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§ 162

Sammanträdesprotokoll
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Kommunfullmäktiges arbetsordning

2019/40

30

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)
Christer Grankvist (S)
Gudrun Schyman (F!)
Hans-Olof Höglund (MP)
Mats Sundbeck (V)
Bengt-Åke Lindell (SD) tjänstgör för Tomas
Assarsson (SD)
Jan Dahl (SD) tjänstgör för Fredrik Ramberg
(SD)

Övriga deltagande

Christian Esbjörnsson (M)
Kristina Åhberg (M)
Anders Johnsson (M)
Lars-Erland Einarsson (C)
Annelie Roshagen (KD)
Lotta Hildebrand (L)
Anna Ling (C)
Berit Olsson (S)
Lennart Månsson (S)
Christl Bengtsson (S)
Christer Persson (ÖP)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Diana Olsson, kommundirektör
Carina Persson, nämndsekreterare

Justerandes sign
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§ 142

Dnr 2019/22

Fastställande av ärendelista
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna upprättad ärendelista.

_____

Justerandes sign
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§ 143

Dnr 2019/34

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas:
-

Finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne

-

Skrivelse angående konsekvenser för de skånska kommunerna i och med arbetsförmedlingens aviserade förändring av verksamheten

-

Sammanträdesprotokoll från Tomelilla kommun: Årsredovisning och granskningsrapport 2018 – Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, SÖRF

-

Sammanträdesprotokoll från Tomelilla kommun: Årsredovisning och granskningsrapport 2018 – Ystad Österlenregionens miljöförbund

-

Sammanträdesprotokoll från Tomelilla kommun: Ny bolagsordning och ägardirektiv avseende Österlens Kommunala renhållnings AB (ÖKRAB)

_____

Justerandes sign
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§ 144

Dnr 2019/23

Information från kommundirektören
Kommundirektör Diana Olsson informerar om hur arbetet med KS-mål fortskrider. Enhetscheferna på kommunledningskontoret kommer vid två tillfällen per år informerar om hur
man arbetar med uppsatta mål.
Kommundirektören kommer också ge en kort information vid varje kommunstyrelsesammanträde om arbetet med KS-mål.
Barn- och utbildningschef/förvaltningschef Ewa Kristensson har sagt upp sig och slutar i
början av september.
Rekryteringsprocessen av ny barn- och utbildningschef/förvaltningschef kommer ske enligt
kommunens riktlinjer.
_____

Justerandes sign
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§ 145

Dnr 2019/71

Redovisning av delegeringsbeslut
Följande delegeringsbeslut redovisas:
-

Anställningsavtal, kommunal tjänstepension samt tf personalchef under semester –
kommunledningskontoret.

-

Arbetsutskottets delegeringsbeslut 2019-05-22, §§ 134, 140-142.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 146

Dnr 2018/357

Medborgarförslag - FN-flagga
Ärendebeskrivning
I inlämnat medborgarförslag, den 12 september 2018, föreslås att Simrishamns kommun
anskaffar en FN-flagga för att, vid avsedda tillfällen, pryda en av flaggstängerna utanför
stadshuset tillsammans med den svenska flaggan.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 1 oktober 2018, § 152, att överlämna
medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut fattas i kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den 25 april 2019, § 93, behandlat medborgarförslaget och beslutat föreslå kommunstyrelsen att medborgarförslaget bifalles.
Av protokollet framgår också att samhällsbyggnadsnämnden är positiv till att införskaffa
en FN-flagga och kommer att ta med förslaget i samband med översyn av reglerna för
flaggning i kommunen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 143
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-03.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-04-25, § 93.
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-10-01, 152.
Inkommit medborgarförslag, 2018-09-12.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Medborgarförslaget bifalles.

_______
Beslutet expedieras till:
Kurt Berg
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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8

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-06-05

§ 147

Dnr 2018/498

Medborgarförslag - Gratis offentlig transport för pensionärer bosatt i
Simrishamn kommun
Ärendebeskrivning
I inkommen skrivelse, den 5 december 2018, framförs synpunkten att kommunstyrelsen
bör se över beslutet kring gällande åldersgräns för seniorkorten samt kan de tolkas så att
seniorkorten framöver bör gälla även utanför kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 28 januari 2019, § 4, att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Förslagsställaren har i skrivelse inbjudits att redogöra för sitt förslag på kommun-styrelsen
men avstod att medverka.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 144
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-13.
Inkommit medborgarförslag, 2018-12-05.
Yrkande
Pia Ingvarsson (S) anser att medborgarförslaget ska anses vara besvarat med hänvisning till
tjänsteskrivelsen i ärendet.
Mats Bengtsson (C) begär ajournering, vilken verkställs kl 14.10-14.15.
Efter ajournering yrkar ordföranden, Jeanette Ovesson (M), bifall till Pia Ingvarssons (S)
yrkande.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Medborgarförslaget anses vara besvarat.

_______
Beslutet expedieras till:
Arild Heggeland

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 148

Dnr 2019/216

Havsplan och kustzonsanalys - Fördjupning av översiktsplanen för Simrishamns kommun, samråd
Ärendebeskrivning
Havsplanens syfte är att klargöra hur kommunens havsområde ska användas. Planen sammanställer kunskap och underlag för att skapa en helhetsbild av havs- och kustområdet. En
helhetsbild som leder till väl förankrade strategier och riktlinjer samt förslag på åtgärder
som möjliggör att strategierna kan uppnås.
Många intressen samsas i havet och längs kusten, vilket skapar behov av en långsiktig planering och förvaltning. Denna fördjupning av Översiktsplanen, Havsplanen med tillhörande kustzonsanalys, handlar om just havets framtida utveckling och stakar ut den framtidsvision kommunen har för sitt havsområde och ger ett helhetsgrepp kring den framtida förvaltningen. Det
är ett strategiskt dokument att använda vid avvägningar och beslut rörande kommunens havsoch kustområde.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 11 mars 2019, § 37, bland annat
att godkänna förslag till Havsplan och kustzonsanalys – Fördjupning av översiktsplanen för
Simrishamns kommuns havsområde, för samråd.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 145
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-07.
Kungörelse, 2019-04-04.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-03-11, § 37.
Havsplan och kustzonsanalys, samrådshandlingar, www.simrishamn.se/havsplan
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Inte framföra någon erinran kring nu föreliggande samrådshandling, ”Havsplan och
kustzonsanalys – Fördjupning av översiktsplanen för Simrishamns kommuns havsområde”.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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§ 149

Dnr 2019/265

Intern kontrollplan 2019
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till plan för kommunstyrelsens interna
kontroll 2019 i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunens interna kontroll.
Förslaget har sin utgångspunkt från risk- och väsentlighetsbedömningen och de övriga anvisningar som reglementet anger.
Kontrollområdena i bruttolistan är prioriterade efter den riskanalys som är gjord, där de fyra
första är bedömda som mest prioriterade; fakturahantering, investeringar,
it-säkerhet och avtalsuppföljning

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 147
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, 2019-05-16
Bruttolista intern kontrollplan 2019
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Anta de fyra prioriterade kontrollområdena i bruttolistan att gälla som intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 150

Dnr 2019/283

Budgetskrivelse
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret överlämnar förslag till budgetskrivelse för 2020-2022
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 148
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2019-05-21
Budgetskrivelse för kommunstyrelsen 2020-2022
Avstå från att delta i beslut
Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (F!),
Hans-Olof Höglund (MP) och Mats Sundbeck (V) avstår från att delta i beslut i ärendet.
Yrkande
Jeanette Ovesson (M) yrkar att budgetskrivelsen för 2020-2022 godkänns som underlag för
kommande arbete i budgetberedningen.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna budgetskrivelsen för 2020-2022 som underlag för kommande arbete i
budgetberedningen

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret

Justerandes sign
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§ 151

Dnr 2018/238

Motion -Trygghetsskapande åtgärder i Simrishamn -Centerpartiet
Ärendebeskrivning
Carl-Göran Svensson har i motion inkommen 2018-05-17 föreslagit att kommunen anställer ordningsvakter. Motionären skriver att polisen mestadels lyser med sin frånvaro och att
det tar lång tid innan de är på plats. Vidare att droger, skadegörelse och konflikter är en
verklighet som Simrishamns kommuninvånare lever med och att kommunen bör ta saken i
egna händer genom att anställa ordningsvakter. Ordningsvakterna ska vara på plats för att
skapa trygghet på tider såsom kvällar, helger och sommartid och kommunen skall bestämma till vad, hur och var de ska användas. Slutligen anser motionären att staten genom att
minska resurserna till ordningspolisen skall kompensera Simrishamns kommun för de ökade kostnaderna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 151
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-09
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-06-18, § 118
Motion från Carl-Göran Svensson (C) inkommen 2018-05-17.
Yrkande
Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), yrkar att motionen återremitteras för vidare beredning
med hänsyn till kommande dialog med polisen och med inriktning på budgetarbetet inför
2020.
Pia Ingvarssons (S) begär ajournering, vilken verkställs klockan 14.25-14.35
Avstå från att delta i beslut
Efter ajournering meddelar Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist
(S), Gudrun Schyman (F!), Hans-Olof Höglund (MP) och Mats Sundbeck (V) att de avstår
från att delta i beslut i ärendet.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Återremittera motionen för vidare beredning med hänsyn till kommande dialog
med polisen och med inriktning på budgetarbetet inför 2020.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 151 forts

Dnr 2018/238

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 152

Dnr 2019/268

Markanvisning, del av Lasarettet 1
Ärendebeskrivning
Bovieran AB har under många år letat efter mark i Simrishamns tätort, eftersom det finns
en efterfrågan på Bovierans boendeskoncept. Enligt kommunens riktlinjer för markanvisning (KF 30 oktober 2017, § 153) får direktanvisning av mark göras till en exploatör med
en särpräglad idé. I förslag till reviderade riktlinjer för markanvisning föreslås att direktanvisning av mark även ska kunna göras för byggnation som riktar sig mot någon av de utpekade grupperna i kommunens bostadsförsörjningsprogram (KF 30 oktober 2017, § 162).
Bovieran AB riktar sig helt och hållet till en senior målgrupp, som är en utpekad grupp i
bostadsförsörjningsprogrammet.
Konceptet kräver en relativt stor, centrumnära yta. Bovierans tidigare standard koncepthus
har krävt så pass stor yta att det inte varit möjligt att hitta någon lämplig, centrumnära plats
i Simrishamn. Det nya koncepthuset Nova, som är det man nu tänker sig i Simrishamn,
kräver en total markyta om ca 4 000 m2. Bovieran gör bedömningen att konceptet Nova får
plats inom del av fastigheten Lasarettet 1.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 april 2019, § 84, föreslå
kommunfullmäktige besluta bevilja Boverian AB:s ansökan om markanvisning för del av
fastigheten Lasarettet 1. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att fullfölja markanvisningen genom avtal och försäljning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 155
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-08.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-04-25, § 84, inkl kartskiss.
Bovieran AB:s ansökan om markanvisning, 2019-03-26.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-04-25, § 82.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-04-25, § 83.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Återremittera ärendet för förtydligande om det finns en gällande detaljplan eftersom det funnits ett överklagande samt eventuella konsekvenser av detta vid
markanvisning.

Justerandes sign
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§ 152 forts

Dnr 2019/268

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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§ 153

Dnr 2018/382

Digitala medborgarförslag - ny hantering av medborgarförslag
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun införde, som första kommun i Skåne, medborgarförslag den 1 juli
2002 (KF 2002-06-24 § 77) under en försöksperiod på sex månader, utvärdering skedde
2003 då beslut togs om att möjligheten för kommuninvånarna att lämna medborgarförslag
bibehölls även fortsättningsvis.
Vid beslut i kommunfullmäktige den 29 september 2008, § 140, förenklades hanteringen
av medborgarförslagen med anledning av ändringen i kommunallagens regler (KL 5:25)
genom att kommunfullmäktige för varje enskilt medborgarförslag tar ställning till om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta ärendet till kommunstyrelsen eller en annan berörd nämnd.
På senare år har digitala medborgarförslag ersatt de traditionella medborgar-förslagen i en
rad svenska kommuner och landsting. Tillvägagångssättet innebär vanligen att en medborgare presenterar sitt förslag på kommunens hemsida och andra medborgare ges möjlighet
att rösta på det. Om tillräckligt många medborgare ställer sig bakom förslaget, tar kommunfullmäktige upp det och utreder förslaget. Hur många som behöver ställa sig bakom
förslaget varierar i olika kommuner, men SKL, Sveriges kommuner och landsting, anser att
en procent av befolkningen är en rimlig andel.
Fördelarna med att digitalisera medborgarförslagen enligt denna modell är många enligt
såväl SKL som kommuner som utvärderat sin lösning. Det skapar transparens genom att
publikt visa förslagen och flödet i hanteringen av dem, ger intresse i fler åldersgrupper,
leder till ökat engagemang och är mer resurseffektivt. Det blir också en bättre och bredare
återkoppling för de förslag som inte går vidare, framför allt de som inte rör kommunens
verksamhet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 146
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-14.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2019-04-24, § 106.
Kommunfullmäktiges beslut 2008-09-29, § 140.
Kommunfullmäktiges beslut 2002-06-24, § 77.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

17

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-06-05

§ 153 forts

Dnr 2018/382

Yrkanden
Pia Ingvarsson (S) yrkar avslag eftersom vi anser att medborgarförslag ska behandlas som
en motion och att man har möjlighet att i ett tidigt skede avslå ett förslag om det inte är en
kommunal fråga.
Gudrun Schyman (F!) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Mats Sundbeck (V) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Karl-Erik Olsson (S) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Pia Ingvarssons (S) yrkande mot arbetsutskottets beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.
Votering begärs och verkställs.
Omröstning
Den som röstar för arbetsutskottets beslutsförslag röstar Ja.
Den som röstar för Pia Ingvarssons (S) yrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med 12 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Henric
Appelkvist (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Malin Henriksson (L), Mats Bengtsson (C), Gudrun Schyman (F!), Hans-Olof Höglund (MP), Mats
Sundbeck (V), Bengt-Åke Lindell (SD) och Jan Dahl (SD)
mot 3 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S) och Christer Grankvist (S).
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Digitalisera medborgarförslagen enligt ny modell. Tills detta är genomfört hanteras
medborgarförslagen enligt tidigare beslut.



Under uppstarten skall gälla 75 ”gillare” och förslagen skall ligga ute två månader,
utvärdering av detta skall ske efter sex månader.

Justerandes sign
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§ 153 forts

Dnr 2018/382



I samband med införandet revidera kommunfullmäktiges arbetsordning med hänsyn
till digitaliseringen av medborgarförslagen.



Uppdra åt kommunledningskontoret att kravställa och upphandla nödvändig teknisk
plattform, finansiering sker genom befintlig budget.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S) och Christer Grankvist
(S).
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-06-05

§ 154

Dnr 2018/385

Taxor och avgifter 2019 - Miljöförbundet
Ärendebeskrivning
Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft (SFS 2018:2088) där de regleras att tillstånd
ska utfärdas istället för som idag en anmälan, till de som säljer tobak och liknande produkter.
Ansökningsförfarandet kommer att ställa högre krav på den som söker men även på tillsynsmyndigheten genom granskning av den sökandes bakgrund, ekonomi, lämplighet med
mera. I vissa fall kan tillsyn ske gemensamt med annan lagstiftning vilket gör att avgiften
till viss del kan justeras ner. Tillsyn enligt tobakslagen och liknande produkter, alkohol
(folköl) och receptfria läkemedel ingår i miljöförbundets verksamhetsplan.
När lagen träder i kraft kommer ett utökat förbud mot rökning att gälla bland annat på uteserveringar, busskurer, tågstationer med mera. Förbudet inkluderar e-cigaretter, vattenpipor
med eller utan tobak eller annat som till användningssättet motsvarar rökning, men som
inte innehåller tobak.
Ystad-Österlenregionens miljöförbunds direktion har vid sammanträde den 8 april 2019, §
36, beslutat ställa sig bakom de taxor som tagits fram med anledning av ett förändrat ansökningsförfarande gällande tillstånd för tobaksförsäljning och en förändring av tobakstillsynen. En uppföljning av taxorna kommer att ske efter två år för att säkerställa rätt kostnadsnivå och tidsintervall. Direktionen beslutar att översända taxorna till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige för fastställande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 149
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-06.
Ystad-Österlenregionens miljöförbunds direktions beslut, 2019-04-08, § 36.
Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter (SFS
2018:2088).
Taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel enligt lag (2009:730).
Taxa för tillsyn av folköl enligt alkohollagen (2010:1622).
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Fastställa de taxor, enlig nedan, som Ystad-Österlenregionens miljöförbunds direktion ställt sig bakom med anledning av ett förändrat ansökningsförfarande gällande
tillstånd för tobaksförsäljning och en förändring av tobakstillsynen.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-06-05

§ 154 forts
-

Dnr 2018/385
Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter
(SFS 2018:2088)
Taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel enligt lag
(2009:730).
Taxa för tillsyn av folköl enligt alkohollagen (2010:1622).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-06-05

§ 155

Dnr 2019/133

Motion från (S) - Ny busslinje från norr till syd
Ärendebeskrivning
6 mars 2019 inkom en motion från Karl-Erik Olsson (S) om en ny busslinje från norr till
syd i Simrishamns kommun.
Motionären pekar i sin skrivelse ut ett behov av att binda samman inlandsorterna i kommunen med en ny busslinje från norr till syd, med anslutning i en större serviceort som erbjuder grundläggande samhällsservice och kollektivtrafikutbud, förslagsvis Gärsnäs där det
finns vårdcentral och vidare anslutning till tåg och expressbuss mot Lund kan ske.
Karl-Erik Olsson (S) föreslår att förhandlingar inleds under 2019 med Skånetrafiken om att
en ny busslinje startas upp från norr till söder via Gärsnäs under denna mandatperiod.
25 mars 2019, §69 beslutade kommunfullmäktige att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
I översiktsplanen föreslås en ny busslinje genom inlandsbyarna Sankt Olof –Gärsnäs –
Hammenhög –Borrby, alternativ rutt via Smedstorp för anslutning till tåg.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 150
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-10
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25, § 69
Motion från Socialdemokraterna – Ny busslinje från norr till syd 2019-03-06
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Bifalla motionen med hänvisning till ställningstagande i översiktsplanen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-06-05

§ 156

Dnr 2019/261

Förbundsordning för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 20192022
Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Räddningsförbund, SÖRF, har inkommit med förbundets förbundsordning
för perioden 2019 - 2022.
Förbundsordningen ändrades med följande tillägg i bilaga1, Planering för ordförandeskapet
i direktionen 2011–2026.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 152
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-08
Förbundsordning för Sydöstra Skånes Räddningsförpund 2019 - 2022
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Sydöstra Skånes Räddningsförbunds förbundsordning för 2019 - 2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsunderlag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-06-05

§ 157

Dnr 2018/428

Ansökan om bidrag från Yngve Östbergs donationsfond - Fru Ide sällskapet
Ärendebeskrivning
Fru Ide sällskapet ansöker i skrivelse om största möjliga bidrag från Yngve Östbergs Donationsfond för att användas till bland annat tryckning av skrifter, annonser, inbjudningskort, arvoden, logi och förtäring i samband med sommarens arrangemang för att uppmärksamma Fru Ides minne.
Fru Ide bodde i riddarborgen i Gladsax på 1300-talet med sin make Thorkild Nielsen Bing
och har gått till historien som ”Fru Ide Pedersdatter Falk till Gladsax”.
Den 15 augusti 2019 är det 620 år sedan Fru Ide avled, vilket är de som kommer att uppmärksammas extra under sommaren.
Av Yngve Östbergs testamente samt Länsstyrelsens registreringsbevis för stiftelsen framgår att stiftelsens ändamål är att då den behållna räntan i fonden uppgått till 25 000 kronor
kan fullmäktige bestämma huruvida det tillgängliga räntebeloppet skall utdelas till något
ändamål som fullmäktige beslutar, eller förbli oanvänt till den sammanlagda räntan uppgått
till 50 000 kronor. Då beloppet ovillkorligen skall användas för det eller de ändamål i och
för staden som fullmäktige beslutar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 153
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-03.
Inkommen ansökan, 2018-10-17.
Registreringsbevis, Stiftelsen Yngve Östbergs Donationsfond.
Yngve Östbergs testamente.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Avslå ansökan då de inte avser arrangemang i staden, vilket enligt testamentet var
Yngve Östbergs vilja.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

24

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-06-05

§ 158

Dnr 2019/266

Riktlinjer för markanvisning - revidering
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 30 oktober 2017, § 153, Simrishamns kommuns Riktlinjer för
markanvisning, riktlinjer som kommunen, enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, är skyldig att ha. Sedan dess har vissa förutsättningar förändrats och
därför ser samhällsbyggnadsförvaltningen ett behov av att föreslå följande ändringar/förtydliganden:
 Beskrivning av hur markanvisningsavtal kan användas i markanvisnings-processen.
 Förtydligande om att förlängning av ett genomförandeavtal alltid ska ske skriftligt
och i god tid.
 Markanvisnings- och genomförandeavtal ska godkännas av samhälls-byggnadsnämnden som också beslutar om att sälja marken.
 Fribyggarbostadstomter säljs först när startbesked beviljats.
 Ett vinnande tävlingsbidrag får endast i undantagsfall och efter kommunens godkännande, avvika från inlämnat förslag när det genomförs.
 Direktanvisning av mark får göras för byggnation för någon av de i Bostadsförsörjningsprogrammet utpekade grupperna.
 Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om att försäljning av större markområden
för verksamheter och mindre, färdigbildade verksamhetstomter där samhällsbyggnadsnämnden beslutat om försäljningspriset, säljs på delegation.
 Verksamhetsmark säljs först när (första) bottenplattan är gjuten.
 Mark-/tomtpris beslutas av samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med de principer
för markprissättning som anges i riktlinjerna för markanvisning samt kommunfullmäktiges beslut om prissättning av kommunägd industrimark (KF 2018-10-01, §
170).
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 april 2019, § 82, föreslå
kommunfullmäktige anta reviderat förslag till Riktlinjer för markanvisning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 154
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-09.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-04-25, § 82.
Förslag till reviderade Riktlinjer för markanvisning.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-12-13, § 273.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-06-05

§ 158 forts

Dnr 2019/266

Bostadsförsörjningsprogram - Riktlinjer för bostadsförsörjning för Simrishamns kommun.
Gällande Riktlinjer för markanvisning, antagna 2017-10-30, § 153.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anta reviderat förslag till Riktlinjer för markanvisning.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-06-05

§ 159

Dnr 2018/503

Föreskrifter om sotningsfrister
Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) har i sitt, av direktionen beslutade, handlingsprogram för 2019 – 2022 tagit fram förslag på sotningsfrister, vilka vidare skall beslutas av medlemskommunerna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 156
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-07.
Sotningsfrister för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anta Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds förslag till sotningsfrister.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-06-05

§ 160

Dnr 2019/40

Reglemente för överförmyndarverksamheten
Ärendebeskrivning
I den pågående översynen av samtliga reglementen presenteras nu även förslag till nytt
reglemente för överförmyndaren.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 157
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-08
Förslag till reglemente för överförmyndaren
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Fastställa reglemente för överförmyndaren i enlighet med redovisat förslag.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige(beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-06-05

§ 161

Dnr 2019/40

Reglemente för revisorerna - Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
I den pågående översynen av samtliga reglementen presenteras nu även förslag till nytt reglemente för Simrishamns kommuns revisorer. Fullmäktige får enligt 12 kap 18 § kommunallagen
meddela närmare föreskrifter om revisionen. Det sker genom att fullmäktige antar ett revisionsreglemente.
Reglementet kompletterar lagstiftningens reglering med lokala föreskrifter om revisionens
organisation, sammankomster, förvaltning mm. Reglementet kan dock inte reglera eller
styra själva inriktningen på granskningsarbetet.

Det föreliggande förslaget innehåller förtydliganden av revisorernas roll och uppdrag, förändringar i lagstiftning och modernisering av språket.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 158
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-10
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Fastställa reglemente för revisorerna i enlighet med redovisat förslag.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-06-05

§ 162

Dnr 2019/40

Kommunfullmäktiges arbetsordning
Ärendebeskrivning
I arbetet med att se över samtliga reglementen lämnas nu också förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige. Förslaget utgår från Sveriges kommuner och landstings
(SKL) skrift ”Arbetsordning för fullmäktige – Ett underlag för lokal bedömning” och tar
sin utgångspunkt i innehållet i kommunallagen, utvecklingen av kommunal praxis och den
kommunaldemokratiska utvecklingen.
Arbetsordningens regler avser att komplettera lagens bestämmelser. Fullmäktige har relativt stor frihet att själv bestämma arbetsordningens utformning och innehåll. Vissa frågor
har dock ansetts vara av sådan vikt att de inte får lämnas oreglerade. Dessa återfinns i 5
kap. 72 § KL.
De förändringar som återfinns i förslaget till ny arbetsordning är främst förtydliganden,
modernisering i språk och förändringar i lagstiftning och praxis.
Förslaget till ny arbetsordningen är framtaget i samråd med kommunfullmäktiges presidium.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 159
Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-05-09
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Simrishamns kommun
Arbetsordning för fullmäktige – ett underlag för lokala bedömningar, SKL
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Fastställa arbetsordning för kommunfullmäktige i enlighet med redovisat förslag.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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