från att delta i beslut

Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (F!),
Hans-Olof Höglund (MP) samt Mats Sundbeck (V) avstår från att delta i beslut i ärendet.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden omgående sätter igång ett arbete
som syftar till att komma i ekonomisk balans innan årets slut samt att kommunstyrelsen
informeras om detta arbete och dess resultat till delårsrapporten för augusti månad



Att Barn- och utbildningsnämnden ska i samband med delårsrapporten för augusti månad inkomma med en handlingsplan för hur nämnden tänker åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt samt även på kort sikt så att kommunen klarar balanskravsresultatet
för år 2019.



Att informera kommunfullmäktige om det uppkomna ekonomiska läget

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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§ 172

Dnr 2018/308

Medborgarförslag - Miljöstation i Järrestad
Ärendebeskrivning
I inlämnat medborgarförslag undras när det är dags att sätta upp en miljöstation i Järrestad,
vilket får uppfattas som att medborgarförslaget innebär ett förslag om att så sker.
I medborgarförslaget framförs att de flesta byar har miljöstationer.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 27 augusti 2018, § 126, att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Förslagsställaren har i skrivelse inbjudits att redogöra för sitt förslag på kommunstyrelsen,
men avstod att medverka.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-06-19, § 172
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-27.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-05-23, § 119.
Inkommit medborgarförslag, 2018-07-09.
Yrkande
Pia Ingvarsson (S) yrkar att man ger kommundirektören i uppdrag att bjuda in FTI, Förpacknings- och tidningsindustrin, samt ÖKRAB, Österlens kommunala Renhållnings AB,
för en diskussion angående behov av miljöstationer i kommunen och att medborgarförslaget därmed anses vara besvarat.
Angående fyrfackskärl kommer denna frågeställning upp vid ÖKRAB:s nästa upphandling.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Uppdra åt kommundirektören att bjuda in FTI samt ÖKRAB för en diskussion angående behov av miljöstationer i kommunen.



Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.

_______
Beslutet expedieras till:
Maria Samuelsson
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 172 forts

Dnr 2018/308

Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

12

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-08-21

§ 173

Dnr 2019/291

Årlig uppföljning av Kommunledningskontorets Systematiska arbetsmiljöarbete (SAM)
Ärendebeskrivning
Samtliga nämnder har i uppdrag att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har skett på kommunledningskontoret i den
förvaltningsövergripande samverkansgruppen (FÖSAM). Uppföljningen har skett i samverkan med arbetstagarorganisationerna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-06-19, § 173
Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-05-23
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 2019-05-09
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna uppföljningen och lägga den till handlingarna

_______
Beslutet expedieras till:
Personalchefen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 174

Dnr 2019/314

Översyn delegationsordning 2019
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 11 februari 2015, § 27, fastställa kommunstyrelsen delegationsordning. Delegationsordningen i sin helhet är för närvarande föremål för en grundlig översyn och kommer under hösten att lyftas för politisk behandling.
Med anledning av att den tidigare chefsekonomen slutade sin tjänst togs den 13 mars 2019,
§ 59, beslutet att i delegationsordningen ersätta chefsekonom med kommundirektören. Då
ny ekonomichef nu finns på plats föreslås denne som delegat i samtliga ärenden där chefsekonomen stod som delegat fram tom beslutet den 13 mars 2019, § 59.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-06-19, § 174
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-11
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-13, § 59
Delegationsordning för kommunstyrelsen, beslutad 2015-02-11, § 27
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Chefsekonomen ersätts av ekonomichefen som delegat i samtliga ärenden i delegationsordning för kommunstyrelsen beslutad 2015-02-11 där chefsekonomen står
som delegat.



Upphäva kommunstyrelsens beslut 2019-03-13, § 59, att ersätta chefsekonomen
som delegat med kommundirektören.

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 175

Dnr 2019/239

Årsredovisning 2018 - Sydöstra Skånes Samordningsförbund, Finsam
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Sydöstra Skånes Samordningsförbund har avgett årsredovisning för 2018.
Av revisionsberättelsen framgår att det tillstyrkts att årsredovisningen godkänns och att
ansvarsfrihet beviljas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-06-19, § 175
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2019-05-31
Årsredovisning 2018 Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Granskningsrapport Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Revisionsberättelse för år 2018 – Sydöstra Skånes Samordningsförbund
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Årsredovisningen 2018 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund godkännes



Ta ställning i ansvarsfrågan.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 176

Dnr 2019/245

Årsredovisning 2018 Österlens Kommunala Renhållning AB
Ärendebeskrivning
Österlens Kommunala Renhållningsbolag AB har inkommit med sin årsredovisning inklusive revisionsberättelse för 2018.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-06-19, § 176
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2019-05-31
Årsredovisning 2018 Österlens Kommunala Renhållning AB
Granskningsrapport för år 2018
Revisionsberättelse 2018
Rapportering från PwC Räkenskapsåret 2018
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen 2018 för Österlen Kommunala Renhållning AB



Ta ställning i ansvarsfrågan

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 177

Dnr 2019/278

Årsredovisning 2018-01-01--2018-12-31 Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté har inkommit med sin årsredovisning inklusive revisionsberättelse för 2018.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-09-19, § 177
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2019-05-31
Årsredovisning 2018 Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
Revisionsberättelse för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
Granskningsrapport årsbokslut 2018
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Årsredovisningen 2018 för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté godkännes.



Ta ställning i ansvarsfrågan.

______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 178

Dnr 2019/267

Regler för reservation av bostadstomter - revidering
Ärendebeskrivning
Nu gällande ”Regler och avgift för tomtkön i Simrishamns kommun” antogs av kommunfullmäktige den 29 september 2008, § 150. Då såldes bostadstomterna utan VA-anslutning
och oftast med en köpehandling. Kommunen tar enligt dessa regler ut en tomtköavgift, om
500 kronor/år exklusive moms, som återbetalas i samband med att tomten slutligen säljs.
Den 4 april 2019 fanns det 46 kommunala bostadstomter (och 14 verksamhetstomter) som
var lediga eller reserverade.
Sedan 2008 har framför allt några saker förändrats när det gäller försäljnings-processen av
bostadstomter, även om det mesta i det nya förslaget överens-stämmer med nu gällande
regler. De stora förändringarna i nya förslaget är sammanfattningsvis:
 I stället för en reservationsavgift vill förvaltningen, likt många andra kommuner, ta
ut en administrationsavgift om 1000 kronor. Detta belopp betalas inte tillbaka till
köparen (och är lågt räknat i förhållande till kostnaderna för att administrera
tomtreservationer och -försäljningar).
 Bostadstomten säljs först när startbesked är beviljat.
 Beskrivningen av tomtköpsprocessen ändras för att beskriva köp i två steg (köpekontrakt + köpebrev) som idag är det vanligaste förfarandet.
 Alla nybildade bostäder säljs med anslutningspunkt för kommunalt vatten och avlopp. Anslutningsavgiften ingår inte i köpeskillingen utan faktureras separat.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 april 2019, § 81, föreslå
kommunfullmäktige anta förslag till Regler för reservation av bostadstomter i Simrishamns
kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-06-19, § 178
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-09.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-04-25, § 81.
Förslag till Regler för reservation av bostadstomter i Simrishamns kommun.
Regler och avgift för tomtkön i Simrishamns kommun, antagna 2008-09-29.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anta förslag till Regler för reservation av bostadstomter i Simrishamns kommun.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 178 forts

Dnr 2019/267

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 179

Dnr 2018/385

Taxor och avgifter 2019 - hamntaxa, vinteruppläggning
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 225 att återremittera den del i
hamntaxan för 2019 som avser Vinteruppläggningsavgift (H.1.5.1-H.1.5.2) för ett tydliggörande av höjningen av taxa.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkade Pia Ingvarsson (S) på återremiss av den del
av förslaget till hamntaxa 2019 som avser vinteruppläggningsavgift
(H.1.5.1-H.1.5.2) med anledning av att avgiften höjs med ca 60 % och att det inte tydligt
framgår vilka investeringar som den höjda avgiften baseras på.
Samhällsbyggnadsnämnden har gjort följande investeringar/reinvesteringar som utgör underlag till den föreslagna höjda avgiften:
-

Asfaltering av del av vinteruppställningsområdet (Konservfabriken 9) för att säkerställa tunga transporter till området med fritidsbåtar.
Befintlig spolplatta med fettavskiljare, reinvestering för att säkerställa funktionen
Installation av el- och vattenstolpar – för att bland annat kunna ladda batterier till
maskiner vid underhåll av uppställda båtar.

Förslag till nya avgifter avseende vinteruppläggning (H.1.5.1-H.1.5.2) framgår i hamntaxan 2019.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-06-19, § 179
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-10
Antagen hamntaxa 2019, KF 2018-11-26, § 225
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 225
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Fastställa avgifter enligt H.1.5 Vinteruppläggningsavgift (H.1.5.1-H.1.5.2) i hamntaxa 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 180

Dnr 2019/297

Fastighetsreglering - Stiby 16:1 och Stiby 155:9 (Rosenborg)
Ärendebeskrivning
Simrishamns Bostäder AB begärde år 2015 planmedgivande för att ändra mark-användningen för Stiby 155:9 från äldreboende (Rosenborg) till bostäder samt för att möjliggöra
källsortering och parkering inom Stiby 16:1. Detaljplanen vann laga kraft den 28 oktober
2018. Den del av kommunens fastighet Stiby 16:1 som är avsedd för parkering och källsortering för Stiby 155:9 och som redan nu används till detta, tillgodosåg tidigare parkeringsbehovet för parkområdet inom Stiby 16:1.
I och med att detaljplanen ändrats, är det aktuella markområdet planlagt som kvartersmark
i stället för allmän plats och bör i sin helhet tillföras Simrishamns Bostäder AB:s fastighet
Stiby 155:9. Enligt förslaget till överenskommelse om fastighetsreglering står Simrishamns
Bostäder AB för hela lantmäterikostnaden och ersättningsbeloppet för markområdet, 64
000 kronor, motsvarar den kostnad samhällsbyggnadsförvaltningen beräknar att nyanläggning av en parkeringsplats inom Stiby 16:1, för parkområdets behov, kommer att uppgå
till.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 23 maj 2019, § 113, föreslå
kommunfullmäktige godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stiby 16:1 och 155:9.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-06-19, § 180
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-05.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-05-23, § 113.
Undertecknad överenskommelse om fastighetsreglering, 2019-04-16.
Plankarta.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stiby
16:1 och Stiby 155:9 (Rosenborg).



Uppdra åt samhällsbyggnadsnämndens ordförande samt samhällsbyggnadschefen
att underteckna överenskommelsen.

_______
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Projekt VA-samverkan - bilda gemensamt driftbolag
Ärendebeskrivning
VA-organisationerna i både Simrishamns kommun och Tomelilla kommun är i huvudsak
samstämmiga med VA-branschen i övrigt gällande svenska VA-huvudmäns framtida utmaningar och behov. Den svenska VA-branschen står inför stora framtida utmaningar vad
gäller förmåga att uppnå miljökrav, klimatanpassning, applicerande av ny teknik och anpassning till lag- och myndighetskrav.
Dricksvattenutredningen och Svenskt Vattens hållbarhetsindex visar att små och i viss mån
även medelstora svenska kommuner redan idag har svårt att leva upp till gällande krav på
den kommunala VA-verksamheten. Bristerna bedöms vara mer påtagliga vad gäller förmågan att organisera och styra sin VA-verksamhet så att den kan arbeta strategiskt för att på
lång sikt klara sitt uppdrag.
Påtagliga utmaningar och behov som Tomelilla kommuns och Simrishamns kommuns VAorganisationer upplever är:
•

Sårbarhet i organisation. Egen VA-organisation är sårbar för längre sjukskrivningar och medför svårigheter att hantera personals ledigheter under semestertider och
över tid även en rimligt krävande beredskapshållning. Med god planering bedöms
det för närvarande fungera väl för drift och förvaltning. Bristerna blir mer påtagliga
vid större utredningsarbeten och större och/eller ständiga investeringsprojekt. Viss
osäkerhet råder för hur väl en krissituation kan hanteras.

•

Rekryteringssvårigheter av VA-kompetens. Svårigheter föreligger att attrahera och
konkurrera om personal med utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom VAområdet. Frågan avser främst kommunens egen VA-organisation men bedöms indirekt även utgöra begränsning för det lokala näringslivets förutsättningar att bygga
upp efterfrågad kompetens för tjänster inom VA-sektorn.

•

Långsiktig kompetensförsörjning. Det är svårt för en enskild kommun att bygga upp
och långsiktigt utveckla erforderlig VA-specifik kompetens för anställd personal.

•

Förutsättningar att utgöra stark aktör. Den allmänna VA-försörjningen utgör en
avgörande samhällsfunktion vars intressen ständigt bör bevakas. Som liten organisation inom egen kommun har man svårt att hinna bevaka förekommande frågeställningar samt att med kraft och tydlighet bevaka VA-kollektivets intressen gentemot andra organisationer och verksamheter i samhället när konfliktsituationer uppJusterandes sign
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står.
•

Fokus på VA-frågor i den politiska styrningen. Allmän VA-försörjning har specifika juridiska, ekonomiska och tekniska förutsättningar samtidigt som det finns tydliga lagkrav på att särskilja VA-kollektivet från exempelvis skattekollektivet. Politiskt styrande organ som ansvarar för verksamheter, där den allmänna VA-försörjningen ingår som del tillsammans med flera andra kommunala verksamheter, medför svårigheter för tillsatta politiker att fördjupa sin VA-specifika kunskap och därmed förmåga att bevaka VA-kollektivens intressen.

•

Behov av VA-specifika ekonomiska styrdokument och ekonomisk redovisning. Då
den allmänna VA-försörjningen ingår som liten del i kommunens förvaltningsorganisation tvingas man helt naturligt inordna sig i rutiner för exempelvis ekonomisk
styrning och redovisning som till stor del påverkas av andra kommunala verksamheters behov. Svårigheter uppstår då att på ett korrekt och optimalt sätt uppnå de
VA-specifika behov och krav som föreligger för den allmänna VA-försörjningen.
Som exempel kan nämnas vattentjänstlagens krav på särredovisning för VA-huvudman/VA-kollektiv.

•

Geografiska begränsningar för långsiktig strategisk planering för VA-försörjningen. Då den allmänna VA-försörjningen är organiserad kommunvis utgör kommungränserna i olika grad begränsningar för långsiktig strategisk planering ur ett geografiskt perspektiv. För att möta framtida behov och krav på driftssäkerhet/redundans i VA-försörjningen och förväntat ökade miljökrav, kommer VA-lösningar som
sträcker sig över kommungränser krävas.

•

Eftersatt underhåll och historiskt sett för låg reinvesteringstakt i VA-anläggningarna. Tidigare års låga reinvesteringstakt innebär att VA-anläggningarna överlag är
slitna och omoderna. Följderna av detta visar sig på många sätt till exempel genom
stort in- och utläckage i ledningsnät, bristande kapacitet vid erforderliga nyanslutningar av fastigheter, bristande skalskydd av anläggningar, omoderna styrningar av
verk, m.m.

•

Stort investeringsbehov i de allmänna VA-anläggningarna. Utmaningen ligger till
större delen i att uppnå tillräcklig planerings-, projekterings- och projektledningskapacitet i nuvarande organisation. Utförande av tjänster för ovanstående av privata
aktörer kräver en insats av kommunens VA-organisation i den viktiga beställarrollen vilken ofta underskattas.

•

Brister i långsiktig planering och förebyggande arbete. Nuvarande egen organisation är otillräcklig för att kunna frigöra resurser att arbeta med långsiktiga strategier, förebyggande arbete, dokumentation i form av skriftliga rutiner, driftinstruktioner och egenkontrollrutiner.
Justerandes sign
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En gemensam och större VA-organisation bedöms bli mindre sårbar för personalomsättningar, sjukskrivningar, ledigheter m.m. och skapar bättre förutsättningar för rimlig beredskapshållning. Större bas skapas för att utveckla och upprätthålla efterfrågad VA-specifik
kompetens i personalstyrkan. Förutsättningarna för framgångsrika rekryteringar bedöms
förbättras, särskilt om gemensam organisation profileras som just VA-organisation. Studier
visar att när VA-organisationer uppnår ”en kritisk massa” (tillräcklig storlek) så förbättras
förutsättningarna att styra och organisera VA-verksamheterna mot en långsiktigt hållbar
VA-försörjning. VA-organisationerna bedöms då även stå bättre rustade för att möta förekommande personalomsättningar och även motverka viss personalomsättning då organisationen exempelvis kan erbjuda större flexibilitet, mindre andel ensamarbete m.m.
Under åren 2003 till 2010 genomfördes omfattande utrednings- och planeringsarbeten för
VA-samverkan mellan kommunerna vilket utmynnade i ett konkret förslag till bildande av
ett gemensamt driftbolag. Dock saknas dokumentation kring skälen till att det planerade
gemensamma driftsbolaget aldrig bildades.
Under hösten 2018 beslutades om ett projektdirektiv med målet att utvärdera tidigare utredningar och förslag kopplat till samverkan mellan Tomelilla kommun och Simrishamns
kommun, att ta fram en nuläges- och behovsanalys för båda kommunernas VA-organisationer, att ta fram en tidplan för genomförande av samverkansprocess samt att ta fram avtalshandlingar för kommunal samverkan. Arbetet med projektdirektivet har mynnat i redovisad rapport. Förutsättningar för de olika associationsformerna såsom aktiebolag, kommunalförbund och gemensam nämnd med alternativ på organisatoriska placeringar av VAhuvudmannaskapen redovisas i rapporten. För val av associationsform rekommenderas
gemensamt ägt driftbolag med bevarande av VA-huvudmannaskapet i respektive kommuns
förvaltningsorganisation. Som VA-organisationens huvudsäte föreslås Tomelilla.
Rapporten innehåller en tidplan som innebär att en gemensam VA-organisation skulle kunna inleda sin verksamhet kring årsskiftet 2019/2020. Efter diskussioner i projektets styrgrupp har dock tidplanen reviderats så att bolaget skulle kunna startas upp vid årsskiftet
2019/2020 men att verksamheten startas i bolaget senast 1 juli 2020.
I uppstartsfasen kommer en interimsstyrelse att behöva väljas som får i uppdrag att starta
bolaget och starta processen med att rekrytera en VD.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-08-07, § 184
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-08
Protokoll Samverkansmöte, 2019-05-17
Tidplan, 2019-05-07
Rapport VA-samverkan, 2019-03-28
Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
•

Bilda ett gemensamt driftbolag med Tomelilla kommun för VA-verksamheterna.

•

Driftbolagets huvudsäte placeras i Tomelilla kommun.

•

Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram erforderliga handlingar för att inrätta driftbolaget för va-verksamhet med Tomelilla kommun. Handlingarna ska beslutas i kommunfullmäktige.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Markanvisning Otto Lars 11
Ärendebeskrivning
Simrishamns Näringslivsutveckling AB inkom den 6 maj 2019 med önskemål om att dels
ändra detaljplanen för Otto Lars 11 och dels få förvärva fastigheten. Otto Lars 11 är avstyckad men inte prissatt, vilket innebär att en oberoende värdering av marken måste göras
innan den kan säljas. Fastigheten uppgår till 3 174 m2 och är idag planlagd för trafikplatsändamål.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 18 juni 2019, § 151, föreslå
kommunfullmäktige bevilja Simrishamns Näringslivsutvecklings AB:s ansökan om markanvisning för fastigheten Otto Lars 11, samt att samhälls-byggnadsnämnden ges i uppdrag
att fullfölja markanvisningen genom avtal och försäljning, där köpeskillingen bestäms genom en oberoende värdering.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-08-07, § 185
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-07-15.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-06-18, § 151.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-06-18, § 150.
Simrishamns Näringslivsutveckling AB:s ansökan om markanvisning, 2019-05-06.
Kartskiss.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Bevilja Simrishamns Näringslivsutveckling AB:s ansökan om markanvisning för
fastigheten Otto Lars 11.



Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att fullfölja markanvisningen genom avtal och försäljning, där köpeskillingen bestäms genom en oberoende värdering.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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