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§ 133

Dnr 2021/3

Val av justerare
Att justera dagens protokoll väljes Pia Ingvarsson (S).
_____
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§ 134

Dnr 2021/7

Fastställande av ärendelista
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna upprättad ärendelista.

_____

Justerandes sign
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§ 135

Dnr 2021/10

Information från kommundirektören 2021
Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information:
När det gäller Covid 19 kommer nästa möte äga rum den 10 juni. Man ser inga större förändringar ute i verksamheterna sedan föregående möte.
Vaccinationsföretaget som vaccinera i fas 4 har fått klart med lokal i Simrishamn. Enligt
uppgift ska vaccineringen börja under vecka 25.
_____
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§ 136

Dnr 2021/13

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas:
-

Samhällsplaneringsnämnden beslut: Intern kontrollplan 2021.

-

Samhällsplaneringsnämndens beslut: Biogas Ystad-Österlen ekonomisk förening.

-

Byggnadsnämndens beslut: Helårsprognos 2021.

_____
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§ 137

Dnr 2021/208

Informerar om "Våld i nära relationer"
Socialchef Stina Lundquist informerar om ”Våld i nära relationer”.
Våld i nära relationer innebär inte bara fysiskt våld. Är en samhällsfråga som i stor del
innebär mäns våld mot kvinnor.
Utredning visar att barn som upplevt våld i nära relation var 5 stycken år 2016 och 49 stycken år 2020. Däremellan har det gått upp och ner. Jämför man detta med vuxna var siffran
7 stycken år 2016 och 10 stycken år 2020. 2019 sticker ut när det gäller både barn och vuxna 71 barn respektive 18 vuxna.
Under många år var skyddat boende kopplat till kvinnojouren. Kommunen söker boende
som ska matcha personens behov. I vissa fall behövs det en stor skyddsfaktor för boendet.
Vanligt att placering sker långt iväg från hemkommunen för att kunna erbjuda det skydd
som behövs.
Under 2019 var det 13 stycken som hade skyddat boende, av dessa var 7 hushåll utan barn.
Finns ingen gräns för hur länge man bor på ett skyddat boende, individuell bedömning
gäller och ofta handlar det om en längre tid.
Viktigt att när kvinna med barn placeras i skyddat boende ska det finnas tillgång till förskola/skola.
Varit få ärenden under pandemin, även orosanmälningarna har minskat. Däremot har barn
som deltagit i Blåvingeverksamheten ökat.
Troligtvis har pandemin påverkat att färre vuxna sökt hjälp. Man är beredd på att det blir
en ”social skuld” efter pandemin.
Finns ett lagförslag om att det ska vara brottsligt att låta barn uppleva våld.
Samordnare för ”Våld i nära relationer” finns på socialförvaltningen.
Sedan 2015 får samtliga medarbetare på socialförvaltningen en basutbildning om hur man
upptäcker våld samt vilka stöd som man kan ge till berörda.
En handlingsplan utarbetas för hur man ska arbeta under de närmaste åren med problemet.

Justerandes sign
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§ 137 forts

Dnr 2021/208

Samverkan sker med grannkommunerna. God kontakt med Kvinnojouren på Österlen.
Träffar med polisens brottsoffer- och personsäkerhetssamordnare sker regelbundet.
Försörjningsstöd betalas idag ut till aktledaren, som oftast är en man. Detta behöver ändras.
Svårt att hjälpa ungdomar som är utsatta för hedersvåld. Tufft för ungdomarna att inte få ha
kontakt med någon familjemedlem.
Den digitala världen är svår att hantera. Man kan t ex inte ha ett gemensamt ICA-kort, gemensamma konton och barn som spelar på internet kan inte fortsätta med detta eftersom
det syns.
_____
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§ 138

Dnr 2021/19

Redovisning av delegeringsbeslut
Följande delegeringsbeslut redovisas:
-

Protokoll från löneöversyn 2021.

-

Kommundirektörens delegeringsbeslut.

-

Anställningar vid kommunledningskontoret.

-

Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 2021-05-26, §§ 127-128.

_____
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§ 139

Dnr 2021/163

Offentlig medfinansiering från kommunerna till Leader 2022-2023
Ärendebeskrivning
Leader Sydöstra Skåne har inkommit med en skrivelse om intresse av fortsatt offentlig
medfinansiering för 2022 och 2023.
Den offentliga medfinansiering är 33 % vilket blir 4 392 558 kronor. Leader Sydöstra Skånes
förslag är att den offentliga medfinansieringen fördelas mellan kommunerna baserat på antal
invånare. För vår kommun blir det 1 020 168 kronor för 2022 och 2023. Det blir således
510 084 kronor per år.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-05-26, § 129
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18
Skrivelse från Leader Sydöstra Skåne
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Överlämna förfrågan till budgetberedningen för hantering inom budgetberedningens arbete med driftsbudgeten för 2022 och plan 2023 till 2026

_______
Beslutet expedieras till:
Leader Sydöstra Skåne

Justerandes sign
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§ 140

Dnr 2021/45

Kommunstyrelsens budgetskrivelse driftbudget 2022-2026
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret överlämnar förslag till budgetskrivelse avseende driftbudget för
åren 2022–2026.
En antagen budgetskrivelse ska skickas in till ekonomienheten den 2 augusti för att sedan
presenteras för budgetberedningen vid dess möte den 16 augusti. I budgetskrivelsen ska
kortfattat beskrivas ansvarsområdet. Som underlag för driftbudgeten ska beskrivning ske
av nuläget gällande ekonomi och verksamheterna samt bedömd måluppfyllelse för innevarande år.
Nya resursbehov med motivering ska lämnas i prioriteringsordning samt vara kopplade till
ett fullmäktigemål. Varje nämnd ska även ta fram effektiviserings-möjligheter som motsvarar minst en procent av 2021 års ram, vilket för kommunstyrelsen är 946 tkr. Dessa ska
konsekvensbeskrivas och kopplas till ett fullmäktigemål.
Budgetskrivelsen ska också innehålla förslag på preliminära nämndmål och indikatorer för
2022.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-05-26, § 130
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2021-05-05
Kommunstyrelsens budgetskrivelse för driftbudget 2022–2026.
Avstå från att delta i beslut
Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (FI),
Lisa Kvarnbäck (MP) och Kjell Dahlberg (ÖP), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD) avstår från att delta i beslut av ärendet
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


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

_______
Justerandes sign
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§ 140 forts

Dnr 2021/45

Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 141

Dnr 2020/373

Organisationsöversyn; näringslivsarbete/destinationsutvecklingsarbete
Ärendebeskrivning
Ett bra företagsklimat är en viktig förutsättning för tillväxt och sysselsättning. Ett bra företagsklimat ger möjlighet för företag att starta, växa och anställa fler vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden.
För att kunna möta de behov och de krav som ställs på den kommunala organisationen
avseende näringslivets förutsättningar så behöver vi fundera på hur vi ska organisera oss.
En utredning är gjord som förutsättningslöst sett över kommunens organisation för näringslivsfrågor, insatser för turism, evenemangsinsatser samt övrigt näringslivsrelaterade
verksamheter tex marknadsföring och centrumutveckling.
Utredningen har lett fram till en rapport som innehåller förslag och konsekvenser av olika
organisationsformer i syfte att skapa förutsättningar för att främja ekonomisk tillväxt och
utveckling i kommunen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-05-26, §§ 131
Rapport Organisationsöversyn näringslivs och destinationsutvecklingsarbete, daterad
2021-05-10
Kommunstyrelsens beslut, 2020-11-18, § 216
Arbetsutskottets beslut, 2020-10-28, § 218
Tjänsteskrivelse, daterad 201020.
Yrkande
Jeanette Ovesson (M) yrkar att ärendet bordlägges.
Gudrun Schyman (FI), Lotta Hildebrand (L) och Paul Frogner Kockum (KD) yrkar bifall
till Jeanette Ovessons (M) yrkande.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
 Bordlägga ärendet.
_____

Justerandes sign
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§ 141 forts

Dnr 2020/373

Beslutet expedieras till:
Utvecklingsenheten

Justerandes sign
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§ 142

Dnr 2021/194

Reklamation från IP Only
Ärendebeskrivning
2014 sålde kommunen kanalisation till IP-Only som lagts ner i samband med utbyggnad av
vatten och avlopp på landsbygden några år tidigare. I avtalet garanterar vi som säljare ”att
kanalisationen i allt väsentligt är i funktionsdugligt skick och ”dragbar” innebärande att
det är möjligt att dra eller blåsa fiber och/eller sub-kanalisation i kanalisationen”
I samband med fiberutbyggnad på landsbygden i det s.k. Hammenhögsprojektet uppfylldes
inte ovanstående klausul på sammanlagt 25km kanalisation medförande att entreprenören
istället fick gräva och lägga ner ny kanalisation.
IP-Only har till kommunen kommit in med en reklamation och redovisning av tillkommande kostnader på 3104438kr. Underlaget från IP-Only är granskat av tjänstepersoner och
bedöms som rimligt. Förvaltningens bedömning är att en eventuell överprövning högst sannolikt inte kommer att medföra att kommunen slipper ersätta IP-Only deras tillkommande kostnader.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-05-26, § 132
Tjänsteskrivelse, KLK
IPO reklamation
Yrkande
Jeanette Ovesson (M) yrkar att ärendet återremitteras med uppdrag att låta en extern jurist
titta på överlåtelseavtalet mellan IP Only Fibernät AB och Simrishamns kommun, daterat
2014-03-05.
Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till Jeanette Ovessons (M) yrkande.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Återremittera ärendet med uppdrag att låta en extern jurist titta på överlåtelseavtalet mellan IP Only Fibernät AB och Simrishamns kommun, daterat 2014-03-05

_______
Justerandes sign
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§ 142 forts

Dnr 2021/194

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret

Justerandes sign
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§ 143

Dnr 2019/398

Detaljplan för del av Hjälmaröd 3:25 och del av Hjälmaröd 3:28 - antagande
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för campingändamål, ställplatser för husbilar
samt för tillfällig parkering inom del av fastigheten Hjälmaröd 3:25. Denna fastighet ligger
utanför detaljplaneratområdet. Plansituationen aktualiseras samtidigt för del av Hjälmaröd
3:28 vilken används som väg men är planlagd för campingändamål.
Planområdet ligger vid väg 9, söder om Kiviks marknadsfält och väster om Kiviks camping. För Kiviks camping finns en detaljplan (Hjälmaröd 3:28).
I Simrishamns kommuns översiktsplan är området delvis utpekat som utbyggnadsområde
för campingändamål. Området var tidigare en fruktodling som under en lång tid använts
som tillfällig parkering vid bland annat Kiviks marknad.
Gaturummet mot väg 9 ska enligt översiktsplanen förädlas och framsidor mot vägen ska
skapas. Området är en viktig del av ”porten” till Kivik när man kommer norrifrån.
Samhällsplaneringsnämden beslutade vid sammanträde den 29 april 2021, § 83, föreslå
kommunfullmäktige godkänna detaljplan för del av Hjälmaröd 3:25 och del av Hjälmaröd
3:28 för antagande.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-31.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2021-04-29, § 83.
Plankarta, 2021-04-12.
Planbeskrivning, 2021-04-12.
Granskningsutlåtande 2021-04-12.
Samrådsredogörelse, 2020-11-13.
Behovsbedömning, 2020-11-13.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anta detaljplan för del av Hjälmaröd 3:25 och del av Hjälmaröd 3:28.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign
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§ 144

Dnr 2019/489

Detaljplan för del av Mellby 27:52 och del av 3:121 - antagande
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse. Förslaget innebär en utbyggnad av småhusbebyggelse med trädgårdar och gemensam grönyta. Förslaget innebär ett sammanhållet område med tät, låg småhusbebyggelse, 1–2 våningar. Husens entrégårdar vänder sig mot gatan. Bostadsfastigheterna omgärdas av träplank. Det
skapas en öppen, gemensam grönyta med träd i områdets mitt som är fritt för allmänheten
att röra sig genom. Ett omsorgsfullt utformat gaturum är en viktig del i förslaget.
Planområdet ligger i Kivik och är ca 16 000 kvm stort. Området utgörs av delar av fastigheterna Mellby 27:52 och 3:121. Markägare är Simrishamns kommun. Planområdet är idag
jordbruksmark som utgörs av äppelodling.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 27 maj 2021, § 122, föreslå
kommunfullmäktige godkänna detaljplan för Mellby 27:52 och Mellby 3:121 för antagande.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-31.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2021-05-27, § 122.
Planbeskrivning, 2021-05-17.
Granskningsutlåtande, 2021-05-17.
Plankarta, 2021-03-08.
Miljöundersökning.
Utredningar – bilagor.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anta detaljplan för del av Mellby 27:52 och del av 3:121.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 145

Dnr 2021/226

Fastställande av verksamhetsområde för allmänt vatten- och avloppsförsörjning för delar av fastigheterna Mellby 27:52 och Mellby 31:21
Ärendebeskrivning
Detaljplanen för del av fastigheterna Mellby 27:52 och Mellby 3:121, är på väg för antagande i kommunfullmäktige under 2021. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av 33 enbostadshus. Planområdet ligger idag utanför verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. Innan utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp
kan utföras och förbindelsepunkter upprättas till de aktuella fastigheterna måste verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning fastställas.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 27 maj 2012, § 123, föreslå
kommunfullmäktige fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten, spillvatten och
dagvatten för del av Mellby 27:52 och del av Mellby 3:121, i enlighet med bilagt kartmaterial.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-01.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2021-05-27, § 123.
Kartor, förslag på verksamhetsområde, del av Mellby 27:52 och del av Mellby 3:121.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten, spillvatten och dagvatten
för del av Mellby 27:52 och del av Mellby 3:121, i enlighet med redovisat kartmaterial.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 146

Dnr 2021/152

Årsredovisning 2020 - Simrishamnsbostäder AB
Ärendebeskrivning
Simrishamns Bostäder AB har inkommit med sin årsredovisning inklusive revisionsberättelse för 2020.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och
att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet.
Av upprättad granskningsrapport kan utläsas att ändamålsenliga rutiner för upphandling måste
säkerställas för att kunna genomföra upphandlingar i enlighet med kraven i LOU.
Med anledning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt så vill kommunstyrelsen att Simrishamnsbostäder AB inkommer med hur bolaget säkerställt att upphandlingsfrågor hanteras enligt gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17
Årsredovisning 2020 Simrishamns Bostäder AB daterad 2021-03-16
EY revisionsberättelse daterad 2021-04-01
Lekmannarevisorns Granskningsrapport för år 2020 daterad 2021-03-16
EY Granskningsrapport av Upphandling enligt LOU daterad 2020-12-01.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Uppdra åt Simrishamnsbostäder AB att inkomma i skriftlig form med hur upphandlingsfrågorna hanteras med anledning av granskningsrapporten senast 2021-09-30.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 för Simrishamns Bostäder AB

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

22

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-06-09

§ 147

Dnr 2021/130

Årsredovisning 2020 - Simrishamns Näringslivsutveckling AB
Ärendebeskrivning
Simrishamns Näringslivsutveckling AB har inkommit med sin årsredovisning inklusive
revisionsberättelse för 2020.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och
att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet.
Av upprättad granskningsrapport kan utläsas att ändamålsenliga rutiner för upphandling måste
säkerställas för att kunna genomföra upphandlingar i enlighet med kraven i LOU.
Med anledning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt så vill kommunstyrelsen att Simrishamns
Näringslivsutveckling AB inkommer med hur bolaget säkerställt att upphandlingsfrågor hanteras enligt gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslutsförslag, 2021-05-26, § 133
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17
Årsredovisning 2020 Simrishamns Näringslivsutveckling AB daterad 2021-03-19
EY revisionsberättelse daterad 2021-04-01
Lekmannarevisorns Granskningsrapport för år 2020 daterad 2021-03-16
EY Granskningsrapport av Upphandling enligt LOU daterad 2020-12-01.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Uppdra åt Simrishamns Näringslivsutveckling AB att inkomma i skriftlig form med
hur upphandlingsfrågorna hanteras med anledning av granskningsrapporten senast
2021-09-30.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 för Simrishamns Näringslivsutveckling AB.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

23

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-06-09

§ 148

Dnr 2021/104

Årsredovisning 2020 - Sydöstra Skånes Räddningsförbund
Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Räddningsförbund har inkommit med sin årsredovisning inklusive revisionsberättelse för 2020.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns
och att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-05-26, § 135
Kommunledningens tjänsteskrivelse 2021-05-12
Sydöstra Skånes Räddningsförbund sammanträdesprotokoll 2021-03-01 §9
Sydöstra Skånes Räddningsförbunds årsredovisning för år 2020
Revisionsberättelse för år 2020 daterad 2021-03-09
EY Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

24

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-06-09

§ 149

Dnr 2021/153

Årsredovisning 2020 - AV Media Skåne
Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet AV Media Skåne har inkommit med sin årsredovisning inklusive
revisionsberättelse för 2020.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och
att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-05-26, § 136
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-12
Sammanträdesprotokoll Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne 2021-0308 § 12 Årsredovisning för år 2020, Bilaga 1
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 daterad 2021-04-13
Revisionsberättelse för år 2020 daterad 2021-03-10
EY Granskningsrapport av årsbokslut och årsredovisning 2020
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 för Kommunalförbundet AV
Media Skåne.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

25

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-06-09

§ 150

Dnr 2021/120

Årsredovisning 2020- Österlens Kommunala Renhållnings AB
Ärendebeskrivning
Österlens Kommunala Renhållnings AB har inkommit med sin årsredovisning inklusive
revisionsberättelse för 2020.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-05-26, § 137
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17
Upprättad årsredovisning 2020 för Österlens Kommunala Renhållnings AB
PWC revisionsberättelse daterad 2021-03-15
Lekmannarevisorernas granskningsrapport daterad 2021-03-15
PWC revisionsrapport daterad 2021-03-15
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 för Österlens Kommunala
Renhållnings AB.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

26

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-06-09

§ 151

Dnr 2021/68

Årsredovisning 2020 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Ärendebeskrivning
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund har inkommit med sin årsredovisning inklusive
revisionsberättelse för 2020.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns
och att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-05-26, § 138
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12
Direktionsprotokoll för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2021-02-08 § 4
Årsredovisning för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2020
Verksamhetsberättelse för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2020
Revisionsberättelse för år 2020 daterad 2021-03-17
EY granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 för Ystad-Österlenregionens
miljöförbund.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

27

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-06-09

§ 152

Dnr 2021/155

Årsredovisning 2020 - Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Ärendebeskrivning
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd har inkommit med sin årsredovisning inklusive revisionsberättelse för 2020.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att nämnden beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-05-26, § 139
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-12
Östra Skånes hjälpmedelsnämnds sammanträdesprotokoll 2021-03-03 § 4
Verksamhetsberättelse 2020 Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne tjänsteutlåtande 2021-02-08
Revisorernas Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2020
Bilaga 1a - 1c, Statistik inköp-försäljning 2020
Bilaga 2, Uppföljning Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort 2020
Bilaga 3, Måluppfyllelse i Styrkan perspektiven 2020
Bilaga 4, Bokslut 2020
Bilaga 5, Hemtransport 2020
Bilaga 6, Fördelning av resultat 2020
Bilaga 7, Miljöresultat 2020
Bilaga 8, Avvikelser 2020
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

28

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-06-09

§ 153

Dnr 2021/110

Årsredovisning 2020 - Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté har inkommit med sin årsredovisning för 2020.
Sydöstra Skånes Samarbetskommittés ekonomi hanteras numera inom Ystad kommuns
budget och årsredovisning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-05-26, § 140
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté sammanträdesprotokoll daterad 2021-03-09
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté årsredovisning 2020
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté tjänsteskrivelse daterad 2021-03-01
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Lägga informationen till handlingarna

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

29

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-06-09

§ 154

Dnr 2021/191

Årsredovisning 2020 - FINSAM
Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Samordningsförbund har inkommit med sin årsredovisning inklusive revisionsberättelse för 2020.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-05-26, § 141
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17
Årsredovisning 2020 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Protokoll nr 2 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund daterad 2021-03-09 §16
Revisionsberättelse daterad 2021-03-30
KPMG:s rapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 daterad 202103-24
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

30

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-06-09

§ 155

Dnr 2020/382

Investeringsbudget 2022 med plan för åren 2023-2026
Ärendebeskrivning
Enligt gällande tidplan för budgetprocessen 2022–2026 ska kommunfullmäktige på sammanträdet i juni besluta om investeringsbudget och exploateringsbudget för år 2022 med
plan för åren 2023–2026.
Nämnderna presenterade sina antagna budgetskrivelseförslag avseende investeringsbudget,
och för samhällsplaneringsnämnden även exploaterings-budget, för åren 2022–2026 till
budgetberedningen i början av april. Budgetberedningen har sedan haft två möten under
april och maj där de har arbetat med investerings- och exploateringsbudgetarna.
Nämndernas totala äskanden, tillika budgetberedningens förslag, ser ut på följande sätt:
Investeringsbudget per nämnd
(tkr)
Kommunstyrelsen

Förslag
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

10 240

5 250

4 250

2 250

2 250

Byggnadsnämnden

500

0

0

0

0

55 150

54 950

38 550

30 550

30 550

Kultur- och fritidsnämnden

3 210

2 210

2 775

2 625

1 625

Barn- och utbildningsnämnden

3 500

4 000

4 000

19 000

4 000

Socialnämnden

5 100

6 100

4 600

4 600

4 600

77 700

72 510

54 175

59 025

43 025

3 000

3 000

0

0

0

80 700

75 510

54 175

59 025

43 025

44 000

68 000

55 000

30 000

30 000

124 700

143 510

109 175

89 025

73 025

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

28 641

10 834

24 175

2 197

2 087

Utgifter

-40 887

-22 300

-5 720

0

0

Netto

-12 246

-11 466

18 455

2 197

2 087

Samhällsplaneringsnämnden, skattefinansierat

Summa investeringar, skattefinansierad
verksamhet
Samhällspl.nämnden, bidrag till statlig infrastruktur
Summa inv, skattefinansierad verksamhet
inkl. bidrag
Samhällspl.nämnden, vatten och avlopp
Summa invester. inkl. bidrag och vatten och
avlopp

Exploateringsbudget
(tkr)
Inkomster

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

31

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-06-09

§ 155 forts

Dnr 2020/382

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-05-26, § 142
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2021-05-03
Investerings- och exploateringsbudget 2022–2026
Bilaga – KS budgetskrivelse för investeringar 2022–2026
Bilaga – BN budgetskrivelse för investeringar 2022–2026
Bilaga – SPN budgetskrivelse för investeringar 2022–2026
Bilaga – KFN budgetskrivelse för investeringar 2022–2026
Bilaga – BUN budgetskrivelse för investeringar 2022–2026
Bilaga – SN budgetskrivelse för investeringar 2022–2026
Bilaga – VA budgetskrivelse för investeringar 2022–2026
Bilaga – Budgetskrivelse för exploateringar 2022–2026
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna förslag till investeringsram och investeringsprojekt för nämnderna för
2022 med plan för åren 2023–2026.



Godkänna förslag till exploateringsbudget och exploateringsprojekt för samhällsplaneringsnämnden för 2022 med plan för åren 2023–2026.



Godkänna att beskrivna investeringsregler ska gälla (se sidan 4).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

32

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-06-09

§ 156

Dnr 2021/174

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 - Skolmiljarden
Ärendebeskrivning
Med anledning av covid-19 har Skolverket beslutat om Tillfällig förstärkning av statligt
stöd till skolväsendet 2021”skolmiljarden”. Förstärkningen av det statliga stödet syftar till
att bidra till goda förutsättningar för kommuner att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under 2021 och ska
användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet.
Då bidraget är definierat som ett generellt statsbidrag, så ska kommunfullmäktige besluta om
hur medlen ska fördelas. Simrishamns kommun har tilldelats 1 461 632 kronor.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt beslut kommit med ett förslag på fördelning av det
statliga stödet innebärandes att 80 procent tillfaller grundskolan och 20 procent tillfaller gymnasieskolan.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet beslut, 2021-05-26, § 143
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll daterad 2021-04-27 § 51
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Öka driftsbudgeten avseende år 2021 för generella statsbidrag inom finansförvaltningen med ett engångsbelopp om 1 462 000 kronor



Öka driftsbudgeten avseende år 2021 för barn- och utbildningsnämnden med ett engångsbelopp om 1 462 000 kronor med fördelning i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

33

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-06-09

§ 157

Dnr 2021/176

Vattenförsörjningsplan 2021
Ärendebeskrivning
Den 11 mars 2021 beslutade Österlens VA:s styrelse att föreslå
kommunfullmäktige i Simrishamns kommun att anta en vattenförsörjningsplan.
Planen är ett strategiskt dokument som redovisar de stora dragen i kommunens
dricksvattenförsörjning. Den innehåller beskrivning och klassning av befintlig
dricksvattenförsörjning, utmaningar och framtida behov samt åtgärdsbehovet för
att långsiktigt säkra den kommunala dricksvattenförsörjningen.
Vattenförsörjningsplanen är en förkortad och publik version av ursprunglig plan
och är anpassad efter de säkerhetskrav som gäller kring information om allmän
dricksvattenförsörjning.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade 29 april 2021, §70 att föreslå
kommunfullmäktige att anta planen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-18
Tjänsteskrivelse, SPN 2021-04-01
Styrelseprotokoll Österlen VA, 2021-03-11 §30
Simrishamns kommun – Vattenförsörjningsplan - Strategi för att långsiktigt säkra
den kommunala dricksvattenförsörjningen, Österlen VA AB, 2021-01-11
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anta vattenförsörjningsplan för Simrishamns kommun.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

34

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-06-09

§ 158

Dnr 2021/85

Motion från Vänsterpartiet - minskad sopförbränning inom SYSAV
Ärendebeskrivning
Mats Sundbeck (V) och Ingemar Hansson (V) förslår i motion daterad den 25 februari
2021 att:
- det ska vara obligatoriskt för alla kommuner inom SYSAV att effektiv sopsortering
ska vara möjlig redan vid fastigheten.
- ägarkommunerna ger SYSAVs styrelse i uppdrag att besluta om att inte planera eller bygga ny kapacitet för sopförbränning.
- ägarkommunerna ger företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål att både mängden avfall som förbränns i SYSAVs förbränningsanläggningar, och mängden fossil
koldioxid som förbränningen genererar, ska ha minst halverats till 2030 jämfört
med 2019 års nivåer.
Motionärerna framför i sin motion bland annat följande:
Vi i Sverige ser oss ofta som ett föregångsland när det gäller sopsortering. Men det stämmer inte längre. Sverige halkar efter andra länder inom EU. Andelen hushållssopor som
sorteras i Sverige har i princip stått stilla i många år. Sedan 15 år tillbaka så återvinner
svenskarna mindre än hälften av sina sopor. Det är under genomsnittet i EU. Kravet på
minskad sopförbränning berörs inte i vårt Hållbarhetsprogram.
En viktig orsak till detta är att Sverige har satsat på storskalig förbränning av sopor - på
branschspråk kallas detta energiåtervinning. En miljon bostäder i Sverige värms med energi från sopförbränning. Förutom att 2,5 miljoner ton svenskt avfall eldas upp, så importeras
ytterligare 1,5 miljoner ton för att eldas upp i värmeverken.
Samhällsplaneringsnämnden, till vilka motionen remitterades, beslutade vid sammanträde
den 29 april 2021, § 72, överlämna yttrandet (från samhälls-byggnadsförvaltningen) till
kommunstyrelsen för vidare beredning och ställningstagande då det anses vara en ägarfråga.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-05-26, § 145
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-17.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2021-04-29, § 72.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-14.
Motion från Mats Sundbeck (V) och Ingemar Hansson (V), 2021-02-25.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

35

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-06-09

§ 158 forts

Dnr 2021/85

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Motionens första att-sats avslås.



Motionens andra att-sats anses vara besvarad.



Motionens tredje att-sats anses vara besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

36

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-06-09

§ 159

Dnr 2021/188

Kart-, Mät- och GIS-taxa 2021 (Ändring av kart- och mättaxa 2021)
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden har inkommit med förslag på en GIS-taxa för år 2021 samt
ändring av kart- och mättaxa för år 2021.
Kart- och mät-taxa för 2021 antogs av kommunfullmäktige 2021-12-14, § 271.

Då samhällsbyggnadsförvaltningen har upptäckt felaktigheter och ordval som innebär stor
risk för tolkningsfel behöver taxan ändras omgående. Dessutom finns det ett behov av att
kunna debitera GIS-tjänster, geodata, då denna verksamhet har vuxit och förväntas få ännu
större betydelse för många kommunala verksamheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har
i förslag till ny Kart-, mät- och GIS-taxa 2021 ändrat felaktigheter, kompletterat med underlag för GIS-tjänster samt förtydligat en del information, samtidigt som en del text som
inte har relevans tagits bort.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 201-05-26, § 146
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll daterad 2021-04-29 § 90
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-07
Kart- och mät-taxa 2021, antagen av kommunfullmäktige 2021-12-14, § 271
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna reviderad kart- och mättaxa för år 2021.



Godkänna förslag till GIS-taxa för år 2021.



De nya taxorna gäller från och med beslutet vunnit laga kraft.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

37

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-06-09

§ 160

Dnr 2021/190

Österlen VA AB's begäran om revers
Ärendebeskrivning
Österlen VA AB har till Samhällsplaneringsnämnden, som är huvudman för VA-frågor,
inkommit med en förfrågan om att ställa ut en revers på 3 366 000 kronor för att kunna betala utestående fordringar till kommunen.
Samhällsplaneringsnämnden har debiterat bolaget för övertagna inventarier och
lager till bokfört värde. Fakturorna har inte reglerats av driftbolaget på grund av
svag likviditet.
Samhällsplaneringsnämnden har i sitt beslutsförslag till kommunfullmäktige föreslagit att
bevilja Österlen VA AB en revers på 3 366 000 kronor. Beloppet utbetalas till bolaget efter
beslutet är justerat. På reversens belopp löper kommunens internränta f n 1,25 %.
Driftbolaget har att återbetala reversen i den takt som bolagets likviditet medger. Beloppet
kan betalas i sin helhet eller i delar tills hela beloppet är återbetalt.
Kommunledningskontoret anser att ovanstående förslag är ett bra sätt att hantera uppkommen situation.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-05-26, § 147
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2021-04-29 § 93
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20
Österlen VA AB styrelseprotokoll daterad 2021-04-08 § 41
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Bevilja Österlen VA AB en revers på 3 366 000 kronor. Beloppet utbetalas till bolaget
efter beslutet är justerat och vunnit laga kraft



På reversens belopp löper kommunens internränta, f n 1,25 %, från utbetalningsdagen
till skulden är till fullo betald.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-06-09

§ 160 forts

Dnr 2021/190

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-06-09

§ 161

Dnr 2021/241

Sommarhälsning
Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), önskar kommunstyrelsens ledamöter och ersättare en
skön sommar.
Pia Ingvarsson (S) önskar ordföranden detsamma.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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