Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-12-04

Plats och tid

Rådhuset, stora salen, kl 13.00-16.30

Beslutande

Enligt särskild förteckning, sidan 2

Övriga närvarande

Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera

Pia Ingvarsson

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Paragrafer
Sekreterare

Carina Persson

Ordförande

Jeanette Ovesson

Justerande

Pia Ingvarsson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-12-04

Datum för
anslags uppsättande

2019-12-

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Datum för
anslags nedtagande

2019-12-

Underskrift

Carina Persson
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

1

246-277

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-12-04

Beslutande

Jeanette Ovesson (M)
Jaennine Olesen (M), §§ 246-273
Kristina Åhberg (M) tjänstgör för Jaennine Olesen (M), §§
274-277
Henric Appelkvist (M)
Lars-Erland Einarsson (C) tjänstgör för Maria Linde
Strömberg (M)
Paul Frogner Kockum (KD)
Lotta Hildebrand (L)
Mats Bengtsson (C)
Pia Ingvarsson (S)
Karl-Erik Olsson (S)
Christer Grankvist (S)
Gudrun Schyman (FI)
Hans-Olof Höglund (MP)
Mats Sundbeck (V)
Tomas Assarsson (SD)
Fredrik Ramberg (SD)

Övriga deltagande

Peter Rimsby (M)
Kristina Åhberg (M), §§ 246-273
Anders Johnsson (M)
Annelie Roshagen (KD)
Anna Ling (C)
Berit Olsson (S)
Lennart Månsson (S)
Christl Bengtsson (S)
Margarethe Müntzing (FI)
Christer Persson (ÖP)
Kjell Dahlberg (ÖP), §§ 246-273
Bengt-Åke Lindell (SD)
Jan Dahl (SD), §§ 246-273
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§ 273
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Rubrik

Ärende

Fastställande av ärendelista
MEDDELANDEN
Meddelande
INFORMATION
Information från kommunstyrelsens ordförande
Information från kommundirektören
REDOVISNING AV DELEGERINGSÄRENDEN
Redovisning av delegeringsbeslut
BESLUTSÄRENDEN
Statistik över konsumentärenden 2019
Medborgarförslag - Bekräftelse till avsändare
Granskning av IT-säkerhet och informationssäkerhet
Granskning av rollfördelning mellan politiker och
tjänstepersoner - avser revision på barn- och utbildningsförvaltningen
Projektdirektiv - Kostpolicy
Helårsprognos 4 - kommunstyrelsen
Helårsprognos 4 - Simrishamns kommun
Delegeringsordning - kommunstyrelsen
Bemyndigande att teckna kommunens bankkonto
Bemyndigande att teckna stiftelsernas bankkonto
Överföring projektmedel Sydostleden
Svar på Medborgardialogens rapport
Motion från Gudrun Schyman (F!) om Medborgarbudget
Policy för fotografering av förtroendevalda
Budgetförslag 2020 och plan 2021-2023 Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Samarbetsavtal Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
(SÖSK)
Ledningsplan vid extraordinära händelser Ystad-Österlen mandatperioden 2019-2022
Prissättning av Kvarnby 15:72, Skillinge hamn
Väghållaransvar för Impevägen med flera i Gröstorp
Översyn sponsringspolicy- och riktlinjer
Snurringen - avtal och finansiering efter december
2019
Förslag om kommunfullmäktigeberedning avseende
politisk organisation och arvode
Ändring i avgifter 2020 avseende abonnemang för
distribution av mat
Förändrad ansvarsfördelning mellan samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden
Budget 2019 - Förtydligande av åtgärdsplan för en
Justerandes sign

2019/22
2019/34
2019/24
2019/23
2019/71
2019/468
2019/127
2019/430
2019/459
2019/465
2019/304
2019/213
2019/469
2019/131
2019/132
2014/225
2016/33
2018/296
2019/327
2019/429
2019/436
2019/449
2019/461
2019/462
2019/143
2017/439
2019/367
2019/326
2019/389
2019/485
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§ 246

Dnr 2019/22

Fastställande av ärendelista
Ärende nr 10 på dagens ärendelista ”Överträdelse av hastigheter i kommunens byar – skrivelse till Trafikverket” läggs som ett meddelande.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna upprättad ärendelista med ändring enligt ovan.

_____

Justerandes sign
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§ 247

Dnr 2019/34

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas:
-

Information till kommunerna om kommande enkäter från Boverket.

-

Rätt till boende hos Migrationsverket upphör för vissa – så påverkas din kommun.

-

Simrishamns kommuns överklagan av Trafikverkets beslut om nya föreskrifter om
hastighetsbegränsning på väg 11 i Skåne län.

-

Överträdelse av hastigheter i kommunens byar – skrivelse till Trafikverket.

_____
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§ 248

Dnr 2019/24

Information från kommunstyrelsens ordförande
Redovisas skriftligt svar på Socialdemokraternas skrivelse till kommunstyrelsen angående
avgångsvederlag, delegationsordning och förlorad arbetsförtjänst/arvode.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

7

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-12-04

§ 249

Dnr 2019/23

Information från kommundirektören
Kommundirektören informerar om att arbetet med kommunfullmäktiges mål fortsätter vid
sammanträdet den 16 december.
Ny förvaltningschef på Barn- och utbildningsnämnden börjar sin anställning den 2 januari.
Tf förvaltningschef, Roger Larsson, är kvar fram till den 17 januari 2020.
____

Justerandes sign
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§ 250

Dnr 2019/71

Redovisning av delegeringsbeslut
Följande delegeringsbeslut redovisas:
-

Anställningar vid kommunledningskontoret.

-

Tf personalchef 2019-11-18—2019-11-22.

-

Begäran om handling samt beslut om sekretess – besvärshänvisning.

_____

Justerandes sign
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§ 251

Dnr 2019/468

Statistik över konsumentärenden 2019
Ärendebeskrivning
Under 2019, från januari till och med oktober, har totalt 299 förstahandskontakter registrerats
(jämför 389 kontakter för hela 2018). Därutöver tillkommer flera uppföljande kontakter i redan
registrerade ärenden. Föreläsningar i konsumenträtt har ej efterfrågats varför erbjudanden gått
ut till berörda kommuner under oktober månad. Regelbunden annonsering kommer också att
införas i ”Kommuninfo” från och med nästa publicering.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 254
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-08.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Som information lägga inkommen redovisning till handlingarna.

_____
Beslutet expedieras till:
Sjöbo kommun
Tomelilla kommun
Ystad kommun

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 252

Dnr 2019/127

Medborgarförslag - Bekräftelse till avsändare
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag som har inkommit från Berit Åkesson i Skillinge, innebär ett förslag om
att när kommunen, nämnd eller förvaltning erhållit ett brev skall meddelande omedelbart
lämnas till avsändaren, så att denne vet att brevet mottagits. Det kan ske via mail eller post
eller på sätt som kommun/nämnd/förvaltning finner lämpligt.
Det framkommer i medborgarförslaget att det är viktigt att få veta att ett brev kommit fram
för att undvika att om brevet exempelvis är riktat till politiker denne/nämnden misstänkliggörs för att inte vilja svara på frågor eller ta emot synpunkter från föreningar eller privatpersoner i kommunen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 255
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-23
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-28, § 192
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-28
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25, § 67
Medborgarförslag från Berit Åkesson 2019-03-04.
Bakgrund/utredning
Flera verksamheter i Simrishamns kommun där medborgaren kontaktar kommunen digitalt, har redan automatiska meddelanden om att meddelandet eller ärendet mottagits. Avsändaren får då vanligtvis bekräftelsen via e-post.
Simrishamns kommun arbetar för att upprätthålla en god servicenivå till medborgarna, och
därför är Simrishamns kommuns ambition att fler digitala tjänster införs efter hand. Handlingar kommer också till kommunen på andra sätt, till exempel via vanligt brev. Stora delar
av de brev som inkommer till kommunen är handlingar som är relaterade till olika myndighetsärenden, och ofta finns det reglerat i lag hur dessa ärenden ska hanteras gentemot den
enskilde.
Att kommunen alltid ska skicka ut en bekräftelse i samband med att brev inkommer skulle
innebära en ökad kostnad och ett ökat administrativt arbete.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 252 forts

Dnr 2019/127

Självklart är kommunens ambition att ständigt utveckla service och tillgänglighet för medborgarna, och på sikt är förhoppningen att fler och fler tjänster digitaliseras. Det finns då
större möjligheter för kommunens verksamheter att på ett effektivt sätt erbjuda automatiserade meddelanden som bekräftelse på att en handling inkommit.
Sammanfattningsvis så skickar alltså Simrishamns kommun ut bekräftelser när brev inkommer på olika sätt till kommunen, men inte alltid och i alla verksamheter. Men i takt
med att tjänster digitaliseras så blir det också möjligt att automatisera utskick, vilket förenklar dessa utskick av bekräftelser. Därför är ambitionen att denna service kan utökas
framöver.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Medborgarförslaget avslås.

_______
Beslutet expedieras till:
Berit Åkesson

Justerandes sign
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§ 253

Dnr 2019/430

Granskning av IT-säkerhet och informationssäkerhet
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun har gett EY i uppdrag att granska
om kommunstyrelsen säkerställer kommunens arbete med IT-säkerhet och informationssäkerhet.
Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen bör stärka den interna kontrollen avseende IT- och informationssäkerhet.
Utifrån granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att:
 Säkerställa att informationssäkerhetspolicy färdigställs enligt plan.
 Stärka utbildningsinsatser avseende IT- och informationssäkerheten för kommunens anställda och förtroendevalda.
 Utarbeta och dokumentera en kontinuitetsplan för kommunens informationssystem
samt tydliggöra längsta acceptabla tid dessa får vara ur funktion.
 Upprätta systemsäkerhetsanalyser för kommunens samtliga informationssystem.
 Upprätta rutiner för systematiska kontroller av nyckeltaggar
 Skapa möjlighet till krypterad kommunikation över öppna nät.
Revisionen önskar yttrande över vilka åtgärder kommunstyrelsen kommer att genomföra
senast den 18 december 2019.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 256
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-12
Skrivelse från revisionen, ”Granskning av IT-säkerhet och informationssäkerhet”, 201909-18
Granskningsrapport från EY, ”Simrishamns kommun IT-säkerhet och Informationssäkerhet”, augusti 2019.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Lämna yttrandet som svar på revisionsrapporten

_______

Justerandes sign
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§ 253 forts

Dnr 2019/430

Beslutet expedieras till:
Revisionen

Justerandes sign
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§ 254

Dnr 2019/459

Granskning av rollfördelning mellan politiker och tjänstepersoner - avser revision på barn- och utbildningsförvaltningen
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun har uppdragit åt Ernst & Young att
granska hur nämnden arbetat med styrning och ledning av nämndens verksamhet med fokus på ekonomistyrningen inom nämnden.
Rapporten som helhet lyfter fram ett flertal brister i såväl ekonomistyrning som beredning
av ärenden inom Barn- och utbildningsnämnden. Revisorerna framför att de under ett flertal år har diskuterat med kommunstyrelsen vad uppsiktsplikt innebär i förhållande till
nämnder och förvaltningar. Revisorerna i Simrishamns kommun ger rekommendationer till
kommunstyrelsen samt framför att de ser ett behov av att kommunstyrelsen gör en riskanalys utifrån nämndernas situation, för att i tid kunna bidra med såväl styrning som stöd då
nämndernas driftsresultat i hög grad påverkar kommunens totala ekonomi och att kommunen i stort sett prognostiserar ett nollresultat enligt balanskravet.
Revisorerna i Simrishamns kommun rekommenderar kommunstyrelsen att:


Tillse att samtliga nämnder följer den interna tidsplanen och budgetanvisningarna så att kommunstyrelsen i tid kan få en samlad beredning av kommunens budget och investeringsbehov för de kommande åren.



Utöva sin uppsiktsplikt och förbättra styrning och kontroll på
ekonomiområdet genom att exempelvis ställa krav på nämnder att redovisa tydliga siffersatta åtgärder vid ekonomiska underskott.



Kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna behöver utgå från en riskanalys.



Vi rekommenderar styrelsen att initiera ett arbete i nämnder och förvaltningar
med att ta fram ”Code of Conduct”.

Revisorerna i Simrishamns kommun önskar svar från kommunstyrelsen senast den 13 december 2019 om vilka åtgärder styrelsen ämnar vidta utifrån lämnade rekommendationer.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 257
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-05
Justerandes sign
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§ 254 forts

Dnr 2019/459

Skrivelse från revisorerna - Granskning av rollfördelning mellan politiker och tjänstepersoner
2019-10-29.
Rapport - grundläggande granskning av rollfördelning mellan politiker och tjänstepersoner
oktober 2019.
Yrkande
Pia Ingvarsson (S) lägger som motförslag; Med beaktande av revisionskritiken uppdra åt
kommundirektören att se över hur kommunstyrelsens uppsiktsplikt, enligt kommunallagen,
kan ytterligare förbättras enigt revisionspåpekandena.
Christer Grankvist (S) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) motförslag.
Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) motförslag.
Beslutsomgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag mot Pia Ingvarssons (S)
motförslag 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) motförslag röstar Nej.
Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Henric
Appelkvist (M), Lars-Erland Einarsson (C), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand
(L), Mats Bengtsson (C), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD) mot
6 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun
Schyman (FI), Hans-Olof Höglund (MP) och Mats Sundbeck (V).
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Överlämna upprättad tjänsteskrivelse till revisionen i Simrishamns kommun som kommunstyrelsens svar på revisionens skrivelse om Granskning av rollfördelning mellan
politiker och tjänstepersoner.
Justerandes sign
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§ 254 forts

Dnr 2019/459

Reservation
Skriftlig reservation lämnas av Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer
Grankvist (S), Gudrun Schyman (FI), Hans-Olof Höglund (MP) och Mats Sundbeck (V).
_______
Beslutet expedieras till:
Revisionen

Justerandes sign
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Reservation
Ops partierna i Simrishamns kommun

Ärende 14. Granskning av rollfördelning mellan politiker och tjänstepersoner

Ops partier i samverkan i Kommunstyrelsen reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Vi yrkade att
-

Med beaktande av revisionskritiken uppdra åt Kommundirektören att se över hur
kommunstyrelsen, enligt kommunallagen, kan ytterligare förbättras enligt
revisionspåpekandena

Revisonen har efter granskning lämnat rekommendationer till kommunstyrelsen och i svaret
från kommunstyrelsen anser vi ändå att det finns ytterligare synpunkter att framföra
Vårt ställningstagande är att kommunstyrelsen ser över om det finns ytterligare åtgärder att
förbättra.
Att kommunstyrelsens åtgärder bedöms som tillräckliga som det står i svaret på sidan 4 i
skrivelsen anser vi är förkastligt och vill med denna reservation påtala vikten av att ständigt
hitta nya arbetssätt för att förbättra kommunstyrelsens uppsiktsplikt

2019-12-05

Socialdemokraterna

Feministiskt Initiativ

Vänsterpartiet

Miljöpartiet

Österlenpartiet

18

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-12-04

§ 255

Dnr 2019/465

Projektdirektiv - Kostpolicy
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2013 Kostpolicy för Simrishamns kommun. 2016
beslutade kommunfullmäktige om en ändring av kostpolicyn och samtidigt antogs
riktlinjer för kostverksamheten i Simrishamns kommun. I kostpolicyn anges att
avstämning ska ske vartannat år.
Målen för projektet är:





en uppföljning och utvärdering av nuvarande kostpolicy med tillhörande riktlinjer.
Ett av kommunfullmäktige beslutat dokument som ersätter nuvarande kostpolicy.
Definitioner och mål-/riktvärden för lokal-/närproducerade respektive ekologiska
livsmedel.
Reviderade riktlinjer/regler för förskola, skola, gymnasieskola samt vård- och omsorgsverksamheter, beslutade av berörd nämnd.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2019-10-24 att överlämna Förslag
projektdirektiv för revidering av kostpolicy för Simrishamns kommun
till kommunledningskontoret för vidare beslut i kommunstyrelsen.
Förslag till ny kostpolicy för remiss, och förslag till riktlinjer för remiss beräknas enligt
tidplan i projektdirektivet vara klara till april 2020. En ny kostpolicy beräknas enligt tidplanen kunna beslutas i kommunfullmäktige i september 2020 då även riktlinjerna enligt tidplanen ska beslutas i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 258
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-31
Beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-24, §240
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-08
Utkast till projektdirektiv – revidering av kostpolicy för Simrishamns kommun 2019-10-07
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna Utkast till projektdirektiv – revidering av kostpolicy för Simrishamns kommun
Justerandes sign
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§ 255 forts

Dnr 2019/465

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Justerandes sign
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§ 256

Dnr 2019/304

Helårsprognos 4 - kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
En helårsprognos ska upprättas fyra gånger om året och denna prognos är upprättad efter
oktober månads utgång.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr. Detta främst beroende på att kostnader för färdtjänst är lägre än budgeterat samt att seniorkorten inte har utnyttjats i den omfattning som beräknats.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 259
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2019-11-14
Helårsprognos 4 oktober 2019
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna helårsprognos 4 år 2019 för kommunstyrelsens verksamheter.

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 257

Dnr 2019/213

Helårsprognos 4 - Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 4.
Prognosen är upprättad efter oktobers månads utgång. Kommunens budgeterade balanskravsresultat ligger på 10,6 mnkr, vilket förutsätter ett nollresultat i driften.
Prognostiserat driftresultat är 62,5 mnkr, varav 70,3 mnkr avser reavinster. Det innebär att balanskravsresultatet för år 2019 kommer att uppnås, men ej kommunfullmäktiges mål på 1% av
skatteintäkter och bidrag för att uppfylla god ekonomisk hushållning. Det förväntas att bli 7,8
mnkr lägre än budgeterat, vilket är ett svagt finansiellt resultat.
Den negativa avvikelsen – 7,8 mnkr avser dels barn- och utbildningsnämnden – 10,8 mnkr och
dels samhällsbyggnadsnämnden -2,5 mnkr. Kommunstyrelsen bedöms gå plus 1,3 mnkr och
finansieringen plus 3,8 mnkr.
Kommunledningskontoret anser att samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska obalanser är problematiska och att de beror på dålig uppföljning av exploateringsprojekt.
Förslaget är därför att samhällsbyggnadsnämnden omgående sätter igång ett arbete som syftar
till att få bättre uppföljning på exploateringsprojekten. Projekten bör förkalkyleras, med en
tydlig konsekvensanalys av effekten på driftsredovisningen, budgeteras och projektredovisas
inför nästa år.
Barn- och utbildningsnämndens prognostiserade avvikelse får däremot anses som mer problematisk då underskottets storlek kräver mer omfattande åtgärder för att komma i balans.
Barn- och utbildningsnämnden måste omgående upprätta en handlingsplan för hur nämnden
tänker åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt. Under 2020 skall löpande information till
kommunstyrelsen redovisas med konkreta och beloppssatta åtgärder.
Av nämndernas prognoser gällande investeringar, så framgår det att 123 mnkr kommer att användas av årets budgeterade 174,8 mnkr. Noteras kan samtidigt att vid utgången av oktober
uppgår utgifterna till 70 mnkr, vilket motsvarar 57% av prognostiserad investering för helåret.
Kommunstyrelsen ser allvarligt på att man inte hinner investera i den takt som fullmäktige
beslutat, samt att det är svårt att planera likviditeten när det är stora avvikelser mellan aktiverade investeringar och prognostiserade avvikelser.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 257 forts

Dnr 2019/213

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 260
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2019-11-18
Helårsprognos 4 – Simrishamns kommun.
Yrkande
Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska redovisa det
ekonomiska läget efter varje nämndssammanträde.
Karl-Erik Olsson (S) att samhällsbyggnadsnämnden slutredovisar de gamla exploateringsobjekten till kommunfullmäktige.
Yrkar vidare att det ska vara kommunstyrelsen som fortlöpande redovisar till kommunfullmäktige och inte barn- och utbildningsnämnden.
Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till Karl-Erik Olssons (S) båda yrkanden.
Christer Grankvist (S) yrkar bifall till Karl-Erik Olssons (S) yrkande om att det är kommunstyrelsen som redovisar till kommunfullmäktige.
Ajournering
Ajournering begärs och verkställs, kl 14.55-15.05
Efter ajournering yrkar ordföranden, Jeanette Ovesson (M), att formuleringen vad gäller gamla
exploateringsprojekt ska lyda: Samhällsbyggnadsnämnden ska slutredovisa gamla exploateringsprojekt och inkomma med en tidplan för hur detta arbetet ska gå till senast 2020-01-31.
Nya exploateringsprojekt bör förkalkyleras, med en tydlig konsekvensanalys av effekten på
driftsredovisningen, budgeteras och projektredovisas.
Kommunstyrelsen ska fortlöpande informera kommunfullmäktige om det ekonomiska läget för
barn- och utbildningsnämnden.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Samhällsbyggnadsnämnden ska slutredovisa gamla exploateringsprojekt och inkomma
med en tidplan för hur detta arbetet ska gå till senast 2020-01-31.



Nya exploateringsprojekt bör förkalkyleras, med en tydlig konsekvensanalys av effekten på driftsredovisningen, budgeteras och projektredovisas.



Barn- och utbildningsnämnden måste omgående, senast 31 december 2019, upprätta en
handlingsplan för hur nämnden tänker åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

23

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-12-04

§ 257 forts

Dnr 2019/213

Under 2020 skall löpande information, efter varje nämndssammanträde, redovisas till
kommunstyrelsen med konkreta och beloppssatta åtgärder.


Kommunstyrelsen ska fortlöpande informera kommunfullmäktige om det ekonomiska
läget för barn- och utbildningsnämnden.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 258

Dnr 2019/469

Delegeringsordning - kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade om nytt reglemente för kommunstyrelsen den 25 mars
2019, § 76. I samband med ny mandatperiod och nytt reglemente är det också brukligt att
göra en översyn av delegationsordningen.
Detta förslag ersätter delegationsordning KS 2015 § 27.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 261
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-14
Förslag till ny delegationsordning, 2019-11-14
Delegationsordning för kommunstyrelsen, 2015-02-15, § 27.
Bakgrund/utredning
Förslaget till ny delegationsordning för kommunstyrelsen innehåller en rad ändringar. Genomgående har alla lagrum setts över och handlingen har främst anpassats till nya skrivningar i förvaltnings- och kommunallagen. Vidare har hela den inledande texten moderniserats.
I själva delegationsordningen har framförallt strukturen för personalärenden förändrats
genom att det blivit tydligare vilka ärendetyper kommunstyrelsen genom reglemente styr
över kommunens samtliga nämnder.
Upphörandet av den gamla personuppgiftslagen och införande av den nya dataskyddsförordningen kräver ett helt nytt avsnitt i delegationsordningen. Likaså har en delegationsordning för ärenden gällande arkiv och säkerhet och beredskap, lagts till.
Slutligen innehåller förslaget möjlighet för kommundirektören att i enlighet med kommunallagen 7 kap 6 § i sin tur vidaredelegera vissa ärenden.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Att anta delegationsordning enligt förvaltningens förslag

_______
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 258 forts

Dnr 2019/469

Beslutet expedieras till:
Samtliga enheter på kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 259

Dnr 2019/131

Bemyndigande att teckna kommunens bankkonto
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade §96 2019 att lämna bemyndigande för ekonomichef Lars-Johan Rosvall, från och med den 1 maj 2019, redovisningsansvarig ekonom Madeleine Dexe
Andersson, till och med den 15 maj 2019, ekonom Elise Andersson, ekonomiadministratör
Katarina Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadministratör Anneli Engdahl samt upphandlingsstrateg Marcus Bäckström, att två i förening, teckna kommunens bank-, bankgiro- och plusgirokonto.
Kommunstyrelsen beslutade därtill att utse Lars-Johan Rosvall, från och med den
1 maj 2019, och Elise Andersson som systemadministratörer för kommunens internetbank med
Katarina Spanowsky som ersättare.
Beroende på personalförändringar behöver ett nytt beslut fattas om bemyndigande att teckna
kommunens bankkonto.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 262
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, 2019-11-07
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Simrishamns kommun lämnar bemyndigande för ekonomichef Lars-Johan Rosvall,
redovisningsansvarig ekonom Helen Esperup, ekonom Elise Andersson, ekonomiadministratör Katarina Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadministratör Anneli Engdahl samt upphandlingsstrateg Marcus Bäckström, att
två i förening, teckna kommunens bank-, bankgiro- och plusgirokonto.



Simrishamns kommun utser Lars-Johan Rosvall och Helen Esperup som systemadministratörer för kommunens internetbank med Katarina Spanowsky som ersättare.



Ovanstående föreslås gälla från och med den 4 december 2019 och tills vidare. Kommunstyrelsens bemyndigande enligt §96 2019 upphör därmed att gälla från den 4 december 2019.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 259 forts

Dnr 2019/131

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______
Beslutet expedieras till:
Lars-John Rosvall
Helen Esperup
Elise Andersson
Katarina Spanowsky
Jenny Davidsson
Annelie Engdahl
Marcus Bäckström

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 260

Dnr 2019/132

Bemyndigande att teckna stiftelsernas bankkonto
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade §97 2019 att lämna bemyndigande för ekonomichef Lars-Johan Rosvall, från och med den 1 maj, redovisningsansvarig ekonom Madeleine Dexe Andersson, till och med den 15 maj, ekonom Elise Andersson, ekonomiadministratör Katarina
Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadministratör Anneli Engdahl samt upphandlingsstrateg Marcus Bäckström, att två i förening, teckna bankkonto för
av Simrishamns kommun förvaltade stiftelser (donationsfonder).
Beroende på personalförändringar behöver ett nytt beslut fattas om bemyndigande att teckna stiftelsernas bankkonto.
Bemyndigande lämnas till ekonomichef Lars-Johan Rosvall, redovisningsansvarig ekonom
Helen Esperup, ekonom Elise Andersson, ekonomiadministratör Katarina Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadministratör Anneli Engdahl samt upphandlingsstrateg Marcus Bäckström, att två i förening, teckna konton för följande av Simrishamns
kommuns förvaltade stiftelser (donationsfonder):

Stiftelsen Augusta Östbergs minne
Stiftelsen Johan och Gull Nilssons fond
Stiftelsen Justus Ingemanssons fond
Stiftelsen Skolans samfond
Stiftelsen Social samfond
Stiftelsen Sten Folke Ulfstands minnesfond
Stiftelsen Yngve Östbergs donationsfond
Stiftelsen 13:e novembers fond
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 263
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, 2019-11-07
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Simrishamns kommun lämnar bemyndigande för ekonomichef Lars-Johan Rosvall,
redovisningsansvarig ekonom Helen Esperup, ekonom Elise Andersson, ekonomiadministratör Katarina Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadministratör Anneli Engdahl samt upphandlingsstrateg Marcus Bäckström, att två i
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 260 forts

Dnr 2019/132

förening, teckna stiftelsernas bankkonto.



Ovanstående föreslås gälla från och med den 4 december 2019 och tillsvidare.
Kommunstyrelsens bemyndigande enligt § 97 2019 upphör därmed att gälla från
den 4 december 2019.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______
Beslutet expedieras till:
Lars-Johan Rosvall
Helen Esperup
Elise Andersson
Katarina Spanowsky
Jenny Davidsson
Annelie Engdahl
Marcus Bäckström

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

30

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-12-04

§ 261

Dnr 2014/225

Avtal för de nationella turismcykellederna Sydostleden och Sydkustleden
Ärendebeskrivning
Genom Simrishamns kommun går de två nationella turismcykellederna Sydostleden och
Sydkustleden. Kommunen har sedan tidigare ett avtal per led som nu föreslås sammanskrivas till ett avtal och ersätta tidigare avtal. Syftet med det nya avtalet är att reglera roll- och
ansvarsfördelning samt åtagande mellan samarbetsparterna. Finansieringen till Region
Skåne som ledhuvudman uppgår till ca 30 000 kr/år och sker inom ordinarie driftsbudgetram. Avtalet gäller för perioden 2020 - 2025 och förlängs därefter med ett år i taget.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 264
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2019-11-14
Samarbetsavtal 2020 - 2025 Sydostleden-Sydkustleden
Kommunstyrelsens beslut 2017-09 20 § 212
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-15 §276
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Att tidigare avtal var för sig ersätts av det nya gemensamma avtalet för Sydostleden
och Sydkustleden



Uppdra åt kommundirektören att underteckna avtalet.

_____
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 262

Dnr 2016/33

Svar på Medborgardialogens rapport
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 27 februari 2012, § 15, att tillsätta en fullmäktigeberedning med syfte att framlägga förslag på hur en konstruktiv och kreativ medborgardialog
kunde utformas. Beredningen avgav sin rapport den
6 maj 2013. Av olika skäl kom rapporten aldrig att underställas kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium uppdrog åt kommunledningskontoret att kommentera och besvara rapporten för kommunfullmäktiges ställningstagande vilket skedde i januari 2016.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016, § 39, om en blank återremiss.
Det nu aktuella ärendet avser, utan att göra anspråk på att vara heltäckande, rapportera vilken förflyttning som gjorts sedan 2016.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 265
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-08
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29, § 39
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-10, § 41
Arbetsutskottets beslut, 2016-01-20, § 36
Kanslichefens tjänsteskrivelse 2016-01-11
Medborgardialoggruppens rapport, 2013-05-06
Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27, § 15.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Uppdra åt kommundirektören ta fram en form hur medborgardialog kan genomföras två gånger per år med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 263

Dnr 2018/296

Motion från Gudrun Schyman (FI) om Medborgarbudget
Ärendebeskrivning
Gudrun Schyman (FI) har i motion föreslagit att Simrishamns kommun startar en försöksverksamhet med medborgarbudget.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 266
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-11-08
Motion från Gudrun Schyman (FI) inkommen 2018-06-25.
Yrkande
Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag att avslå motionen mot
Gudrun Schymans (FI) yrkande om att bifalla densamma och finner att kommunstyrelsen
beslutat avslå motionen,
Votering begärs och verkställs.
Omröstning
Den som vill att motionen avslås yrkar Ja.
Den som vill att motionen ska bifallas yrkar Nej.
Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Henric
Appelkvist (M), Lars-Erland Einarsson (C), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand
(L), Mats Bengtsson (C), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD) mot
6 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun
Schyman (FI), Hans-Olof Höglund (MP) och Mats Sundbeck (V).
Kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 263 forts

Dnr 2018/296

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Avslå motionen då en modell för medborgardialog måste utredas innan medborgarbudget kan införas.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist
(S), Gudrun Schyman (FI), Hans-Olof Höglund (MP) och Mats Sundbeck (V).
______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 264

Dnr 2019/327

Policy för fotografering av förtroendevalda
Ärendebeskrivning
I Kommunfullmäktigesalen i Stadshuset finns tidigare kommunfullmäktiges ordföranden
avbildade sedan 1924. I Kommunstyrelsesalen finns på samma sätt foton av ordförande i
Kommunstyrelsen sedan 1971.
För att denna tradition ska leva vidare har Kommundirektören fått ett uppdrag av Kommunfullmäktiges presidium att komplettera med de fotografier som saknas avseende Kommunfullmäktiges ordförande och Kommunstyrelsens ordförande i de båda salarna samt ta
fram en policy för hanteringen framöver.
Fotograferingen av Kommunfullmäktiges ordförande och Kommunstyrelsens ordförande
därefter ska ske i anslutning till att ny Kommunfullmäktiges ordförande och/eller Kommunstyrelsens ordförande tillträder dessa förtroendeuppdrag.
Kansliet på Kommunledningskontoret ansvarar för att fotograferingen genomförs.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 267
Policy för fotografering av Kommunfullmäktiges ordförande och Kommunstyrelsens ordförande
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-25
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna förslaget till Policy för fotografering av Kommunfullmäktiges ordförande och Kommunstyrelsens ordförande.



Godkänna finansiering av kompletteringen genom medel från kommunfullmäktiges
respektive kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda kostnader, samt därefter inom ram.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 265

Dnr 2019/429

Budgetförslag 2020 och plan 2021-2023 Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Ärendebeskrivning
Direktionen i Ystad-Österlenregionens miljöförbund har fattat beslut om budget för 2020
och plan för 2021-2023. Beslutet innebär budgeterat underskott för året 2020 på 710 tkr.
Orsaken till det budgeterade underskottet är att risk inventering av enskilda avlopp anses
behöva genomföras även under detta år.
Enligt kommunallagen ska en budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Lagen ger dock utrymme för undantag om det finns så kallade synnerliga skäl. Förbundets
bedömning är att det denna gång finns grund att hävda dylika skäl för att inte behöva återställa de budgeterade underskotten.
Det är medlemskommunerna, via sina fullmäktige, som i samband med fastställandet av
förbundets årsredovisning för respektive år slutligen tar ställning till att godkänna hanteringen av eventuellt uppkomna underskott. Av handlingarna från förbundet framgår att
frågan har varit föremål för förankring med företrädare för medlems-kommunerna vid
ägarsamråd samt även med förbundets förtroendevalda revisorer.
Enligt kommunledningskontorets bedömning bör det ses som rimligt att eventuellt underskott för året 2020 upp till budgeterat belopp inte ska behöva återställas om det beror på
riskinventering av enskilda avlopp.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 268
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2019-11-04
Sammanträdesprotokoll Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2019-10-07 § 87
Budgetförslag 2020 med planår 2021-2023 Ystad-Österlenregionens miljöförbund
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Att godkänna att eventuellt underskott för året 2020 upp till budgeterade belopp inte
ska behöva återställas om det beror på riskinventering av enskilda avlopp samt under förutsättning att övriga kommuner inom förbundet fattar samma beslut.

______
Beslutet expedieras till:
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 265 forts

Dnr 2019/429

Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 266

Dnr 2019/436

Samarbetsavtal Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK)
Ärendebeskrivning
Nuvarande samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté gäller sedan 201701-01. Ett nytt samarbetsavtal har arbetats fram för att anpassa samarbetet efter det som
framkommit genom projektet Ystad som regional kärna 2017 - 2019, vars syfte var att ta
fram en gemensam målbild och handlingsplan för hur samarbetet i sydöstra Skåne skulle
stärkas och därigenom tydliggöra Ystads roll som regional kärna. Detta för att generera
tillväxt och attraktionskraft i hela regionen. Ledningsplan för sydöstra Skåne med Ystad
som regional kärna, kommer att vara det övergripande styrdokumentet för SÖSK.
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté har haft detta förslag till nytt samverkansavtal för
diskussion på kommittémötet 2019-10-01 och föreslår nu de samverkande kommunerna att
anta detta nya samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, att gälla från
2020-01-01.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 269
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-04
Ledningsplan för sydöstra Skåne med Ystad som regional kärna 2020, 2019-11-11
Följebrev till samverkansavtalet daterat 2019-10-29
Förslag till samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) inkommit
2019-10-30
Nu gällande samverkansavtal för SÖSK, inkommit 2019-10-30.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anta nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, att gälla från
2020-01-01

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 267

Dnr 2019/449

Ledningsplan vid extraordinära händelser Ystad-Österlen mandatperioden 2019-2022
Ärendebeskrivning
En extraordinär händelse innebär fara eller direkt påverkan för liv, hälsa, miljö eller annan omfattande materiell skada. Den kan beröra flera av kommunens verksamheter. Detta innebär behov av ledning och samordning.
Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar för alla som bor och vistas inom kommunens geografiska område. All verksamhet som ryms inom begreppet räddningstjänst
finns reglerat i lagen om skydd mot olyckor (2003:778). I övrigt tillämpas kommunallagens (1991:900) bestämmelser samt vad som föreskrivs i denna plan.
Utgångspunkt för krishantering är begreppet ”extraordinär händelse i fredstid” som är
definierat i Lag (2006:544) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och
landsting.
Med en extraordinär händelse avses en händelse som:




avviker från det normala och
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner
och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Kommunerna har en skyldighet att för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur
den ska hantera en extraordinär händelse. Planen ska baseras på en risk- och sårbarhetsanalys för all kommunal verksamhet, inklusive den verksamhet som bedrivs av hel- eller delägda kommunala bolag. Kommunerna genomför risk- och sårbarhetsanalyser utifrån varje specifik verksamhet.
Förvaltningschefer och VD i de kommunala bolagen, är ansvariga för att verksamheterna har aktuella person- och adressuppgifter. De är också ansvariga för att det upprättas
en ledningsplan för en störning eller en extraordinär händelse. Planen ska hållas aktuell
och bygga på den här handlingen. Förvaltningar och kommunala bolag leder sina verksamheter på samma sätt under en kris, som i vardagen. Ledningsplats och organisation,
fastställs av respektive nämnd/bolag och redovisas för säkerhetschefen senast 2019-1220. Verksamheterna ska tydligt ange hur utbildnings- och övningsverksamheten
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 267 forts

Dnr 2019/449

kommer att ske i respektive verksamhet.
Ledningsplan för Ystad – Österlen vid störning eller extraordinär händelse fastställd i
respektive kommunfullmäktige under 2019, ersätter tidigare ledningsplan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 270
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-24
Plan för krisledning inom Ystad-Österlen vid störningar, höjd beredskap, eller extraordinära händelser.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Fastställa Ledningsplan för Ystad – Österlen vid störning eller extraordinär händelse

______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 268

Dnr 2019/461

Prissättning av Kvarnby 15:72, Skillinge hamn
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2007, § 168, att ge samhälls-byggnadsnämnden i uppdrag att redovisa detaljförslag med tomtpris för varje enskilt industriområde i
kommunen, där hänsyn tas till industriområdets belägenhet. Enligt kommunens Riktlinjer
för markanvisning, antagna av kommunfullmäktige 17 juni 2019, § 159, ska kommunen
sälja mark för marknadsvärdet.
Kvarnby 15:72 uppgår till 1216 m2 och är beläget inom detaljplan 2012-11-23, Kvarnby
15:238, 15:72 och Gislöv 25:8 (del av) m.fl., Skillinge hamn. Tomten hanterades inte i
samband med värdering och prissättning av övriga kommunala tomter inom planområdet.
Gällande planbestämmelse är industri/handel/kontor med möjlighet till bevakningsbostad.
Inom planområdet finns fler tomter med samma plan-bestämmelser. Dessa prissattes av
kommunfullmäktige den 30 november 2015, § 204 till 140 kr/m2. Medan dessa, tidigare
prissatta verksamhetstomterna ligger samlade och mycket nära hamnen i Skillinge, är tomten Kvarnby 15:72 belägen längre in mot land. Av denna anledning, samt att den tidigare
prissättningen gjordes för snart fyra år sedan, har det funnits anledning att begära en ny,
oberoende värdering för att kunna fastställa ett aktuellt försäljningspris för tomten.
Värderingsbyrån i Syd AB bedömer att marknadsvärdet för tomten Kvarnby 15:72 i september 2019 är 120 000 kr (ca 98,68 kr/m2), vilket också är samhälls-byggnadsnämndens
förslag till försäljningspris.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 24 oktober 2019, § 233, föreslå kommunfullmäktige besluta att ”vid en kommande försäljning av verksamhetstomten
Simrishamn Kvarnby 15:72 ska priset vara 120 000 SEK. (Priset gäller till och med år
2022)”.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 271
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-08.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-10-24, § 233.
Värdeutlåtande, Värderingsbyrån i Syd AB, 2019-09-04.
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-06-17, § 159.
Riktlinjer för markanvisningar.
Detaljplan 2012-09-13, Kvarnby 15:238, 15:72 och Gislöv 25:8 (del av) m.fl., Skillinge
hamn.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 268 forts

Dnr 2019/461

Detaljplanekarta, 2012-09-13.
Yrkande
Pia Ingvarsson (S) yrkar att priset gäller till och med år 2022 såvida kommunfullmäktige
inte fattar annat beslut.
Ajournering
Ajournering begärs och verkställs, kl 15.30-15.35.
Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Pia Ingvarsson (S) tar tillbaks sitt yrkande.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Vid en kommande försäljning av verksamhetstomten Simrishamn, Kvarnby 15:72
ska priset vara 120 000 kronor.



Priset gäller till och med år 2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 269

Dnr 2019/462

Väghållaransvar för Impevägen med flera i Gröstorp
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 1993, § 8, ”att kommunen skall överta den
väghållning som hittills bedrivits av Impans, Bäckhalladalens och Gröstorps vägsamfälligheter” och ”att uppdra åt byggnadskontoret att föranstalta om formell förrättning för att
upplösa dessa vägsamfälligheter”. Någon upplösning av dessa vägsamfälligheter har dock
inte skett, och det har heller inte bedömts meningsfullt utan att ha föregåtts av detaljplaneläggning. Kommunen har emellertid under en period agerat driftsentreprenör för dessa
vägars skötsel men formellt sett är vägsamfälligheterna fortfarande väghållare.
Ärendet har nu åter aktualiserats och samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 24 oktober 2019, § 235, föreslå kommunfullmäktige att ”upphäva beslutet från 22
februari 1993, § 8, om att överta väghållningen för Impans, Bäckhalladalens och Gröstorps
vägsamfälligheter för att Impevägen, Bäckhallavägen och Karlstorpsvägen ska kunna tillskapas formella, fungerande förvaltningar i väntan på policy för väghållaransvar och senare prövning om eventuell detaljplaneläggning”.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutad vidare att ”Simrishamns kommun kan fortsatt utföra
driftåtgärder på Impevägen fram till dess att utredning om väghållaransvar är klar.”
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 272
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-06.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-10-24, § 235.
Kommunfullmäktiges beslut, 1993-02-22, § 8.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Upphäva beslutet från 22 februari 1993, § 8, om att överta väghållningen för Impans, Bäckhalladalens och Gröstorps vägsamfälligheter för att Impevägen, Bäckhallavägen och Karlstorpsvägen ska kunna tillskapas formella, fungerande förvaltningar i väntan på policy för väghållaransvar och senare prövning om eventuell detaljplaneläggning.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 270

Dnr 2019/143

Översyn sponsringspolicy- och riktlinjer
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 10 april 2019, § 94, avseende sponsring,
att uppdra åt kommundirektören att utföra en översyn av policy och riktlinjer för ett beslutsdokument.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2013, § 160, om policy
för sponsring. Därefter beslutade kommunstyrelsen den 19 mars 2014, § 48, om riktlinjer
för sponsring.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 273
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-21.
Förslag till riktlinjer för sponsring.
Kommunstyrelsens beslut, 2019-04-10, § 94.
Kommunstyrelsens beslut, 2014-03-19, § 48.
Kommunfullmäktiges beslut, 2013-12-16, § 160.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen att ”Anta föreliggande förslag till
riktlinjer för sponsring” utgår från dagens beslut.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Upphäva gällande policy för sponsring, beslutade i kommunfullmäktige den 16 december 2013, § 160.

______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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§ 271

Dnr 2017/439

Snurringen - avtal och finansiering efter december 2019
Ärendebeskrivning
Det befintliga avtalet för Snurringen mellan Simrishamns kommun och Skånetrafiken löper
ut i december 2019.
Skånetrafikens inriktning i avtalsdiskussionen är att Simrishamns kommun tar över finansieringen på 1,8 miljoner kr till 100 %. I dagsläget står kommunen för 30 % av den totala
finansieringen, en årlig kostnad på cirka 480 000 kr.
22 maj 2019, § 134, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att bjuda in kollektivtrafiknämndens presidium för vidare diskussion med kommunstyrelsens presidium.
1 oktober 2019 träffades kollektivtrafiknämndens presidium och Simrishamns kommuns
kommunalråd och oppositionsråd tillsammans med berörda tjänstepersoner från Skånetrafiken och Simrishamns kommun för en vidare diskussion om Snurringen.
22 oktober 2019 föreslås i samråd med Skånetrafiken att kostnadsfördelningen kan delas
upp likt en trappa där finansieringen under år 2020 fördelas 50 % mellan båda parter, för
kommunens del en kostnad på 900 000 kr. År 2021 fördelas 70 % av finansieringen på
kommunen och 30 % på Skånetrafiken, för kommunens del en kostnad på 1 260 000 kr.
Skånetrafiken ser därefter att kommunen tar över finansieringen av busslinjen till 100 %
från år 2022 och framöver.
Skånetrafiken inväntar under hösten 2019 en inriktning kring kommunens ställningstagande över framtida avtal och finansiering. Under våren 2020 kan besked om tillköp för år
2022 och framåt ske.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslutsförslag, 2019-11-20, § 274
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-03
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-22 §134
Befintligt avtal för Snurringen, 2011 -10-01

Justerandes sign
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§ 271 forts

Dnr 2017/439

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna nytt avtal med finansieringen fördelad 50 % mellan parterna år 2020. År
2021 är finansieringen fördelad 70 % kommunen och 30 % Skånetrafiken.



Finansieringen sker av kommunstyrelsens medel till förfogande avseende år 2020.
För år 2021 får den ökade kostnaden hanteras i sedvanligt budgetarbete.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 272

Dnr 2019/367

Förslag om kommunfullmäktigeberedning avseende politisk organisation
och arvode
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade § 64, 2016-03-16 att ge kommundirektören i uppdrag att göra
en omvärldsanalys hur andra kommuner arvoderar förtroendevalda. KSau beslutade vid sitt
sammanträde 2018-06-20 att bordlägga ärendet till efter valet samt att en beredningsgrupp
bör tillsättas, där samtliga partier i kommunfullmäktige medverkar, för att se över de fasta
arvodena samt nivån på sammanträdesarvodena. Det har också framkommit önskemål om
att inför kommande mandatperiod se över kommunens politiska organisation. Översynen
föreslås ske i form av en fullmäktigeberedning förslagsvis tillsammans med översyn av
arvodesreglerna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 275
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-06.
Yrkande
Pia Ingvarsson (S) yrkar att det ska finnas en representant från varje parti i beredningen.
Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.
Mats Sundbeck (V) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.
Paul Frogner Kockum (KD) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.
Ajournering
Ajounering begärs och verkställs, kl 15.50-16.10.
Beslutsomgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag om att gruppen ska bestå
av 5 personer mot Pia Ingvarssons (S) yrkande om att det ska finnas en representant från
varje parti i beredningen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets
beslut.
Justerandes sign
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Dnr 2019/367

Votering begärs och verkställs.
Omröstning
Den som röstar för arbetsutskottets beslutsförslag om 5 personer röstar Ja.
Den som röstar för Pia Ingvarssons (S) yrkande om att det ska finnas en representant från
varje parti i beredningen röstar Nej.
Voteringen utfaller med 8 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Henric
Appelkvist (M), Lars-Erland Einarsson (C), Lotta Hildebrand (L), Mats Bengtsson (C),
Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD) mot
7 Nej-röster; Paul Frogner Kockum (KD), Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (FI), Hans-Olof Höglund (MP och Mats Sundbeck (V).
Kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Tillsätta en grupp om fem förtroendevalda med två (2) representanter från alliansen, två (2) representanter från oppositionen och en (1) representant från SD för att
bilda en beredning under kommunfullmäktige avseende arvodesöversyn och översyn av politisk organisation enligt beredningsdirektiv.



Avsätta medel till beredningen årligen, för år 2020 tas summan ur KF oförutsedda
och för 2021 och 2022 fördelas medel från KF i budgetberedningen.



Kommunfullmäktigeberedningen ska återkomma till kommunfullmäktige med en
delrapport senast november 2020 med förslag på eventuella förändringar, både vad
gäller arvoden och politisk organisation, inför kommande mandatperiod

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 273

Dnr 2019/326

Ändring i avgifter 2020 avseende abonnemang för distribution av mat
Ärendebeskrivning
När en person inte längre kan laga sin egen mat, kan omsorgshandläggarna bevilja ett
abonnemang för distribution av mat, även kallat matdistribution. Detta abonnemang kan
ses som en prenumeration där det utgår en fast månadsavgift för utkörningen av maten. Till
detta abonnemang tillkommer en kostnad för de faktiskt antal matportioner.
Månadsavgiften för utkörning finns idag i två nivåer, hel och halv. Med halv menas att om
en person bara har behov av mat vissa dagar i månaden då får betala en halv utkörningsavgift. Vid införande av IBIC ska individens behov sättas i centrum och om man har behov
av matdistribution så är det detta behovsbedömningen ska utgå från. Antingen finns behovet eller så finns det inte.
Förslaget innebär därför övergång till en fast abonnemangsavgift per brukare för distribution av mat. Avgiften fortsätter ingå i maxtaxan och hänsyn till tas i beräkning av avgiftsutrymme. Observera att personen fortfarande endast betalar för de faktiska antal portioner
som de beställer.
Ändringen föreslås börja gälla 1 februari 2020 i samband med nytt avgiftsår.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 276
Kommunledningskontorets Tjänsteskrivelse 2019-11-14
Socialnämnden, Regler för Avgift, 2019-11-05
Socialnämnden, Taxor och Avgifter Prislista 2020, 2019-11-05
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Fastställa taxa avseende abonnemang för distribution av mat att gälla fr.o.m. 202002-01.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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§ 274

Dnr 2019/389

Förändrad ansvarsfördelning mellan samhällsbyggnadsnämnden och
byggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden fullgör enligt reglementet, kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och ska ha insyn och uppsikt över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen.
Byggnadsnämndens driftbudget omfattar idag endast nämndens egen verksamhet, det vill
säga främst arvoden och utbildningar.
Samhällsbyggnadsnämnden har arbetsmiljö-, personal- och driftbudgetansvar för bygglovsverksamheten som utför byggnadsnämndens arbetsuppgifter.
Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden ha tillgång till personal i den omfattning
och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina
uppgifter på ett tillfredsställande sätt. För att underlätta för byggnadsnämnden att uppfylla
lagkravet och i övrigt sitt uppdrag, föreligger nu förslag på att överföra ansvaret för arbetsmiljö-, personal- och driftbudget för bygglovsverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till byggnadsnämnden från och med 2020.
Förslaget innebär inga organisatoriska förändringar på förvaltningsnivå, det vill säga,
bygglovsverksamheten kommer fortsatt tillhöra samhällsbyggnads-förvaltningen. Det finns
många fördelar att bibehålla en förvaltning för en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess.
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 18 september 2019, § 212, att ge berörda nämnder möjlighet att senast den 1 november 2019 yttra sig över förslag till ny ansvarsfördelning inför 2020.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 24 oktober 2019, § 237, att nämnden inte har något
att erinra mot förslaget till ny ansvarsfördelning.
Byggnadsnämnden beslutade 22 oktober 2019, § 114, att nämnden inte har något att erinra
mot förslaget till ny ansvarsfördelning.
Den föreslagna ansvarsfördelningen kräver följande kompletteringar i Byggnadsnämndens
reglemente (kursiv text nedan):

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

50

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-12-04

§ 274 forts

Dnr 2019/389

Tillägg under 3 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde svara för:
10. arbete med att effektivisera bygglovsverksamheten,
11. skapa en god arbetsmiljö.
Personal och organisation
Nämnden har ansvaret för bygglovsverksamhetens organisation samt rekrytering och anställning av personal. Nämnden ska organisera arbetsgivarens arbetsmiljöuppgifter och
arbetsmiljöansvar inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska förhandla på kommunens
vägnar enlig MBL §§ 11–14, 19 och 38 i frågor där nämnden fattar beslut eller avger förslag samt företräda arbetsgivaren i samverkanssystemet. Personalarbetet inom nämndens
ansvarsområde ska bedrivas enligt de policys och riktlinjer som fastställs av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 277
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-12
Beslut Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-24, § 237
Beslut Byggnadsnämnden, 2019-10-22, § 114
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-10.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna förslag till ny ansvarsfördelning innebärande att arbetsmiljö-, personaloch budgetansvaret för bygglovsverksamheten flyttas från Samhällsbyggnadsnämnden till Byggnadsnämnden från och med 1 januari 2020,



Nödvändiga kompletteringar enligt ovan införs i Samhällsbyggnadsnämndens samt
Byggnadsnämndens reglementen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 275

Dnr 2019/485

Budget 2019 - Förtydligande av åtgärdsplan för en budget i balans, BUN
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2019-10-15 § 100 att för
kommunfullmäktige påtala att man ej klarar sin verksamhet med tilldelade medel och därför tilldelas ett tilläggsanslag om 4 - 5 miljoner kronor samt att det upprättas en plan för att
komma till rätta med barn- och utbildningsnämndens ekonomi inom tidsspannet 2-3 år.
Då kommunfullmäktige i sin budget för 2019 har fastställt ett finansiellt mål utifrån God
Ekonomisk Hushållning om 1% av skatteintäkter och generellt statsbidrag och utjämning
så finns det inga pengar att fördela ur antagen budget då denna uppgår till 1 %. Skulle
kommunfullmäktige tilldela barn- och utbildningsnämnden 4 - 5 miljoner kronor så avviker kommunfullmäktige från antaget finansiellt mål om 1 %.
I helårsprognos 4 per 31 oktober 2019 prognostiseras ett balanskravsresultat om plus 2,8
miljoner kronor vilket är lägre än budgeterat resultat om 10,6 miljoner kronor som motsvarar 1 %-målet.
Räknar man bort de orealiserade reavinsterna i pensionsplaceringarna så redovisar kommunen ett negativt resultat om ca 9,4 miljoner kronor. Lägger man sedan till uttag ur pensionsplaceringen om 12,2 miljoner så ger det ovan prognostiserat balanskravsresultat om
plus 2,8 miljoner kronor.
Utifrån ovanstående finansiella resonemang finns det ingen finansiell möjlighet att tillgodose barn- och utbildningsnämndens framställan om tilläggsanslag för verksamhetsåret
2019.
Beslutsunderlag
Kommunledningens tjänsteskrivelse 2019-11-28
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2019-10-15 § 100
Reviderad Åtgärder för en budget i balans 2019-08-21
Bilaga Reviderad Åtgärder för en budget i balans
Hemställan om att nämnden omprövar sitt beslut 2019-08-27 § 75, Budget 2019 – ekonomisk uppföljning (HP2), 2019-09-08
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§ 275 forts

Dnr 2019/485

Yrkande
Pia Ingvarsson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden tilldelas ett tilläggsanslag på 45 mnkr.
Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.
Christer Grankvist (S) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.
Beslutsomgång
Ordföranden ställer proposition på att avslå barn- och utbildningsnämndens begäran om
tilläggsanslag mot Pia Ingvarssons (S) yrkande om bifall till tilläggsanslag och finner att
kommunstyrelsen beslutat avslå barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag.
Votering begärs och verkställs.
Omröstning
Den som vill att begäran avslås röstar Ja.
Den som röstar för Pia Ingvarssons (S) yrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Kristina Åhberg (M), Henric
Appelkvist (M), Lars-Erland Einarsson (C), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand
(L), Mats Bengtsson (C), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD) mot
6 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun
Schyman (FI), Hans-Olof Höglund (MP) och Mats Sundbeck (V).
Kommunstyrelsen har beslutat avslå barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Att avslå barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för år 2019
motsvarande 4 – 5 miljoner kronor.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist
(S), Gudrun Schyman (FI), Hans-Olof Höglund (MP) och Mats Sundbeck (V).
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_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 276

Dnr 2019/503

Julhälsning
Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), tackar kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för
ett gott samarbete under året och önskar en God Jul & Gott Nytt År.
2:e vice ordförande, Pia Ingvarssons (S), önskar ordföranden en God Jul & Gott Nytt År.
_____
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