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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Jeanette Ovesson (M)
Jaennine Olesen (M)
Henric Appelkvist (M)
Maria Linde Strömberg (M)
Paul Frogner Kockum (KD)
Agneta Berliner (L) tjänstgör för Lotta Hildebrand (L)
Mats Bengtsson (C)
Pia Ingvarsson (S)
Karl-Erik Olsson (S)
Christer Grankvist (S)
Gudrun Schyman (FI)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Tomas Assarsson (SD)
Fredrik Ramberg (SD)

Övriga deltagande Peter Rimsby (M)
Kristina Åhberg (M)
Lars-Erland Einarsson (C)
Anneli Roshagen (KD), §§ 44-46, 48-62
Anna Ling (C)
Berit Olsson (S)
Lennart Månsson (S)
Christl Bengtsson (S)
Margarethe Müntzing (FI)
Christer Persson (ÖP)
Mats Sundbeck (V)
Bengt-Åke Lindell (SD)
Jan Dahl (SD)

Diana Olsson, kommundirektör
Carina Persson, nämndsekreterare
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 42 Val av justerare 2021/3
§ 43 Fastställande av ärendelista 2021/7
§ 44 Information från kommundirektören 2021/10
§ 45 Presentation verksamhetsplan - Näringslivsenheten 2021/57
§ 46 Presentation verksamhetsplan - HR-enheten 2021/58
§ 47 Presentation verksamhetsplan - IT-enheten 2021/61
§ 48 Yttrande över revisionsrapport - grundläggande 

granskning av Campus Österlen
2021/15

§ 49 Yttrande över revisionsrapport - grundläggande 
granskning av kommunstyrelsens uppsikt över Öster-
lens VA AB

2021/16

§ 50 Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Sim-
rishamns kommun

2021/26

§ 51 Verksamhetsberättelse- kommunstyrelsen  2020 2020/101
§ 52 Uppföljning intern kontrollplan 2020 - kommunstyrel-

sen
2020/122

§ 53 Delegeringsordning - kommunstyrelsen 2019/469
§ 54 Investeringsäskande kommunstyrelsen 2022-2026 2021/45
§ 55 Årsredovisning 2020 för stiftelser förvaltade av kom-

munstyrelsen
2021/55

§ 56 Fordonspolicy med tillhörande riktlinjer 2020/468
§ 57 Ombud Kommuninvest föreningsstämma 2021 2021/91
§ 58 Riktlinjer för information och kommunikation 2020/469
§ 59 Slutredovisning exploateringsprojekt 2021/20
§ 60 Slutrapport för projekt allaktivitetsområde 1 - Jone-

bergsparken
2020/466

§ 61 Handlingsplan - Våldsbejakande extremism 2021 2021/41
§ 62 Ansökan om kamerabevakning 2020/392
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 42 Dnr 2021/3

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare

 Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson (S).

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 43 Dnr 2021/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR

 Godkänna upprättad ärendelista.

_____ 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 44 Dnr 2021/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information:

Information om Covid 19: Fortsatta möten sker regelbundet. Ingen pågående smittspårning 
i dagsläget. Gymnasiet och högstadiet har ett speciellt schema för digital undervisning 
samt undervisning i resp skola. Alla inom Hälsa, vård och omsorg är vaccinerade. 

Information ledningsplan för SÖSK 2021, mål- och aktiviteter. Vid nästa kommunstyrelse 
kommer samtliga få ledningsplan samt protokoll från SÖSK.

Målen kopplade till RUSEN. Aktiviteterna tas fram tillsammans med förvaltningscheferna 
och bygger på vad varje kommun kommit fram till om vad man behöver arbeta med. För 
2021 finns det 7 aktiviteter. 

HBTQI-utbildning: Utbildning kommer genomföras under hösten 2021. 3 heldagar är av-
satta. Information kommer gå ut under mars månad. Utbildningen är en halvdag.
 
Ansvarsförhållandet gällande VA-bolaget: I kommunen är det samhällsplaneringsnämnden 
som är huvudman. Detta innebär i korthet att man ska säkerställa vatten och avlopp inom 
de verksamhetsområden som kommunen fastställt. 

Bolaget är bildat för driften av verksamheten. Hanterar själva säkerställande av vattenleve-
rans och att avlopp fungerar. Samhällsplaneringsnämnden ser till att fastigheterna är i skick 
så VA-bolaget kan använda dessa. Ansvarig för kundregister och taxor. 

Planeringsfrågor är kommunens ansvar. Bolaget styrs genom bolagsordning, ägardirektiv 
och samarbetsavtal. Samhällsplaneringsnämnden måste säkerställa att processerna funge-
rar. 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över förbund, nämnder och bolag. 

Översyn av VA-planen pågår. 
Driftsavtal finns inte, däremot ett samarbetsavtal som reglerar ansvarsdelen. 

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 45 Dnr 2021/57

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Presentation verksamhetsplan - Näringslivsenheten

Tillväxtchef Sofie Bredahl informerar om Näringslivsenhetens verksamhetsplan.

Enheten sysslar med näringsliv, turism, centrumutveckling, arbetsmarknad och Marint 
centrum.

Sofie Bredahl informerar om de Fokusområden/KF-mål som man brutit ner till olika akti-
viteter.

Aktiviteterna är bland annat:

Seminarieserie med olika kortare seminarier som bland annat kommer handla om energi 
och klimat samt upphandling.
Smörgåsbord för hållbara affärer och program för företag. 
Effektivare besöksnäring.
Centrumutvecklingsprocess för att ansöka om Årets Stadskärna.
Identifiera ärenden/information som Kontakten kan hantera framöver. 

Insatser som är kopplade till Hållbarhetspolicyn och andra styrdokument är bland annat: 

Utveckla och arbeta med ferieungdomar.
Aktiviteter för att stimulera ungas företagande, t ex sommarlovsentreprenörer ”Draknästet” 
för gymnasieelever. 
Handlingsplan för BÖLK (bred lokal överenskommelse mellan kommunen och arbetsför-
medlingen) är framtagen. 
SÖSK gemensamt näringslivsarbete – olika projekt pågår. 
Fortsatt fokus på näringsliv och skola inkl Campus. 
Ringa/kontakta 200 företag i kommunen. 
Arrangera Sillens dag om restriktioner tillåter detta. 
Marknadsföringsinsatser för att attrahera inflyttare. 
Specifika insatser kopplade till torsk och sillfiskestoppet. 

Information ges också om pågående projekt samt processer/insatser som Näringslivsenhe-
ten är involverade i.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 46 Dnr 2021/58

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Presentation verksamhetsplan - HR-enheten

HR-chef Helena Strandberg informerar om HR-enhetens verksamhetsplan. 

Verksamheten består av HR, lön, systemförvaltning samt barnrättsfrågor och folkhälsofrå-
gor.

Man jobbar mycket med att komma framåt, både att attrahera och behålla duktig arbets-
kraft. 

Jobbar på uppdrag av verksamheterna och kommundirektören. Man ser till att lagar, avtal, 
och styrdokument följs. 

Mål i verksamheten: Säkerställa behov av personalresurs och kompetens. Hitta nya vägar,
t ex utveckla sina medarbetare.

Aktiviteter: Viktigt med rätt introduktion vid nyanställning. Samtal då man slutar en tjänst 
är viktigt. 
Jobbar mycket med digitala processer inom många områden, t ex digital underskrift av 
anställningsavtal. Lagen om anställningsskydd arbetas det regelbundet med. 

Chefsutbildning har man jobbat med under 2019-2020. Cheferna har fått lägga ner mycket 
arbete med tanke på pandemiåret 2020.

Lönepolitiken: Jobbar med handlingsplan ”Heltid som norm”. Arbetet förlängt till 2024. 
Arbetet görs ute i verksamheterna. Utvärdering sker regelbundet. 
Lönekartläggning används och är lagstyrt. 

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 47 Dnr 2021/61

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Presentation verksamhetsplan - IT-enheten

IT-chef Peter Nilsson informerar om IT-enhetens verksamhetsplan. 

Enheten jobbar med IT-infrastruktur, verksamhetssytem (ca 80 st), stöd och service, telefo-
ni, bredband (täckning 96-98 % i kommunen), digitaliseringsutvecklare är anställd. 

Jobbar även med säker digital kommunikation (känsliga uppgifter som inte kan mailas), 
byte av  teleoperatör, ca 1000 abonnemang, samarbeta med Tomelilla genom delade tjäns-
ter, moderniserar och bygger ut trådlösa nätverk i kommunens byggnader. 

KS-mål/Aktivitet: 

Fortsatt implementering av Teams för ytterligare möjlighet att arbete på distans och där-
med minska resandet. 
Utveckla e-tjänster i samverkan med verksamheterna; mina meddelande, digitala signatu-
rer.  

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 48 Dnr 2021/15

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yttrande över revisionsrapport - grundläggande granskning av Campus 
Österlen 

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun har låtit EY granska Campus Ös-
terlen. I samband med 2019 års granskning av barn- och utbildningsnämndens verksamhe-
ter framkom olika uppfattningar om huruvida Campus Österlen kan vara en verksamhet 
som inte behöver ta del av nämndens rambudget, utan kan finansiera sin verksamhet med 
intäkter från utbildningar.

Externa konsulter redovisade en förstudie från 2016 kring innehållet för eftergymnasial 
utbildning under begreppet Campus Österlen. De huvudinriktningar som anges för utbild-
ningsverksamheten är konstnärlig verksamhet, specialistutbildning för undersköterskor 
inom palliativ vård, stödpedagoger, utbildningar kopplade till Marint centrum, utvecklande 
av centrum för hållbar livsmedelsproduktion, eventutbildningar, miljöutbildningar och ut-
bildning inom litteratur. Förstudien redovisar ett antal kontaktade lokala företag och utbild-
ningsanordnare som är intresserade av konceptet. Finansiering föreslås ske genom Myn-
digheten för yrkeshögskoleutbildningar, Jordbruksverket och EU-medel via Länsstyrelsen 
och Europeiska socialfonden.

I granskningsrapporten lämnas följande rekommendationer till barn- och utbildningsnämn-
den:

o det behöver tas fram kalkyler för enskilda såväl som för samtliga utbildningar som 
Campus Österlen avser att genomföra under ett budgetår för att kunna äska om en 
utökad budget vid en volymökning

o se över den organisatoriska hemvisten för Campus Österlen för att kunna vinna sy-
nergier med befintlig verksamhet 

o samordna Campus Österlen med kommunens ambitioner om att stödja näringslivs-
utvecklingen.

Revisorerna i Simrishamns kommun framför i skrivelse att man önskar yttrande från barn- 
och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen senast den 1 mars 2021 över rapportens 
iakttagelser och de rekommendationer som lämnas. Förlängd yttrande tid har erhållits till 
den 1 april 2021.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2021-02-17, § 37
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-01.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 48 forts Dnr 2021/15

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skrivelse från revisorerna – Grundläggande granskning av Campus Österlen, 2020-12-15.
Revisionsrapport – Grundläggande granskning av Campus Österlen, november 2020.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Lämna detta yttrande som svar på revisionens granskning.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 49 Dnr 2021/16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yttrande över revisionsrapport - grundläggande granskning av kom-
munstyrelsens uppsikt över Österlens VA AB 

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun har gett EY i uppdrag att granska 
kommunstyrelsens uppsikt över det nybildade Österlens VA AB.

Kommunen har bildat ett gemensamt driftsbolag för VA tillsammans med Tomelilla kom-
mun. Att drifta VA-verksamhet i bolagsform är nytt för kommunen. Revisorerna har i en 
översiktlig riskanalys pekat på ett antal frågor. Det gäller bland annat beställarkompetens i 
kommunen, då all VA-kompetens flyttas över till det nya bolaget, kommunen har en stor 
underhållsskuld ifråga om VA-systemet och omfattningen bedöms inte vara kartlagd. Sam-
mantaget kommer kommunen beställa VA-tjänster i stor omfattning under många år fram-
åt.

Revisorerna i Simrishamns kommun rekommenderar, utifrån gransknings-resultatet, kom-
munstyrelsen att:

o i sin uppsikt över Österlens VA AB och övriga bolag utgå ifrån en egen riskbedöm-
ning och därmed utgå ifrån väsentliga frågeställningar

o tillse att det finns en funktion i kommunen som sätter sig in i den bolags- och verk-
samhetsinformation som tillställs kommunen 

o klarlägga om det föreligger ett behov av ett driftavtal och tydliggöra frekvens för 
rapportering av tertialbokslut.

Revisorerna i Simrishamns kommun önskar, i skrivelse, yttrande senast den 1 mars 2021 
över vilka åtgärder som kommunstyrelsen kommer att genomföra med bakgrund av rap-
portens resultat och rekommendationer. Förlängd yttrande tid har erhållits till den 1 april 
2021.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2021-02-17, § 38
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-01.
Skrivelse från revisorerna – Grundläggande granskning av kommunstyrelsens uppsikt över 
Österlen VA AB, 2020-12-15.
Revisionsrapport – Grundläggande granskning av kommunstyrelsens uppsikt över va-bo-
lag, november 2020.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 49 forts Dnr 2021/16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar som tillägg att man ger samhällsplaneringsnämnden möjlighet att 
yttra sig över revisionsrapporten.

Karl-Erik Olsson (S) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) tilläggsyrkande men avstår från att 
delta i beslut vad gäller arbetsutskottets beslutsförslag.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Lämna detta yttrande som svar på revisionens granskning.

 Samhällsplaneringsnämnden ges möjlighet att yttra sig över revisionsrapporten.

_______
Beslutet expedieras till:
Revisionen
Samhällsplaneringsnämnden
Österlen VA AB
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 50 Dnr 2021/26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjer för arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk i 
Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

I Sverige räknas judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella mino-
riteter. De nationella minoriteternas rättigheter utgör en integrerad del av det internationel-
la ramverket till skydd för de mänskliga rättigheterna, exempelvis FN:s konvention om 
medborgerliga och politiska rättigheter (artikel 27). De nationella minoriteternas rättigheter 
i Sverige beskrivs framför allt i lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritets-
språk (minoritetslagen), som trädde i kraft 2010. Lagen utgår från Europarådets ramkon-
vention om skydd för nationella minoriteter och europeisk stadga om landsdels- eller mino-
ritetsspråk. 

En rad ändringar i lagen trädde i kraft 2019 i syfte att kommunerna ska förhålla sig mer aktivt 
och strategiskt till minoritetspolitiken. Ett av sätten att åstadkomma det var att införa lagkrav 
om att kommuner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Lagen anger 
inte närmre hur kommunens mål och riktlinjer ska vara utformade. Det är upp till kommunerna 
att utforma dessa utifrån lokala förhållanden.

Förslaget till kommunövergripande riktlinjer som även innehåller mål för Simrishamns kom-
mun syftar till att vägleda verksamhetsområdena i arbetet med minoritetslagen. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2021-02-17, § 39
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-02
Förslag till Simrishamns kommuns riktlinjer för arbete med nationella minoriteter och mi-
noritetsspråk 2020-02-04.

Ajournering

Ajournering är begärd och verkställs kl 16.10-16.15.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Anta förslaget till riktlinjer för arbete med nationella minoriteter och minoritets-
språk i Simrishamns kommun

_______
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 50 forts Dnr 2021/26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 51 Dnr 2020/101

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Verksamhetsberättelse- kommunstyrelsen  2020 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat en verksamhetsberättelse för år 2020. 

Resultatet för kommunstyrelsen 2020 blev ett överskott på 7,9 mnkr. Detta främst beroende 
på tjänstledigheter och vakanser på kommunledningskontoret. Överskottet berodde också 
på att kostnader för färdtjänst blev lägre än budgeterat samt att möjligheten till gratis kol-
lektivtrafik inom kommunens gränser för de som fyllt 75 år utnyttjades knappt på grund av 
pandemin. En avsättning för KIMO på 1,4 mnkr som gjordes år 2014 återfördes nu vilket 
också förklarar överskottet.

Av sex fastställda nämndmål bedöms två som uppfyllda, ett som delvis uppfyllt och tre 
som inte uppfyllda. De nämndmålen som bedöms som inte uppfyllda beror till allra största 
del på covid-19-pandemin.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2021-02-17, § 40
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2021-02-03
Verksamhetsberättelse KS 2020

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen 2020

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 52 Dnr 2020/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Uppföljning intern kontrollplan 2020 - kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

En ny plan för internkontroll utarbetades och beslutades av kommunstyrelsen på samman-
trädet den 15 april 2020, § 83. Detta enligt de anvisningar som följer av det av kommun-
fullmäktige antagna reglementet för intern kontroll (KF §61/2013). Internkontrollplanen 
bestod av följande delar:

- Fakturahantering
- Investeringar
- Avtalsuppföljning
- IT-drift
- Verkställighet

Med denna skrivelse lämnas redovisning av genomförd uppföljning av internkontroll enligt 
kommunstyrelsens plan för 2020 i bifogad bilaga.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2021-02-17, § 41
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2021-02-04
Uppföljning internkontroll för kommunstyrelsen 2020
Bilaga 1 – Uppföljning internkontroll för kommunstyrelsen 2020

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för kommunstyrelsen 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 53 Dnr 2019/469

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delegeringsordning - kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 4 december 2019, § 258, om ny delegationsordning för kom-
munstyrelsen. Den har sedan des reviderats vid ett par tillfällen. 
Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2020, § 215, om vissa ändringar gällande 
upphandling av avtal som är specifika för kommunledningskontoret, direktupphandlingar 
och avrop. Vid detta tillfälle föll två delegationspunkter under delegationsordningens 2.4 
”Kommunövergripande upphandlingar (ramavtal som ska användas av flera nämnder)” 
bort, nämligen delegat för att 

 Godkänna förfrågningsunderlag
 Tilldelningsbeslut, avtalstecknande och förlängning/uppsägning av sådant avtal i 

enlighet med villkoren i avtalet. 
   
Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 2021-02-17, § 42
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-02
Beslut i kommunstyrelsen, 2020-11-18, § 215 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Att det i delegationsordningens 2.4 tillföra delegater som i förslaget ovan. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/kanslienheten
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 54 Dnr 2021/45

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Investeringsäskande kommunstyrelsen 2022-2026 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret överlämnar förslag till budgetskrivelse för investeringsäskande 
2022–2026.

En antagen budgetskrivelse avseende investeringsäskande för perioden 2022–2026 ska skickas 
in till ekonomienheten den 22 mars för att sedan presenteras för budgetberedningen vid dess 
möte den 9 april.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2021-02-17, § 43
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2021-02-02
Budgetskrivelse för kommunstyrelsens investeringsäskande 2022–2026

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

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

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 55 Dnr 2021/55

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2020 för stiftelser förvaltade av kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

Årsredovisningarna för nedanstående stiftelser är klara och ska godkännas och underteck-
nas av förvaltaren, som är kommunstyrelsen.
Efter undertecknande överlämnas årsredovisningarna till revisorerna för granskning. Årsredo-
visning 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, 2021-02-17, § 44
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2020-02-01
Årsredovisning år 2020 för stiftelse Yngve Östbergs donationsfond
Årsredovisning år 2020 för stiftelsen Social samfond
Årsredovisning år 2020 för stiftelsen Skolans samfond
Årsredovisning år 2020 för stiftelsen Justus Ingemanssons fond
Årsredovisning år 2020 för stiftelsen 13:e novemberfonden
Årsredovisning år 2020 för stiftelsen Johan o Gull Nilssons fond
Årsredovisning år 2020 för stiftelsen Sten Folke Ulfstands minne

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna stiftelsernas årsredovisningar.

  Utse Jeanette Ovesson och Jenny Davidsson att underteckna årsredovisningarna. 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 55 forts Dnr 2021/55

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Jeanette Ovesson (M)
Jenny Davidsson
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 56 Dnr 2020/468

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fordonspolicy med tillhörande riktlinjer 

Ärendebeskrivning

Samhällsplaneringsnämnden äger enligt sitt reglemente ansvar för inköp, underhåll och ut-
hyrning av kommunens fordon och maskiner. 

Samhällsplaneringsnämnden har den 17 december 2020, § 299, beslutat lämna kommun-
fullmäktige respektive kommunstyrelsen förslag till en fordonspolicy med tillhörande rikt-
linjer. Handlingarnas avsikt är att reglera olika aspekter av kommunens fordonsinköp och 
innehav nämligen säkerhet, miljö, ekonomi och ansvar. 

Kommunfullmäktige antog den 14 december 2020, § 267 ”Hållbarhetspolicy för Simrishamns 
kommun 2021-2030”. Kommunstyrelsen antog den 18 november, 
§ 224, ”Riktlinjer för upphandling och inköp”. Dessa dokument utrycker den politiska viljein-
riktningen och reglerar olika hållbarhets- och upphandlingsaspekter som är tillämpliga på hela 
kommunens verksamhet. Även innehav och inköp av fordon. 

Policy för styrdokument i kommunen föreskriver:

”Regler är verksamhetsspecifika och ska utgöra en grund för prioritering och fördela an-
svar samt visa vilken inriktning en viss verksamhet ska ha. En regel ska kunna fungerar 
som ett konkret stöd i det dagliga arbetet. Regler ska ha en bestämd giltighetstid varefter de 
ska utvärderas och eventuellt förnyas.
Regler antas av nämnd. 

Rutiner anger konkreta anvisningar för hur enskilda aktiviteter ska utföras. En rutin ska 
ange vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs, när de ska vara genomförda samt 
vilka prioriteringar som ska ske.” Rutiner antas av chef för verksamheten. 

Kommunledningskontorets bedömning är därmed att det inte behövs en särskild fordonspolicy 
med tillhörande riktlinjer utan att samhällsplaneringsnämnden själva kan anta styrdokument 
för området. Sedan policy för styrdokument antogs ska kommunen inte ha dubbla styrdoku-
ment. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2021-02-17, § 45
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-11
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-12-17, § 299
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 56 forts Dnr 2020/468

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Återsända ärendet till samhällsplaneringsnämnden för att själva anta styrdokument 
gällande fordon.  

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 57 Dnr 2021/91

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ombud Kommuninvest föreningsstämma 2021 

Ärendebeskrivning

Inför Kommuninvests digitala föreningsstämma den 15 april 2021 har Simrishamns kom-
mun att utse ombud till stämman. Istället för att årligen utse ombud som ska representera 
Simrishamns kommun vid Kommuninvests föreningsstämmor, föreslås att detta beslut gäl-
ler för resterande del av mandatperioden, det vill säga under åren 2021 - 2022. 

Beslutsunderlag

Inbjudan till Kommuninvests föreningsstämma den 15 april 2021.

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar att namn på kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordföran-
de ska anges.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Som ombud till Kommuninvests föreningsstämma utse kommunstyrelsens ordfö-
rande Jeanette Ovesson (M).

 Till ersättare utse kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Pia Ingvarsson (S).

 Beslutet gäller för åren 2021 - 2022

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens ordförande Jeanette Ovesson (M)
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Pia Ingvarsson (S)

 

24



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 58 Dnr 2020/469

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjer för information och kommunikation 

Ärendebeskrivning

I ärendet föreligger reviderade riktlinjer för information/kommunikation, vilka följer aktu-
ell styrmodell. Dessa ersätter de tidigare, av kommunstyrelsen 2015-06-17, § 149, fastställ-
da riktlinjerna, men även den av kommunfullmäktige fastställda policyn 2015-03-30, § 50.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2021-02-17, § 46
Förslag till riktlinjer för information/kommunikation 2021
Policy för information/kommunikation 2015
Riktlinjer för information/kommunikation 2015

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-03-30, § 30, vad gäller policy. 

 Upphäva kommunstyrelsens beslut 2015-06-17, § 149, vad gäller riktlinjer.

 Uppdra åt kommundirektören ta fram rutiner för hur arbetet med information/kom-
munikation ska genomföras.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 59 Dnr 2021/20

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Slutredovisning exploateringsprojekt 

Ärendebeskrivning

Enligt gällande exploateringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av exploate-
ringsprojekt när det är klart i sin helhet. Exploateringsprojektet ses som klart när inga fler 
utgifter beräknas belasta projektet. Varje år görs en bedömning av vilka projekt som inför 
bokslutet ska bedömas vara klart och slutredovisas.

Samhällsbyggnadsnämnden har nu inkommit med ytterligare 15 äldre exploateringsprojekt 
för slutredovisning. Sammantaget har dessa projekt
resulterat i en förlust som uppgår till 3 769 651 kr avseende år 2020. 

Frågan om exploateringsverksamhetens organisatoriska tillhörighet kommer att hanteras 
som ett eget ärende under våren 2021.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2021-02-17, § 47
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-02-09
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2020-12-17 § 291
Samhällsplaneringsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-03
Samhällsplaneringsförvaltningens sammanställning av slutredovisningar för exploaterings-
projekten
Policy för exploateringsredovisning, beslutad av kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 
154

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna slutredovisningarna av bilagda 15 exploateringsprojekt och lägga dessa 
till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 60 Dnr 2020/466

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Slutrapport för projekt allaktivitetsområde 1 - Jonebergsparken 

Ärendebeskrivning

Enligt gällande investeringsregler ska kommunfullmäktige erhålla slutredovisning av större 
investeringsprojekt. I nuläget är beloppet satt till projekt med investeringsbelopp översti-
gande totalt 5 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett ärende avseende slutredovisning av Pro-
jekt allaktivitetsområde 1 - Jonebergsparken.

Boverket bidrog med 2 548 725 kr, kultur- och fritidsnämnden bidrog med 1 560 000 kr, 
VA-verksamheten bidrog med 250 000 kr och resterande del finansierades av gata/parken-
hetens investeringsbudget om 4 141 275 kr. Total budget uppgick därmed till 8 500 000 kr.

Faktiskt utfall projektkostnader blev 8 245 534 kr. Därmed uppgår det sammanlagda bud-
getöverskottet till 254 466 kr.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2021-02-17, § 48
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-02-05
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll § 287 2020-12-17
Samhällsbyggnadsförvaltningens slutrapport daterad 2020-11-30

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna slutredovisningen av Projekt allaktivitetsområde 1 - Jonebergsparken 
och lägga den till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 61 Dnr 2021/41

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Handlingsplan - Våldsbejakande extremism 2021 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 30 oktober 2017, § 166, att anta 
handlingsplan för våldsbejakande extremism.
Handlingsplanen var daterad att avse åren 2017 – 2020, varför en ny plan kommer att 
framarbetas. En sådan ny handlingsplan kommer att beslutas under året och gälla från och 
med 2022. Tills den omarbetade handlingsplanen börjar gälla föreslås att befintlig plan 
förlängs för året 2021.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 2021-02-17, § 49
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-25.
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-10-30, § 166.
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017 - 2020, antagen i KF 2017-10-30, § 
166.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anta beslutad handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017 – 2020 att gälla 
även under 2021.

 Uppdra åt kommundirektören att ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande ex-
tremism att gälla från och med 2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 62 Dnr 2020/392

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om kamerabevakning 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 15 juni 2020 § 126 beslutat att hos Datainspektionen ansöka 
om optisk kamerabevakning av tre olika områden i Simrishamn nämligen, stationsområdet, 
Stadshuset och Fredsdalsområdet. 

Sedan beslutet togs har kamerabevakningslagen (SFS 2018:1200) ändrats. Från och med 
den 1 augusti 2020 är stations- och hållplatsområden för kollektivtrafik undantagna från 
tillståndsplikten om kamerabevakningen ska ske i brottsförebyggande syfte eller för att 
förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor. 

Datainspektionen har den 1 januari 2021 bytt namn till Integritetsskydds-myndigheten, 
förkortat IMY.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2021-02-17, § 50
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-02-08
Lägesbild från Polismyndigheten, 2020-11-05
Beslut i kommunfullmäktige, 2020-06-15, § 126 

Yrkanden

Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Gudrun Schyman (FI) yrkar avslag på arbetsutskottets beslutsförslag.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag mot Gudrun Schymans 
(FI) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets be-
slutsförslag.

Votering begärs och ska verkställas.

Omröstning

Den som röstar för arbetsutskottets beslutsförslag röstar Ja.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-03-10

§ 62 forts Dnr 2020/392

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Den som röstar för Gudrun Schymans (FI) avslagsyrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller med 13 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Henric 
Appelkvist (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Agneta Berliner 
(L), Mats Bengtsson (C), Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), 
Kjell Dahlberg (ÖP), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD) mot 

2 Nej-röster; Gudrun Schyman (FI) och Lisa Kvarnbäck (MP).

Kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag. 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Projektera för, och tillse att, kamerabevakning av stationsområdet i Simrishamn 
kommer till stånd. 

 Arbetsuppgiften och ansvaret för denna kamerabevakning tillförs samhällsplane-
ringsnämndens fastighetsenhet

 Samhällsplaneringsnämnden tillförs medel, 150 000 kronor, ur kommunfullmäkti-
ges medel till förfogande

 Kamerabevakningen av stationsområdet utvärderas två år efter att den kommit till 
stånd

 Ändra beslutet i kommunfullmäktige av den 15 juni 2020 § 126 och inte ansöka om 
kamerabevakning av Stadshuset/Stortorget och Fredsdalsområdet i Simrishamn.

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Gudrun Schyman (FI).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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