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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Jeanette Ovesson (M)
Jaennine Olesen (M)
Henric Appelkvist (M), §§ 93-99, 101-108
Anna Ling (C) tjänstgör för Henric Appelkvist (M), § 100 – medverkar 
digitalt
Maria Linde Strömberg (M) – medverkar digitalt
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 Sundberg (V)
Jan Dahl (SD) tjänstgör för Tomas Assarsson (SD)
Fredrik Ramberg (SD)

Övriga deltagande Anna Ling (C), 93-99, 101-108 – medverkar digital
Berit Olson (S) – medverkar digitalt
Christl Bengtsson (S) – medverkar digitalt
Kjell Dahlberg (ÖP) – medverkar digitalt

Stina Lundquist, socialchef, § 95
Anders Wedin, barn- och utbildningschef, § 95
Diana Olsson, kommundirektör
Carina Persson, nämndsekreterare
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

Val av justerare
§ 93 Fastställande av ärendelista 2020/5 4
§ 94 MEDDELANDEN 2020/6 5

Byggnadsnämndens beslut: Återgärder med anledning 
av Covid 19 - Byggnadsnämnden

2020/149

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Nya förutsätt-
ningar för båtplatsavtal mför 2021

2020/6

Ekonomisk uppföljning - Barn- och utbildningsnämn-
den

2020/216

INFORMATION
§ 95 Coronakrisen sociala effekter 2020/171 6
§ 96 Information från kommundirektören 2020 2020/7 7
§ 97 REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT 2020/8 8

Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 2020-04-22 2020/8
Delegeringsbeslut - HR-enheten 2020/8
Delegeringsbeslut - Kanslienheten 2020/8
BESLUTSÄRENDEN

§ 98 Granskning av elevhälsan och särskilt stöd 2020/169 9
§ 99 Dokumenthanteringsplan 2020 2020/135 10
§ 100 Skeppet - begäran om uppsägning av hyresavtal 2020/176 11 - 12
§ 101 Tolkning och tillämpning av bestämmelser om förlo-

rad arbetsinkomst för förtroendevalda i Simrishamns 
kommun

2020/53 13 - 14

§ 102 Kommunstyrelsens mål 2021 2020/185 15 - 16
§ 103 Personalbokslut_2019_ 2020/155 17
§ 104 Barnbokslut 2019 2020/112 18
§ 105 Årsbokslut/årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes 

Räddningstjänstförbund
2020/152 19

§ 106 Förändrad organisation  - lokala BRÅ 2020/163 20 - 22
§ 107 Förslag på reviderad styrmodell 2020/164 23 - 25
§ 108 Yttrande över revisionsberättelse för kommunstyrelsen 

år 2019
2020/182 26
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

§ 93 Dnr 2020/5

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Ett ärende har tillkommit under meddelande: Ekonomisk uppföljning från barn- och utbild-
ningsnämnden.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av meddelande enligt ovan.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

§ 94 Dnr 2020/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

MEDDELANDEN

Följande meddelanden redovisas:

- Byggnadsnämndens beslut: Åtgärder med anledning av Covid 19.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Nya förutsättningar för båtplatsavtal inför 
2021.

- Ekonomisk uppföljning – Barn- och utbildningsnämnden.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

§ 95 Dnr 2020/171

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Coronakrisen sociala effekter

Socialchef Stina Lundquist informerar hur Covid 19 hanteras inom socialförvaltningen.

Det finns inga regelrätta riktlinjer hur man ska arbeta med Covid 19. Varje vecka rapporte-
rar man lägesbilden till länsstyrelsen. 

Diskussioner pågår kontinuerligt vad gäller psykisk ohälsa, barn som far illa med mera. Ett 
förebyggande arbete pågår alltid inom området men än mer idag. Kommunens personliga 
ombud är uppmärksam inom kretsen av personer som man träffar. Anhörigkonsulenten har 
inte kunnat samla de grupper som man har igång utan ringer istället för att hålla kontakten. 

IFU, Individ och familjeomsorg, prövar med att ha spanare som går runt i centrum för att 
se hur det är med ungdomslivet, vuxna missbrukare (håller gärna till i parker) och hemlösa. 
Svårigheterna är att nå de personer som inte själva tar kontakt.

I dagsläget finns det ingen smitta i kommunens boende. Oron finns hela tiden att smittan 
ska komma.

Barn- och utbildningschef Anders Wedin informerar om hur barn- och utbildningsförvalt-
ningen hanterar Covid 19.

Förvaltningen har, fram till idag, inte drabbats av smittan, förutom i början då ett flertal 
elever var hemma.

Gymnasieskolorna har varit stängda under en tid och digital undervisning har skett. Tyvärr 
visas en viss ohälsa inom gymnasieskolans elever.

Inom grundskolan finns ett par elever som blivit hemmasittare då de har anhöriga som varit 
i riskgrupp. Bättre och tydligare information har gjort att en del har återvänt till skolan. 
Idag har man 5 elever som inte kommer till skolan på grund av anhöriga i riskgrupp.

Elevhälsan anser att de har god uppsikt av eleverna. Viktigt att man ser signalerna i tid. I 
en situation som denna hade det varit värdefullt med en familjecentral.

Ca 30 % av barnen i förskolan är inte på plats. Vårdnadshavare har meddelat att barnen 
inkommer innan sommaren. Man ordnar sin tillsyn på annat sätt.

Individuella åtgärder kommer ges till elever som inte varit med i undervisningen. Individu-
ella planer/insatser kommer behövas i en del fall.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

§ 96 Dnr 2020/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektör Diana Olson har fått uppdrag att återkomma vad gäller extratjänster till 
Kontakten under Covid 19.

Kontakt har tagits med Arbetsförmedlingen vad gäller dessa extratjänster. Finns kriterier 
som måsta uppfyllas, t ex ska en extratjänst planeras för 1 år. Många av de som kvalificerar 
sig till extratjänst har inte körkort. 

Efterfrågan i Kontakten vad gäller Covid 19 har inte varit så stor, framför allt har det hand-
lat om var man hittar information på kommunens hemsida.

Under år 2020 kommer kommunledningskontoret ta emot 5 extratjänster. 

Arbetsförmedlingen har informerat om att man inte kommer prioritera långtidsarbetslösa 
utan prioriteringen kommer gälla korttidsarbetslösa.

Kommundirektören informerar även om ärende 22 på dagens ärendelista ”Förändrad orga-
nisation – Lokala BRÅ”

Brottsförebyggande arbete utgår ifrån skriften SAMVERKAN som undertecknats av BRÅ, 
Polisen och SKR.

En styrgrupp finns som träffas i juni och december. Styrgruppen består av kommundirek-
tör, lokala områdespolisen i Syd, kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd.

Handlingsplan för brottsförebyggande arbete ska tas fram. Viktigt att man ser inom vilka 
ansvarsområden som kommunen behöver arbeta med. Handlingsplanen beslutas i styrgrup-
pen. 

En arbetsgrupp tillsätts endast då det finns ett uppdrag att hantera.

Gemensam lägesbild/problemområde presenteras i juni varje år. Här medverkar samtliga 
grupper samt representanter från varje nämnd.

Samverkansrådets uppdrag är idag att bereda ärenden till sociala investeringsfonden. Den-
na beredningen kan framöver ske på kommunledningskontoret.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

§ 97 Dnr 2020/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av delegeringsbeslut

Följande delegeringsbeslut redovisas:

- Arbetsutskottets delegeringsbeslut 2020-04-22, §§ 70-71

- Delegeringsbeslut – HR-enheten

- Delegeringsbeslut – kanslienheten.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

§ 98 Dnr 2020/169

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Granskning av elevhälsan och särskilt stöd 

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun har uppdragit åt Ernst & Young att 
granska Simrishamns kommuns elevhälsoarbete och arbete med särskilt stöd. 

Som ett resultat av granskningen har revisorerna i Simrishamns kommun rekommenderat 
kommunstyrelsen att följa upp och samordna så att det säkerställs en fungerande samver-
kan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen kring elever som 
har behov av insatser från såväl skola som socialtjänsten.

Revisorerna i Simrishamns kommun önskar svar från kommunstyrelsen senast den 29 maj 
2020 om vilka åtgärder styrelsen ämnar vidta mot bakgrund av rapportens resultat och uti-
från lämnade rekommendationer.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-22, § 72
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-08
Skrivelse från revisonen i Simrishamns kommun om granskning av elevhälsan och särskilt 
stöd 2020-03-25
Granskningsrapport - granskning av elevhälsan och särskilt stöd, mars 2020

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Överlämna denna tjänsteskrivelse till revisionen i Simrishamns kommun som kom-
munstyrelsens svar på revisionens skrivelse om Granskning av elevhälsan och särskilt 
stöd.  

_______
Beslutet expedieras till:
Revisionen
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

§ 99 Dnr 2020/135

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Dokumenthanteringsplan 2020 

Ärendebeskrivning

Den nu gällande dokumenthanteringsplanen antogs 2017. Det är nu dags för en revidering. 
Dokumenthanteringsplanen beskriver hur man hanterar, gallrar och arkiverar kommunsty-
relsens dokument. Observera att de delar av dokumenthanteringsplanen som rör sociala 
medier kan behöva revideras löpande då nya råd tas fram fortlöpande.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-04-22, § 73
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-02
Arkivbeskrivning 2020-04-02
Dokumenthanteringsplan 2020-04-01

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna upprättad dokumenthanteringsplan.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga enheter på kommunledningskontoret
Arkivarie
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

§ 100 Dnr 2020/176

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skeppet - begäran om uppsägning av hyresavtal 

Ärendebeskrivning

En Gaffel Kort på Maritim AB begär i inkommen skrivelse, daterad den 10 april 2020, 
uppsägning i förtid av gällande hyresavtal avseende Skeppet.
Företaget önskar att avtalet kan sägas upp med omedelbar verkan alternativt snarast möj-
ligt. Befintligt hyresavtal gäller till och med den 31 december 2021, med en uppsägnings-
tid på sex månader.

Som skäl till begäran om uppsägning framförs den rådande Coronakrisen som leder till att 
företaget behöver göra en omorganisation och dra ner på kostnaderna, bland annat då ut-
omstående lokalkostnader och personal.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-22, § 74
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-04-16.
En Gaffel Kort på Maritim AB:s skrivelse, 2020-04-10.
Hyreskontrakt Hamnkrogen Maritim AB.
Hyresavtal gällande lokalen Skeppet, 2015.
Tilläggsavtal, 2015.
Kommunstyrelsens beslut, 2015-09-16, § 203.
Kommunstyrelsens beslut, 2015-08-19, § 186.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-08-07, § 127.
Kommunstyrelsens beslut, 2014-12-03, § 298.
Hyreskontrakt Simrishamns Industrifastigheter AB.

Jäv

Henric Appelkvist (M) anmäler jäv i ärendet. Anna Ling (C) tjänstgör i denna paragraf.

Överläggning

Kommunstyrelsen diskuterar datum för avtalets upphörande, 1 juni alternativ 1 augusti 
2020. Väljer man den 1 augusti finns möjligheten att tillgodose de bokningar som är gjorda 
under juni-juli 2020.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

§ 100 forts Dnr 2020/176

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna att hyresavtalet upphör 1 juni 2020.

 Kommundirektören får i uppdrag att föra en dialog med företaget om intresse finns 
att flytta fram avtalets upphörande till den 1 augusti 2020

 Förfrågan om förstahandsleverantör bifalles inte då detta är en upphandlingsfråga.

 Uppdra åt kommundirektören att utreda hur Skeppet ska hanteras avseende förvalt-
ning, organisation och eventuella taxor.

_______
Beslutet expedieras till:
En Gaffel Kort på Maritim AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen – fastighetsenheten
Kommunledningskontoret – ekonomienheten
Kommundirektören
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

§ 101 Dnr 2020/53

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tolkning och tillämpning av bestämmelser om förlorad arbetsinkomst 
för förtroendevalda i Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Bestämmelser om ersättning för förlorad arbetsinkomst regleras i Bestämmelser om ersätt-
ning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun, antagna av Kommunfullmäk-
tige den 25 juni 2007, §103, och reviderade av kommunfullmäktige den 24 november 
2014, §177. 

Av bestämmelserna framgår att tolkning och tillämpning av bestämmelserna görs av kom-
munstyrelsen.

I vissa delar har det uppstått behov av tolkning av bestämmelserna för förtydligande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återemitterade ärendet vid sammanträde den 4 mars 2020 
för klarläggande av tolkningen och tillämpningen. 

För att omvärldsbevaka ytterligare har även en jämförelse gjorts med Region Skånes 
tillämpning av för vilken tid som ersättning för förlorad arbetsinkomst kan erhållas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-22, § 75
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 8 april 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 4 mars 2020, § 28
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 7 februari 2020
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun, antagna 
av Kommunfullmäktige den 25 juni 2007, §103, och reviderade av kommunfullmäktige den 24 
november 2014, §177
Tolkning och tillämpning av bestämmelser om förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda i 
Simrishamns kommun 8 april 2020.

Avstå från att delta i beslut

Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S) och Christer Grankvist (S) deltar inte i beslut av 
ärendet.

13



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

§ 101 forts Dnr 2020/53

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna ”Tolkning och tillämpning av bestämmelser om förlorad arbetsinkomst för 
förtroendevalda i Simrishamns kommun, och att dokumentet blir en bilaga till Bestäm-
melser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun”

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

§ 102 Dnr 2020/185

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunstyrelsens mål 2021 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid två tillfällen arbetat med att ta fram förslag på mål 
för kommunstyrelsen 2021 baserat på kommunfullmäktiges mål. Nytt för 2021 är att varje 
nämnd ska bryta ner samtliga kommunfullmäktige mål till nämndmål för den egna verk-
samheten. Kommunstyrelsen arbetsutskott har tagit fram föreliggande underlag som är 
förslag till mål för kommunstyrelsens verksamhet 2021. 

1.1 
Kommunen ska i samverkan med näringsliv, medborgare, föreningar och det offentliga öka 
kunskapen och handlingsförmågan för att nå målet en fossilfri kommun.

1.2 
Kommunen ska använda offentlig upphandling som ett verktyg för att uppnå balans mellan 
samtliga dimensioner för hållbar utveckling.

2.1 
Kommunen ska utveckla attraktiva boenden i kollektivtrafiknära lägen utanför centralorten 
Simrishamn.

2.2 
Kommunen ska arbeta för att säkerställa behovet av personalresurser och kompetens på 
kort och lång sikt och ha god framförhållning för att kunna ersätta ledarpositioner och and-
ra nyckelfunktioner. 

3.1 
Kommunen ska öka servicenivån, tillgängligheten och inflytandet för medborgarna.

3.2 
Kommunen ska verka för att lönepolitiken blir ett redskap för styrning av arbetsgivarens 
strategier när det gäller jämställdhet.

Målen beslutas preliminärt under våren för att fastställas tillsammans med budget för 2020 
till hösten.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

§ 102 forts Dnr 2020/185

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-04-22, § 76
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-22

Yrkande

Jeanette Ovesson (M) yrkar att mål 2:1 får följande lydelse: Kommunen ska verka för ny-
byggnation av bostäder i kollektivtrafiknära lägen utanför centralorten Simrishamn.

Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till Jeanette Ovessons (M) yrkande.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Anta preliminära mål för kommunstyrelsen 2021 enligt förslag, med ändring av ly-
delsen 2:1 till ” Kommunen ska verka för nybyggnation av bostäder i kollektivtra-
fiknära lägen utanför centralorten Simrishamn”.

 Uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på indikatorer till samtliga prelimi-
nära mål för 2021 till arbetsutskottet i oktober

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontorets enheter
Kommundirektören
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

§ 103 Dnr 2020/155

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Personalbokslut 2019

Ärendebeskrivning

HR-chefen har sammanställt 2019 års personalfakta, samt förtydligat och analyserat resul-
tatet. Detta presenteras i bifogat personalbokslut för 2019

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-04-22, § 77
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-10
Personalbokslut 2019

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna personalbokslut 2019

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

§ 104 Dnr 2020/112

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Barnbokslut 2019 

Ärendebeskrivning

Årligen sammanställs ett barnbokslut av kommunledningskontoret, där barnrättsarbetet och 
barnperspektivet lyfts fram, analyseras och förtydligas. Resultatet presenteras i bifogat 
barnbokslut för 2019. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-04-22, § 78
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-12

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna barnbokslut 2019

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

§ 105 Dnr 2020/152

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsbokslut/årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes Räddningstjänstför-
bund 

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Räddningsförbund har inkommit med sin årsredovisning inklusive revi-
sionsberättelse för 2019.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns 
och att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-04-22, § 79
Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-04-16
Sydöstra Skånes Räddningsförbunds Sammanträdesprotokoll 2020-03-16 § 13
Sydöstra Skånes Räddningsförbunds årsredovisning för år 209
Revisionsberättelse för år 2019 daterad 2020-03-20
EY Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 för Sydöstra Skånes Rädd-
ningstjänstförbund

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

19



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

§ 106 Dnr 2020/163

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förändrad organisation - lokala BRÅ 

Ärendebeskrivning

Det brottsförebyggande arbetet har varit organiserat i sin nuvarande form sedan beslut om 
densamma i kommunfullmäktige 2017-10-30 En översyn av nuvarande organisation har 
bedömt nödvändig då omvärlden förändras och vi behöver möte de behov som genom det-
ta uppstår. Utredningsuppdraget om översyn gavs av nuvarande lokal BRÅ till kommundi-
rektören att se över en möjlig organisering av arbetet samt därtill kopplade grupper på poli-
tisk och tjänstepersons nivå. Ny organisering presenterades på lokala BRÅ 2020-02-19 och 
mötesdeltagarna var positiva till förslaget. Kommundirektören upprättar därför ett ärende 
avseende strukturen för det nya brottsförebyggande arbetet och upphävande av samver-
kansråd för barn och unga för beslut i kommunfullmäktige. 

Med utgångspunkt i skriften Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete (Brå, Polisen, 
SKR; 2016) föreslås följande uppbyggnad:
En styrgrupp bestående av kommundirektör, lokalpolisområdeschef, kommunstyrelsens 
ordförande och oppositionsråd. Sekreterare knyts till gruppen, kommunpolis och säkerhets-
chef/samordnare kan adjungeras in till gruppen vid behov. Arbetet styrs av samverkansö-
verenskommelsen. Gruppen möts två (2) gånger per år varav ett av tillfällena (i juni) till-
sammans med lokala BRÅ och arbetsgrupper för framtagande av gemensam lägesbild.

En beredningsgrupp, som kallas lokala BRÅ, bestående av kommunpolis, säkerhets-
chef/samordnare samt kommunens samtliga förvaltningschefer (initialt är det förvaltnings-
chefer som finns representerade men dessa går att ersätta med annan chef med beslutsman-
dat kopplat till brottsförebyggande arbete på sikt). En sekreterare knyts till gruppen. Grup-
pen träffas fyra (4) gånger per år samt ett tillfälle (juni) för arbete med gemensam läges-
bild. Tjänstepersonerna har ansvar för och mandat till att utföra operativt arbete. Gruppens 
arbete bereds av kommunpolis och säkerhetschef/samordnare, ordförandeskapet roterar 
mellan förvaltningscheferna. Arbetet styrs av att ta fram handlingsplan/er utifrån den ge-
mensamma lägesbilden, tillsätter efter behov arbetsgrupper, ger förslag på medborgarlöfte 
samt följer upp handlingsplanerna. Samverkansöverenskommelse, medborgarlöfte och 
handlingsplan beslutas om i styrgruppen som därefter lyfter dessa till kommunstyrelsen för 
slutligt beslut.

En eller flera arbetsgrupp/er skapas av beredningsgruppen med uppgift att genomföra 
handlingsplanerna.

Avseende samverkansråd för barn och unga ska gruppen enligt kommunfullmäktiges beslut 
2015-06-29 §123 bereda ärende som berör den sociala investeringsfonden. I förslaget om 
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ny organisering för brottsförebyggande arbete avslutas rådet och uppdraget att utreda/bere-
da ärenden till social investeringsfonden läggs på kommunledningskontoret för beslut i 
kommunstyrelsen. Ordförande och 2:e vice ordförande i samtliga nämnder föreslås också i 
den nya organiseringen av brottsförebyggande arbete ingå i framtagandet av den gemen-
samma lägesbilden för Simrishamns kommun som sker en gång om året (juni). 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-14.

Avstå från att delta i beslutet

Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S) och Christer Grankvist (S) avstår från att delta i 
beslutet.

Yrkanden

Mats Sundbeck (V) yrkar att man gör en utvärdering av modellen efter 2 år.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Upphäva beslut från kommunfullmäktige 2017-10-30, § 168, avseende lokala BRÅ.

 Godkänna ny organisation av brottsförebyggande arbete i Simrishamns kommun 
avseende delen om styrgrupp och referensgrupp/lokala BRÅ samt arbetssätt avse-
ende samverkansöverenskommelse, medborgarlöften och årlig handlingsplan.

 Uppdra åt kommundirektören att gemensamt med lokal områdespolischef ta fram 
ny samverkansöverenskommelse som följer ovan föreslagna organisering av brotts-
förebyggande arbete.

 Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-06-29, § 123, avseende samverkansråd 
för barn- och unga.

 Godkänna att kommunledningskontoret bereder ärenden avseende sociala investe-
ringsfonden åt kommunstyrelsen.

 Organisationen ska utvärderas efter 2 år.
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_____
Beslutet expedieras:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag på reviderad styrmodell 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 18 juni 2018 en reviderad styrmodell för Simrishamns 
kommun. Styrmodellen reglerar visionen och övriga styrdokuments inbördes ordning, be-
grepp och fastställande nivå. 

Kommunfullmäktige beslutade samtidigt med denna revidering att en översyn av befintlig 
modell skulle ske och detta arbete är påbörjat i kommunstyrelsens arbetsutskott bla har 
förändringar som följer av tjänsteskrivelse föreslagits samt förslag på ny budgetprocess har 
tagits fram. 

Styrmodellen har använts i kommunens styrning under de senaste åren och efterhand som 
modellen använts har också en behov av nya begrepp uppstått för att förtydliga modellen. 
Bland annat beslutades en förändring avseende nämndernas nedbrytning av kommunfull-
mäktiges mål till nämndmål under arbetet med kommunfullmäktiges målarbete inför 2021. 
Av den anledningen föreslås nu ett förtydligande och fastställande av styrmodellens olika 
begrepp.

Begrepp som förändrats är borttagande av framtidsförklaring i styrmodellen, tydligare pro-
cess för framtagande av kommunfullmäktigemål och årlig rambudgetbeslutsprocess samt 
nämndernas förändrade arbetssätt med kommunfullmäktiges mål. 

Vision

Beskriver ett önskvärt framtida tillstånd på övergripande nivå

Värdegrund

Utgår ifrån visionens kärnvärden

Strategiska utvecklingsområden

Beskriver mer konkret vilka övergripande strategiska områden som kommunen ska arbeta 
med. Utvecklingsområdena revideras i samband med förändring av visionen.
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunfullmäktiges mål

Beskriver inom respektive strategiska utvecklingsområde ett fåtal prioriterade mål för man-
datperioden. Kommunfullmäktiges mål revideras en gång per mandatperiod. Nämnderna 
rapporterar två (2) gånger per år på vilket sätt man uppnått kommunfullmäktiges mål.

Rambudgetbeslut med uppdrag

Kommunfullmäktiges beslut om rambudget för nämnderna med möjlighet av tillägg i form 
av särskilda uppdrag till nämnderna. Rambudgetbeslut tas en gång per år. 

Styrdokument

Övriga för nämnderna styrande dokument. Beslut och revidering av styrdokument fattas 
genom beslut i särskild ordning.

Nämndmål

Beskriver konkreta och uppföljningsbara mål för verksamheterna på nämndnivå. Nämnder-
na ska bryta ner samtliga kommunfullmäktige mål med minst ett kopplat nämndmål per 
kommunfullmäktige mål. Nämndmål följs upp med hjälp av indikatorer. Respektive nämnd 
beslutar själv intervall på uppföljning, minimum ska ske minst två (2) gånger per år för 
rapportering till kommunfullmäktige.

Nämndplan

Samlat dokument innehållande nämndmål och internbudget för nämndernas arbete. 
Nämndplan beslutas av respektive nämnd och redovisas en gång per år för kommunfull-
mäktige. 

Verksamhetsplan

Utgör förvaltningschefens styrning av verksamheterna. Verksamhetsplanen innehåller akti-
viteter som bidrar till måluppfyllelse av nämndmål.

Medarbetarsamtal/utvecklingsplan

Chefernas och medarbetarnas samtal kring medarbetarens arbetsuppgifter och koppling till 
styrmodellen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-04-22, § 80
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Fastställa uppdaterad styrmodell för Simrishamns kommun enligt nytt förslag i 
tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14

 Upphäva tidigare beslut om styrmodell för Simrishamn KF 2018-06-18 §111

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yttrande över revisionsberättelse för kommunstyrelsen år 2019 

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2020-04-27, § 80, behandlades revisionsberättel-
serna för år 2019.

I revisionsberättelsen för kommunstyrelsen riktades kritik men revisorerna föreslog ändå 
ansvarsfrihet. 

Mot bakgrund av kritiken föreslog kommunfullmäktiges presidium att yttrande ska begäras  
in från kommunstyrelsen inför beslut i ansvarsfrågan.

Beslutsunderlag

Yttrande över revisionsberättelse 2019
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-04-27, § 80

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna upprättat yttrande över revisionsberättelse för kommunstyrelsen år 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
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