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§ 68

Dnr 2020/5

Fastställande av ärendelista
Till dagens ärendelista har tillkommit en informationspunkt:
7 b Information om grundskoleutredningen.
Följande ärenden flyttas från meddelande/information till beslutsärende:
5 Skrivelse från PRO om att underlätta vardagen för personer i riskgrupp Corona
13 Sommargåva till kommunens anställda
14 Coronakrisens sociala effekter.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av informationspunkter enligt ovan.

_____
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§ 69

Dnr 2020/6

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas:

-

Beslut från Tomelilla kommun: Val av revisorer till Ystad-Österlenregionens Miljöförbund från Simrishamns och Ystads kommuner

-

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Havsplan och kustzonsanalys - Fördjupning
av översiktsplanen för Simrishamns kommuns havsområde – utställning

-

Beslut från Ystad kommun: Beslut om ledningsplan för sydöstra Skåne med Ystad
som regional kärna 2020

_____
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§ 70

Dnr 2020/103

Information om medborgarförslag: Förändrade öppettider på Måsalycke
återvinningsstation
Lisa Löwenborg har lämnat in ett medborgarförslag om förändrade öppettider på Måsalycke återvinningsstation.
Medborgarförslaget har behandlats vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2020-03-30, §
57, där man beslutade att förslaget ska beredas av kommunstyrelsen samt att förslagsställaren ska beredas tillfälle att informera om sitt förslag vid kommunstyrelsens sammanträde.
Vid dagens sammanträde redogör Lisa Löwenborg för sitt medborgarförslag.
_____
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§ 71

Dnr 2020/180

Information om Grundskolekartläggningen
Förvaltningschef Anders Wedin, kvalitets- och utvecklingsledare Lena Hjelmström samt
barn- och utbildningsnämndens ordförande Jan Rejdnell informerar om (den kommande)
grundskolekartläggningen.
Dagens information är ett axplock av den fullständiga översynen som ska vara klar i maj
2020.
Dagens grundskola har inte den måluppfyllelse som man önskar. Det är svårt att få till bra
kvalitet på mindre skolor. Viktigt med behöriga lärare. Finns möjlighet att anställa en icke
behörig lärare under en termin. Skolchefen har i undantagsfall anställa under två terminer.
I Simrishamns kommun har vi 90 % behöriga lärare.
Skolor som visar god måluppfyllelse är attraktiva. Personalen är en viktig faktor för elevernas måluppfyllelse.
Kommunens grundskolor visar ingen utpendling. Statistiken visar att flera vill få förskoleplats i Simrishamn.
Friskolor blir populärare ju högre upp i årskurs eleven kommer.
_____
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§ 72

Dnr 2020/72

Information från IT-enheten
IT-chef Peter Nilsson informerar om vad enheten jobbar med. IT-enheten hanterar bland
annat kommunens verksamhetssystem (60-70 system finns i kommunen) telefoni (runt 700
abonnemang) samt bredband.
Fokusområden som IT-enheten valt att arbeta med är:
Geografi: Öka användningen av distansmöten.
Demokrati: Införa e-signering, digital myndighetspost samt BOT till helpdesk.
IT-enheten kommer framöver arbeta med att kartlägga processer för att kunna digitalisera,
informationsstruktur, digitala identiteter med mera.
_____

Justerandes sign
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§ 73

Dnr 2020/74

Information från Utvecklingsenheten
Utvecklingschef Sofie Bredahl informerar om utvecklingsenheten.
Utvecklingsenheten arbetar med näringsliv, turism, centrumutveckling, arbetsmarknad
samt marint centrum.
Arbetar i samverkan med övriga kommuner för att kunna jobba med en hållbar besöksnäring. Någon marknadsföring mot den utländska marknaden sker inte just nu med anledning
av Covid 19.
Utvecklingsenheten arbetar även med utvecklingsinsatser i samverkan (TÖS, NFS och
Tillväxt Syd), skapa arenor samt service och stöd.
Fokusområden som enheten valt att jobba med är:
Geografi: aktiviteter i destinationssamverkan, program för företag inom FN:s hållbarhetsmål, arrangera Sillens dag, fokus på Havsår , arrangera konferensen Östersjöfiske 2020
med mera.
Demografi: samordna det strategiska arbetsmarknadsarbetet samt feriearbeten.
Demokrati: effektivisera besöksservicen, resultatet av centrumutvecklingsenkäten där över
400 personer svarat på enkäten.
_____
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§ 74

Dnr 2020/75

Information från ekonomienheten
Ekonomichef Lars-Johan Rosvall informerar om ekonomienheten.
På ekonomienheten jobbar 10 medarbetare. Man jobbar bland annat löpande med ledning
och styrning samt stöd och service inom ekonomi- och upphandlingsarbetet, finansieringsfrågor, pensionsplaceringar, samt försäkringsfrågor.
De fokusområden man valt att jobba vida med är:
Geografi: resepolicy, marknadsföra miljövänliga produkter i avtalsdatabas/e-handelssystem samt att hålla utbildningar hur man lämnar anbud till den offentliga marknaden riktade till de lokala företagarna.
Demografi: ställa fler arbetsmarknadsrelaterade krav i våra upphandlingar, t ex i campingupphandlingen, utveckling av målstyrningsmodulen i beslutsstödsystemet Hypergene.
Framöver kommer man bland annat jobba med att utveckla nya rutiner för anläggningsregistret, anpassningen till ny kommunal redovisningslag, utveckling av budget- och uppföljningsprocessen.
_____
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§ 75

Dnr 2020/175

Information om Årsredovisning 2019
Redovisningsansvarig Helen Esperup informerar om Årsredovisning 2019.
Visar ett sammandrag över de fem senaste åren, 2015-2019, där det bland annat framgår att
kommunens soliditet är 54 % vilket innebär att man betalat med ”egna pengar”. Investeringarna har minskat något om man jämför med de tre senaste åren.
Balanskravresultatet 2019 blev 13 348 mnkr.
God ekonomisk hushållning är uppfyllt.
Måluppfyllelsen, fem mål finns, visar att fyra mål är uppfyllda: positiv flyttnetto (fler flyttar till än från kommunen, frisknärvaro understiger inte 95 %, elever i kommunens grundskola årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet kan rekommendera sin skola samt att invånare
äldre än 80 år ska andelen som erhåller omsorg i särskilt boende eller hemtjänst i ordinärt
boende minska eller vara oförändrat jämför med år 2012, basår.
Ett mål är delvis uppfyllt, underhållsplaner.
_____
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§ 76

Dnr 2020/7

Information från kommundirektören 2020
Kommundirektör Diana Olsson informerar om lägesbilden vad gäller Covid 19.
I Sverige finns 12 000 kända fall varav 500 är i Skåne. Antal smittade i Simrishamns kommun anges inte då antalet understiger 10 personer.
Ute i verksamheterna råder det balans. Kommunstyrelsens arbetsutskott får information
nästan dagligen från kommundirektören.
Kommundirektören ingår i en arbetsgrupp för skyddsutrustning. Skyddsmaterial behövs till
äldreboenden/hemtjänsten/LSS-boende för att skydda brukarna.
_____
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§ 77

Dnr 2020/8

Redovisning av delegeringsbeslut
Följande delegeringsbeslut redovisas:
-

Kanslichefens delegeringsbeslut: Anställning av överförmyndarhandläggare, tillsvidareanställning.

-

Personalchefens delegeringsbeslut: Anställning av HR-specialist, tillsvidareanställning.

-

Kommundirektörens delegeringsbeslut: Lönetillägg för uppdrag som säkerhetsskyddschef.

_____
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§ 78

Dnr 2020/146

Skrivelse från PRO Simrishamn om att underlätta vardagen för personer
i riskgruppen "Corona"
Ärendebeskrivning
PRO Simrishamn har i skrivelse föreslagit att man via Kontakt Simrishamns upprättar ett
speciellt telefonnummer där personer i riskzonen kan ringa för att få hjälp samt att kommunen anställer personer som extratjänster för att vara en hjälp till personer i riskzonen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från PRO, 2020-03-19
Tjänsteskrivelse, KLK, 2020-04-03
Bakgrund/utredning
Simrishamns kommun följer fortlöpande Folkhälsomyndighetens med fleras informationer
och rekommendationer kring hur vi bäst hanterar den uppkomna situationen. På kommunens hemsida uppdateras också löpande med den information som bedöms adekvat för
dom som bor och vistas i kommunen.
För närvarande lämnas där exempelvis allmän information om råd och tips för de över 70
år, bland annat finns där information om hur man kan hantera om man har bekymmer med
att få hem livsmedel och mat. De visar sig att flera lokala företag nu anpassar sin verksamhet för att för att möta de nya behoven.
På hemsidan står de bland annat följande ” Be någon i din närhet om hjälp att handla. Att
få hjälpa någon har ett mervärde och är betydelsefullt både för den som hjälper och den
som tar emot hjälp.
Många livsmedelsaffärer kör hem eller packar ihop dina varor. Flera restauranger har ställt
om bordsplacering till avhämtning.”
Någon i ens närhet kan ju vara släktingar, grannar andra vänner och bekanta.
På hemsidan finns också en sammanställning av de olika restauranger och butiker som
erbjuder hemleverans, en förteckning som löpande uppdateras.
Likaså framgår de på hemsidan att Röda Korset Simrishamn har en kontaktperson som kan
bistå de kommuninvånare över 70 år som behöver ha medicin från apoteket.
Naturligtvis är Kontakt Simrishamn också här behjälpliga med att informera.
På samma hemsida finns också kontaktuppgifter om man är orolig och behöver någon att
prata med.
Justerandes sign
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§ 78 forts

Dnr 2020/146

Utifrån ovanstående är det för närvarande inte aktuellt att anställa extratjänster.
Vad gäller ett separat telefonnummer för aktuell grupps kontakter med Kontakt Simrishamn bedöms det fortsatt lämpligast att ha ett och samma nummer för alla kontakter in i
kommunen, vilket tydliggör bilden av en organisation med samma service till alla oavsett
ärende.
Yrkande
Pia Ingvarsson (S) yrkar att man ger kommundirektören i uppdrag ta kontakt med arbetsförmedlingen för att skyndsamt anställa personer som extra tjänster enligt PRO:s skrivelse.
Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.
Ajournering
Mats Bengtsson (C) begär ajournering, vilken verkställs kl 16.40-16.45.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Uppdra åt kommundirektören undersöka möjligheten att skyndsamt anställa personer som extra tjänster utifrån PRO:s skrivelse.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommundirektören
PRO Simrishamn

Justerandes sign
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§ 79

Dnr 2020/165

Sommargåva till kommunens anställda - presentkort gällande i Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S) har i skrivelse föreslagit att att man uppmärksammar alla kommunanställda för det arbete som man just nu utför under förhållanden som
inte är brukliga med tanke på Covid 19.
Förslaget innebär att den kommunanställda får ett presentkort på 1000 kronor som är riktat
att användas under exempelvis tre månader, maj-juli 2020. Detta skulle även innebära ett
tillskott för kommunens näringsliv.
Kostnaden för kommunen skulle bli ca 1,5 mnkr. Presentkortet ska enbart kunna användas
i Simrishamns kommun.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S), 2020-04-02.
Yrkanden
Pia Ingvarsson (S) påpekar att presentkortet enbart ska kunna används i detaljhandeln samt
yrkar att man ger kommundirektören i uppdrag att utreda förslaget samt återkomma vid
kommunstyrelsens sammanträde i maj med svar i frågan.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Uppdra åt kommundirektören utreda förslaget och återkomma med svar vid kommunstyrelsens sammanträde i maj 2020.

______________
Beslutet expedieras till:
Kommundirektören

Justerandes sign
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§ 80

Dnr 2020/171

Coronakrisen sociala effekter
Ärendebeskrivning
Mats Sundbeck (V), Gudrun Schyman (FI), Pia Ingvarsson (S), Hans-Olof Höglund (MP)
samt Christer Persson (ÖP) har i skrivelse, med tanke på rådande situation vad gäller Covid 19, efterfrågat hur kommunen aktivt undersökt i vilken utsträckning och vilka socialt
utsatta grupper det finns i Simrishamn. Om man undersökt detta undrar man om det finns
någon plan för hur man ska kunna erbjuda dessa grupper hjälp och stöd.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Mats Sundbeck (V), Gudrun Schyman (FI), Pia Ingvarsson (S), Hans-Olof
Höglund (MP) samt Christer Persson (ÖP), 2020-04-02.
Överläggning
Kommunstyrelsen diskuterar skrivelsens frågor och anser det viktigt att få information från
socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen i dessa frågor.
Pia Ingvarsson (S) önskar att kontinuerligt, vid kommande kommunstyrelsesammanträde,
återkomma till denna information.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Uppdra åt kommundirektören att till kommunstyrelsens sammanträde i maj 2020
bjuda in socialchefen samt barn- och utbildningschefen för att informera i ärendet.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommundirektören

Justerandes sign
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§ 81

Dnr 2020/101

Helårsprognos 1 - Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
En helårsprognos ska upprättas fyra gånger om året och denna prognos är upprättad efter
februari månads utgång.
Bedömningen görs att alla verksamheterna bör klara budgeten utifrån nuvarande förutsättningar och prognostiserar ett nollresultat för året.
Det prognostiseras ett överskott på investeringar på 1 252 tkr. Överskottet beror på att hela
den avsatta budgeten för digitalisering och beslutsstödsystem inte kommer användas under
året. De medel som inte används under året kommer överföras till 2021.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-03-25, § 54
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2020-03-10
Helårsprognos 1 för kommunstyrelsen.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna helårsprognos 1/2020 för kommunstyrelsens verksamheter

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 82

Dnr 2020/121

Helårsprognos 1 - Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 1.
Med hänsyn till rådande läge med Coronautbrott och dess påverkan på världsekonomin, så
förutspår SKR betydligt lägre skatteintäkter framöver. Dessa effekter har vi inte tagit hänsyn
till i helårsprognos 1.
Prognosen är upprättad efter februari månads utgång. Kommunens budgeterade balanskravsresultat är 13,7 mnkr. Prognostiserat balanskravsresultat är 7,4 mnkr. Kommunens finansiella
resultatmål för 2020 är ett överskott på 1,2 procent av skatter och statsbidrag, vilket motsvarar
cirka 14 mnkr. Det innebär att målet inte nås.
Prognostiserat driftresultat är - 4 mnkr. Nämnderna redovisar en negativ avvikelse med 5,6
mkr. Det är barn- och utbildningsnämnden – 6,2 mnkr och samhällsbyggnadsnämnden 0,7
mnkr, som avviker från budget. Övriga nämnder har lämnat prognoser i balans.
Kommunledningskontoret ser allvarligt på den svaga resultatnivån och att man inte når upp till
balanskravsresultatet på 1,2%.
Kommunledningskontoret anser att barn- och utbildningsnämnden ekonomiska obalanser är
mycket problematiska och ser allvarligt på att man fortsatt har stort underskott trots tillskjutna
medel på 4 mnkr.
Barn- och utbildningsnämnden måste omgående presentera beslut på en handlingsplan för hur
nämnden tänker åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt och redovisa detta för kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden presenterar en negativ avvikelse gällande VA-investeringar. Det
avser utbyggnad av vatten- och avloppsledningar. Det innebär även ökade anläggningsavgifter.
Dessa matchas inte mot investeringarna och en budgetavvikelse uppstår.
VA-chefen bör bjudas in och presentera problematiken kring ovanstående.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-03-25, § 55
Tjänsteskrivelse KLK, 2020-03-24
Helårsprognos 1-Simrishamns kommun
Justerandes sign
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§ 82 forts

Dnr 2020/121

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Barn- och utbildningsnämnden måste omgående presentera beslut på en handlingsplan för
hur nämnden tänker åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt. Under 2020 skall löpande information redovisas till kommunstyrelsen med konkreta och beloppssatta åtgärder.



Bjuda in VA-chefen, SBN, för att presentera problematiken kring hanteringen av utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar med nuvarande budgetram.



Fortlöpande informera kommunfullmäktige om det ekonomiska läget.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret/ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 83

Dnr 2020/122

Internkontrollplan 2020 - kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till plan för kommunstyrelsens interna
kontroll 2020 i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunens interna kontroll.
Förslaget har sin utgångspunkt från risk- och väsentlighetsbedömningen och de övriga anvisningar som reglementet anger.
Kontrollområdena i bruttolistan är prioriterade efter den riskanalys som är gjord, där de fem
första är bedömda som mest prioriterade; fakturahantering, investeringar, avtalsuppföljning,
IT-drift och verkställighet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-03-25, § 56
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, 2020-03-05
Bruttolista internkontrollplan KS 2020
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Anta de fem prioriterade kontrollområdena i bruttolistan att gälla som internkontrollplan för kommunstyrelsen 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga enheter på kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 84

Dnr 2020/174

Renhållningsordning 2021 - 2030 - utställning
Ärendebeskrivning
Simrishamns och Tomelilla kommuner har genom det gemensamma bolaget Österlens
Kommunala Renhållnings Aktiebolag (ÖKRAB) och i samarbete med ytterligare nio av
SYSAV:s ägarkommuner tagit fram ett förslag till en ny renhållningsordning att gälla under 2021 – 2030.
Renhållningsordningen består av två delar, avfallsföreskrifter och en gemensam kretsloppsplan (avfallsplan), vilken nu skall ställas ut för att kunna fastställas av kommunfullmäktige under hösten 2020.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-04-09.
ÖKRAB:s beslut, 2020-02-04, § 14.
Gemensam kretsloppsplan 2021–2030
Föreskrifter för avfallshantering
Bilaga 1 Ansvarsfördelning Indikatorer
Bilaga 2 Projektorganisation, samråd och remiss
Bilaga 3 Nulägesbeskrivning
Bilaga 4 Nedlagda deponier
Bilaga 5 Uppföljning av avfallsplaner och regional kretsloppsplan 2016–2020
Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 7 Barnkonsekvensanalys
Bilaga 8 Ekonomiska konsekvenser
Bilaga 9 Framtida avfallsmängder och infrastruktur
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


För vidare remissammanställning av ÖKRAB ställa ut renhållningsordningen 20212030.

_______
Beslutet expedieras till:
ÖKRAB

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 85

Dnr 2019/498

Budget 2021-2023
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade om tidplan för budgetprocessen 2021–2023 samt mallar för
investerings- och exploateringsbudgetar på sammanträdet den
15 januari 2020, § 7.
Här överlämnar kommunledningskontoret förslag till budgetanvisningar och mall till budgetskrivelse för arbetet med budgeten 2021–2023.
Mallen för nämndernas budgetskrivelser innehåller vad gäller driftbudgeten; nuvarande
verksamhet, bedömd måluppfyllelse för innevarande år, äskanden kopplade till fullmäktigemål, effektiviseringsmöjligheter på minst 1 procent av befintlig ram kopplade till fullmäktigemål och demografiska effekter (gäller barn- och utbildningsnämnd samt socialnämnd). Vidare ska nämnderna inkomma med investeringsäskanden för år 2021 och plan
för åren 2022–2025 kopplade till fullmäktigemål alternativt mål för god ekonomisk hushållning (inte samhälls-byggnadsnämnden eftersom deras investerings- och exploateringsbudgetar behandlas under våren) samt preliminära nämndmål och indikatorer.
Nytt för i år är att taxor ska vara med i budgetskrivelsen. Endast ej index-uppräknade taxor
kommer beslutas av fullmäktige under hösten. Av förslaget till budgetanvisningar framgår
att indexuppräknade taxor justeras enligt Sveriges Kommuner och Regioners bedömning
av konsumentprisutveckling. Preliminär bedömning (cirkulär 20:8) är att inflationen (mätt
som KPIF) uppgår till 1,8 procent år 2021. KPIF i cirkuläret i augusti kommer att användas
och taxorna får därför räknas om efter augusti.
Budgetskrivelserna ska nämndbehandlas och inlämning ska ske den 6 augusti.
I budgetanvisningarna finns även förslag till nya regler rörande investeringsverksamheten.
Beslutsunderlag
Budgetanvisningar 2021–2023
Mall till budgetskrivelse 2021–2023.
Yrkande
Jeanette Ovesson (M) yrkar på att man gör ett tillägg i vad gäller förslaget till investeringsregler: Samhällsbyggnadsnämndens övre gräns får uppgår till 2,5 mnkr inom ram.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 85 forts

Dnr 2019/498

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Anta kommunledningskontorets förslag till budgetanvisningar 2021–2023.



Anta kommunledningskontorets förslag till investeringsregler, där samhällsbyggnadsnämndens övre gräns får uppgå till 2,5 mnkr inom ram.



Anta kommunledningskontorets förslag till mall för budgetskrivelse
2021–2023.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder/förvaltningar

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 86

Dnr 2020/76

Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av material som utförs och hyrs ut av Sydöstra Skånes Räddningstjänst
Ärendebeskrivning
Prislistan har utarbetats av styrelsen för Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge.
Prislistan har reviderats med konsumentprisindex (KPI) för alla kostnadsslag som inte rör
arbetskostnader. Referensmånad för KPI beräkning är september månad.
Prisjustering sker enligt följande offentliga arbetskostnadsindex som publiceras av SCB:
Arbetskostnadsindex för tjänstemän (preliminärt) privat sektor (AKI), efter näringsgren
SNI=Rad P-S. Detta index rekommenderas av SCB för kommunal verksamhet.
Arbetskostnadsindex som ligger till grund för beräkningen är rekommenderat av Sveriges
kommuner och landsting (SKL).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-03-04, § 40
Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-02-26
Sydöstra Skånes Räddningstjänst sammanträdesprotokoll 2020-01-27 § 3
Sydöstra Skånes Räddningstjänst tjänsteskrivelse 2020-01-08
Prislista Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge 2020
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Att anta föreslagna taxor och avgifter för verksamheten i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 87

Dnr 2019/116

Medborgarförslag angående val av ordföranden i revisionen fr o m nästa
mandatperiod.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Froste Persson, Simrishamn, angående val av ordförande i revisionen från och med nästa mandatperiod.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2019 §66, beslutas att medborgarförslaget överlämnas till kommunfullmäktiges presidium för beredning och beslut fattas i
kommunfullmäktige. Froste Persson ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommunfullmäktige.
Froste Persson redogjorde för sitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29
april 2019 §90.
Kommunfullmäktiges presidium har lämnat ett förslag till svar på medborgarförslaget, som
därefter bereds av kommunstyrelsen.
I medborgarförslaget framkommer att förslagsställaren föreslår att kommunfullmäktige i
Simrishamns kommun beslutar att ordförande i den kommunala revisionen ska väljas ur
parti, som inte utgör majoriteten, eller del därav.
I medborgarförslaget framkommer att i övervägande delen av Sveriges kommuner väljs
den kommunala revisionens ordförande ur oppositionen. Inför nästa mandatperiod bör
även Simrishamns kommun anpassa sig till en övervägande del av Sveriges kommuners
demokratiska förhållningssätt i valärendet.
Förslagsställaren framför att han vid tidigare tillfällen framfört sina synpunkter till kommunledningen men inte blivit hörsammad.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslutsförslag, 2020-03-25, § 57
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04
Underlag från Kommunfullmäktiges presidium 2020-03-02
Medborgarförslag inkommit 2019-02-25

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

26

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-04-15

§ 87 forts

Dnr 2019/116

Yrkande
Jeanette Ovesson (M) yrkar, i enlighet med Pia Ingvarssons (S) yrkande i arbetsutskottet,
att medborgarförslaget ska anses vara besvarat då fullmäktigeberedningen har denna frågan
i sitt uppdrag.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Medborgarförslaget anses vara besvarat då fullmäktigeberedningen har i sitt uppdrag
att hantera denna fråga.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 88

Dnr 2020/108

Byte av namn på samhällsbyggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
För att tydliggöra ansvaret mellan samhällsbyggnadsnämnden och byggnads-nämnden,
både internt och externt, föreslår samhällsbyggnadsnämnden i beslut den 19 februari 2020,
§ 47, att denna nämnd byter namn till samhällsplanerings-nämnden från och med den 1
maj 2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-03-25, § 59
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-11.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-02-19, § 47.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Samhällsbyggnadsnämnden byter namn till samhällsplaneringsnämnden från och
med den 1 juni 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 89

Dnr 2020/139

Ej färdigbehandlade medborgarförslag
Ärendebeskrivning
Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och
motioner, Kommunallagen, kapitel 5, § 23.
Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år redovisar de medborgarförslag som inte beretts färdigt och beslutats (Kommunfullmäktiges
arbetsordning, § 33).
Enligt Kommunallagen, kapitel 5, § 35, 2:a stycket, ges kommunfullmäktige rätt att avskriva medborgarförslag som ej behandlats inom ett år från det att medborgarförslaget väckts.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-03-25, § 60
Tjänsteskrivelse, KLK, 17 mars 2020
Sammanställning över ej färdigbehandlade medborgarförslag.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Med godkännande lägga den i ärendet gjorda sammanställningen till handlingarna

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 90

Dnr 2020/140

Ej färdigbehandlade motioner
Ärendebeskrivning
Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för motioner och medborgarförslag, Kommunallagen, kapitel 5, § 23.
Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år redovisar de motioner som inte beretts och beslutats (Kommunfullmäktiges arbetsordning, §
32).
Enligt Kommunallagen, kapitel 5, § 35, 2:a stycket, ges kommunfullmäktige rätt att avskriva motioner som ej handlagts inom ett år från det att motionen väckts.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-03-25, § 61
Tjänsteskrivelse, KLK 17 mars 2020
Sammanställning över ej färdigbehandlade motioner.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Med godkännande lägga den i ärende gjorda sammanställningen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 91

Dnr 2020/84

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2019 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Ärendebeskrivning
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund har inkommit med sin årsredovisning inklusive
revisionsberättelse för 2019.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns
och att kommitténs ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-03-25, § 61
Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-03-19
Direktionsprotokoll för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2020-02-03 § 3
Årsredovisning för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2019
Verksamhetsberättelse för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2019
Revisionsberättelse för år 2019 daterad 2020-03-10
EY granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 för Ystad-Österlenregionens
miljöförbund

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 92

Dnr 2020/120

Årsredovisning 2019
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisningen för år 2019. Balanskravsavstämningen redovisar ett utfall på 13,3 mnkr, en positiv budgetavvikelse på cirka 2,6 mnkr.
Resultatet motsvarar 1,2 % av skatter och statsbidrag.
Budgetavvikelsen härrör sig ifrån nämnderna på -8,8 mnkr och finansieringen på +11,4
mnkr. Barn- och utbildningsnämnden står för -12,2 mnkr av underskottet och samhällsbyggnadsnämnden -1,2 mnkr. Socialnämnden visar ett överskott på +1,4 mnkr, kommunstyrelsen + 2,8 mnkr och kultur- och fritidsnämnden +0,6 nmkr. Övriga nämnder redovisade tillsammans ett underskott på -0,2 mnkr.
Inom finansieringens budgetöverskott på 11,5 mnkr blev skatteintäkterna 3,5 mnkr högre.
Pensionerna blev 3,6 mnkr dyrare än beräknat, men uppvägdes av att de interna pensionsavgifterna blev 6,5 mnkr lägre. Även räntorna blev lägre än budgeterat, +2,4 mnkr.
Balanskravsavstämning
(tkr)
Årets resultat enligt resultaträkning

Bokslut Bokslut
2018
2019
7 525

27 905

Justeringar
Fastighetsförsäljningar, reavinster

0

Pensionsmedelsförvaltning, reavinster

-8 729

-26 757

Uttag från pensionsmedels-förvaltningen

9 000

12 200

Balanskravsresultat

7 796

13 348

Medel till resultatutjämningsreserv

0

0

Medel till social investeringsfond

0

0

300

0

Medel från social investeringsfond
Balanskravsresultat, efter justering

8 096

Kommunerna har sedan några år tillbaka möjlighet att när tillräckligt goda resultat redovisas avsätta medel till resultatutjämningsreserv. Denna reserv får sedan användas för att
reglera negativa balanskravsresultat under en lågkonjunktur. Hittills har Simrishamns kommun avsatt 40 mnkr. Beloppet som kan avsättas ska motsvaras av den del av överskottet
som överstiger en procent av skatteintäkter och statsbidrag. För 2019 finns ett litet utrymme, 2 mnkr, då överskottet överstiger 1 %. Kommunledningskontoret föreslår ingen ny
avsättning. Utrymmet möjliggör istället en ökad egenfinansiering av investeringsprognosen.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 92 forts

Dnr 2020/120

Kommunen har tidigare avsatt 4,9 mnkr i en social investeringsfond. Enligt de fastställda
riktlinjerna för denna fond ska årliga avsättningar ske under förutsättning att balanskravsmålet uppnåtts och att resultatet i övrigt medger avsättning. Målsättningen är att minst 10
% av fondens kapital, 4 mkr, skall tillföras årligen dvs 400 tkr eller det högre belopp fullmäktige finner lämpligt.
Balanskravsmålet har uppnåtts, men med hänsyn till rådande ekonomiska läge, föreslår
kommunledningskontoret ingen avsättning.
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala
bolagen. Där anges att kommunstyrelsen genom årliga beslut dels ska bedöma verksamheten i kommunala bolag i förhållande till det ändamål med verksamheten som har fastställts,
dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Kommunen
styr bolagen genom ägardirektiv som ska utvärderas i bolagens årsredovisningar. I allt väsentligt är bedömningen att de av Simrishamns kommun helägda bolagen, Simrishamns
Bostäder AB och Simrishamns Näringslivsutveckling AB samt det delägda bolaget Österlen Kommunala Renhållnings AB under året har uppfyllt det kommunala ändamålet och
arbetat inom de kommunala befogenheterna.
Det finansiella målet gällande att investeringar inom den skattefinansierade verksamheten
inte ska lånefinansieras, bedöms som uppfyllt. Det finansiella målet gällande balanskravsresultatet är också uppfyllt. Balanskravsresultatet uppgår till 13,3 mnkr. Utfallet motsvarade 1,2 % av skatter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift jämfört med målet på 1,0 %. Målet gällande att vatten- och avloppsverksamheten fullt ut ska vara avgiftsfinansierad är inte uppfyllt då verksamheten visade ett underskott på 0,6 mnkr.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-03-25, § 62
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-13
Årsredovisning 2019 – Simrishamns kommun
Årsredovisning 2019 – Simrishamns Bostäder AB
Årsredovisning 2019 – Simrishamns Näringslivsutvecklings AB
Årsredovisning 2019 – Österlens Kommunala Renhållnings AB
Årsredovisning 2019 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Årsredovisning 2019 – Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna årsredovisningen för 2019 och överlämna densamma till revisorerna

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 92 forts


Dnr 2020/120

Godkänna att de kommunala bolagen i allt väsentligt uppfyllt de kommunala ändamålen samt arbetat inom de kommunala befogenheterna

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisning 2019 med en balanskravsavstämning på 13 347 tkr.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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