Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-08-19

Plats och tid

Rådhuset, stora salen, Simrishamn, kl 13.00-13.25, 14.20-15.20,
ajournering kl 15.10-15.15

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

2020-08-19

Datum för
anslags uppsättande

2020-08-24

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Datum för
anslags nedtagande

2020-09-15

Underskrift

Carina Persson
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

1

137-160

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-08-19
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Jeanette Ovesson (M)
Jaennine Olesen (M)
Anders Johnsson (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M)
Maria Linde Strömberg (M) – medverkar digitalt
Paul Frogner Kockum (KD)
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Mats Bengtsson (C)
Pia Ingvarsson (S)
Karl-Erik Olsson (S)
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Mats Sundbeck (V)
Tomas Assarsson (SD)
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§ 137

Dnr 2020/5

Fastställande av ärendelista
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna upprättad ärendelista.

_____
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§ 138

Dnr 2020/6

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas:
-

Protokoll från bolagsstämma med Österlens Kommunala Renhållnings AB

-

Byggnadsnämnden beslut: Delegations- och arbetsordning för byggnadsnämnden
2020.

-

Samhällsplaneringsnämndens beslut: Projektdirektiv för fördjupning av översiktsplan för Simrishamns stad.

-

Barn- och utbildningsnämndens beslut: Helårsprognos 2020.

_____
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§ 139

Dnr 2020/299

Skyddsåtgärder med anledning av massiv turisttillströmning och fortsatt
kritiskt läge vad gäller Corona.
Pia Ingvarsson (S) förklarar varför skrivelsen lämnades in. Eftersom det blev fritt att resa i
landet såg man hur turisttillströmningen påverkade Simrishamns kommun.
Jeanette Ovesson (M) informerar om hanteringen av skrivelsen.
_____
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§ 140

Dnr 2020/7

Information från kommundirektören
Kommundirektör Diana Olsson informerar om lägesbilden vad gäller corona.
Förvaltningscheferna har tidigare träffats varje vecka men fr o m idag sker träffarna varannan vecka. I samband med dessa möten läggs information ut till samtliga medarbetare.
Lägesbilden visar att det är lugnt ute i förvaltningarna och att man är förberedd om smittspridningen skulle återkomma.
Lägesbilden i Skåne visar att det är stabilt även om man ser en mycket liten ökning av inläggningar på sjukhusen, dock inget alarmerande.
Lagret med skyddsutrustning är bra för kommunen. En bedömning är att lagret räcker
minst under ett par månader.
_____
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§ 141

Dnr 2020/8

Redovisning av delegeringsbeslut
Följande delegeringsbeslut redovisas:
-

Stabschefens delegeringsbeslut; Detaljplan för Simris 206:1

-

Kommundirektörens delegeringsbeslut: Ändring av attestförteckning för kommunstyrelsens verksamheter.

-

Kommunledningskontorets delegeringsbeslut: Anställningar

-

Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 2020-06-17, §§ 114-117.

_____
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§ 142

Dnr 2019/450

Medborgarförslag - Gör Simrishamn tillgängligare hela året för turister
Ärendebeskrivning
Claes Rönnqvist uttrycker i ett medborgarförslag önskemål om att kommunen tar lärdom
av österlen.se, att man från kommunens hemsida klickar sig vidare till österlen.se, att Simrishamns kommun ser över hur de pengar som investeras i marknadsföring fördelas mellan
olika aktörer som marknadsför Österlen utanför Sverige och inom Sverige.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-06-17, § 118
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2020-05-07
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-11-25 § 250
Medborgarförslag: Medborgarförslag - Gör Simrishamn tillgängligare hela året för turister
2019-10-25
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Medborgarförslaget avslås med hänvisning till redovisade åtgärder.

_______
Beslutet expedieras till:
Claes Rönnqvist
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§ 143

Dnr 2020/86

Medborgarförslag - Övervakningskameror i Simrishamn
Ärendebeskrivning
Elsa Bengtsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska beordra polisen att sätta
upp övervakningskameror. Bengtsson menar att de gamla i Simrishamn önskar detta.
Elsa Bengtsson har inbjudits att föredra sitt förslag vid kommunstyrelsens sammanträde
den 18 mars 2020 men har avböjt medverkan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-06-17, § 119
Tjänsteskrivelse, Kommunledningskontoret, 2020-06-05
Kommunstyrelsens beslut, 2020-06-03, § 125
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-03-30, § 60
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-02-24, § 35.
Medborgarförslag: Övervakningskameror i Simrishamn, 2020-02-11.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Anse medborgarförslaget besvarat med att kommunstyrelsen beslutat att ansöka om
kameraövervakning på platser utpekade av lokala BRÅ.

_______
Beslutet expedieras till:
Elsa Bengtsson
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§ 144

Dnr 2019/457

Medborgarförslag - Byt ut de nuvarande kompostpåsarna i papper mot
kompostpåsar i majsplast.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Roger Westh om att byta ut nuvarande kompostpåsar
i papper mot kompostpåsar i majsplast.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-06-17, § 120
Tjänsteskrivelse, KLK, 2020-05-24
Medborgarförslag, 2019-10-29.
Bakgrund/utredning

Generellt är det svårt att få några raka och entydiga besked gällande relativa fördelar och
nackdelar vid användandet av olika produkter, då det väldigt ofta är endast tillverkarens
information man har att tillgå, men i detta fallet ser avfallsbranschen och avnämarna ut att
vara tämligen eniga i sina uppfattningar så inga tvivel torde råda.
Synpunkter, uppgifter och erfarenheter har dels inhämtas från Österlens kommunala Renhållnings AB, ÖKRAB och Avfall Sverige dels från kollegor och avfallshanterare vid ett antal
svenska kommuner genom medlemsnätverket hos Sekom (Sveriges ekokommuner). Bilden är
entydig.

Rötning av matavfall i ÖKRAB, ej kompostering
50 procent av allt matavfall ska behandlas biologiskt enligt ett nationellt mål. De allra flesta av de sydskånska kommunerna har infört eller är på väg att införa utsortering och separat insamling av matavfall från hushåll, storkök, restauranger och butiker. Matavfallet används vid rötning i Sysavs anläggning.
Det finns krav på kvalitetskontroll av inkommande matavfall. Den kvalitetskontroll av inkommande matavfall som görs, blir omöjlig att utföra om det inte går att urskilja om det är
plast eller bioplast, vilket blir resultatet om exempelvis majsplastpåsar används istället för
papperspåsar.
Alla kommuner i Sysavregionen har gemensamt med Sysav därför kommit överens om att
man ska använda papperspåsar när man sorterar ut sitt matavfall. Papperspåsen är överlägJusterandes sign
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Dnr 2019/457

sen när det gäller att klara de kvalitetskrav som finns vid produktion av slurry för rötning,
och biogödsel vilket är slutprodukt i rötningsprocessen. Papperspåsen ger även en mer
driftsäker förbehandlings- och biogasanläggning.
Pedagogiskt och beteendeförändrande
Det är heller inte alltid så pedagogiskt att använda bioplastpåsar, eftersom folk har svårt att
se skillnad på dem och ordinära petroleumbaserade plastpåsar. Men ett av de viktigaste
incitamenten för att använda papperspåsar är att forskning visar att andelen plast i det insamlade matavfallet blir lägre vid insamling i papperspåse.
Tillverkning av påsarna
Det är också värt att veta att bionedbrytbar plast INTE går att få med enbart förnybar råvara och det har oftast en stor andel fossilt innehåll. Det kan innebära att man vid byte till
bioplastpåsar skulle kunna komma gå från papper som är tillverkat helt av förnybar råvara
till en plastpåse som har ca 30 % fossil råvara. De s.k. bioplastpåsar (t.ex. påsar tillverkade
av nedbrytbar polyester blandat med stärkelse och dolomit) som finns på marknaden idag
innehåller en viss mängd fossil kol och vi vet inte vad de i övrigt innehåller för ämnen.
Sådana produkter har inte något att göra i en biogasanläggning.
Svåra att separera ut
Möjligheten att ta emot majplastpåsar beror i stort på vilken avfallshantering som är i bruk.
Många anläggningar tar över huvud taget inte emot bioplastpåsar oavsett om de är gjorda
av majs, socker, potatis etc, och vid de som ändå gör det så brukar mottagningskostnaden
vara högre, då det blir större andel rejektmängder med bioplastpåsar. Dessa kan nämligen
inte rötas (om de ska skickas till biogasanläggning) utan måste sorteras bort först.
De ställen som idag använder bioplastpåsar för matavfallsinsamling skickar sitt matavfall
till en biogasanläggning som har en förbehandlingsanläggning som separerar påsen från
maten. Det behöver man inte göra om man använder papperspåsar eftersom de bryts ner i
anläggningen.
Eftersom det är ytterligare ett steg inblandat i processen vid användandet av bioplastpåse
än vid användandet av papperspåse, skulle troligen energiåtgången blir större i framställandet av biogas, och så även matsvinnet, eftersom det torde uppstå ett svinn vid den mekaniska separeringen av plastpåse och matavfall. Om majsstärkelsepåsen rivs för att matavfallet
ska trilla ur och separeras från påse, följer nämligen många ton matavfall istället med plasten och matsvinnet blir därmed större.
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Bryts ej ned vid rötning
Bioplastpåsar bryts inte alltid ner så snabbt som man kan tro heller, namnet till trots, och i
biogasproduktion funkar de därför inte så bra. Dessa kan nämligen inte rötas utan måste
sorteras bort först. Detta beror på att de biologiskt nedbrytbara bioplastpåsarna inte bryts
ner i biogasanläggningen. De är biologiskt nedbrytbara men inte i den miljön som en biogasanläggning erbjuder, alltså en syrefattig. De är inte rötbara utan endast nedbrytbara under komposterbara förhållanden. (dvs nedbrytning med tillgång till syre).
Biogas är metan som framställs vid kontrollerad nedbrytning (rötning), och precis som i en
komage behöver miljön vara syrefattig för att metangas/biogas ska bildas. Det som händer
om man stoppar en majsplastpåse i en biogasanläggning är exakt samma sak som om man
skulle stoppa in en av helt vanlig plastpåse – det blir sega trådar som riskerar att förstöra
maskineriet. Inte minst majsstärkelsepåsarnas knutar bryts inte ner till fullo i rötningsprocessen. Majsstärkelsepåsen ställer till det för tekniken när den blir som seg plast i maskinerna.
Bioplastpåsen har även egenskaper som innebär driftproblem både i förbehandlings- och
biogasanläggningen bl.a. beroende på att plastpåsen fastnar i skruvtransportörer m.m. samt
att den aktiva reaktorvolymen minskar till följd av ansamling av plast i toppen på reaktorn.
Idag har Sysav en rötningsanläggning för att ta hand om papperspåsar och bioplastpåsar är
helt enkelt inte möjliga att hantera där.
Olämpliga att sprida på åkrar
Påsarna är framtagna för kompostering och bryts inte ner i rötkammaren, så delmängder
kommer därför vid rötning att följa med biogödseln ut till åkermarken. Där kommer de att
orsaka synliga föroreningar som ingen lantbrukare vill ha på sin åkermark via biogödseln.
Majsstärkelsepåsarna kommer heller inte till någon nytta på åkermark. Papperspåsarnas
fibrer däremot, gör nytta i jorden på åkern.
All biogödsel som produceras måste kvalitetscertifieras enligt regelverk SPCR 120 för att
kunna användas på åkermark för livsmedelsproduktion. Det finns gränsvärde för mängd
synliga föroreningar som får förekomma i biogödseln. Den kvalitetskontroll som görs samt
analys av synliga föroreningar i biogödseln blir också omöjlig att utföra då det inte går att
urskilja om det är plast eller bioplast.
Miljönytta
Visserligen finns en studie som visar att mer vätska från maten avdunstar vid användandet
av bioplastpåsar än vid papperspåsar, vilket följaktligen borde göra transporten lättare, men
Justerandes sign
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med det tidsintervallet folk har sina sopor inomhus och med vilket matavfallet hämtas, är
detta en obetydlig faktor i sammanhanget.
Det är bättre att spara bioplasten så att den kan användas där den verkligen gör miljönytta,
alltså ersätter fossil plast – inte papper.
Genom att optimera sortering och insamling av matavfall kan vi främja biogasen och cirkulation av näringsämnen till våra åkrar. Detta görs i nuläget bäst med användande av papperspåsar. Med god miljönytta.
Idag forskas det mycket på detta område och helt fossilfria bioplastpåsar som fungerar i
hela biogasprocessen kommer kanske att finnas i framtiden. Tills dess är papperspåsar det
som är bäst för miljön och för produktionen av biogödsel och biogas.
Tips för att undvika vätskeläckage
Det viktigaste för att förhindra dropp från papperspåsen med matsvinn när man bär ut den
till avfallskärlet är egentligen att byta påsen så ofta att man undviker detta problem, men
skulle man missa detta så rekommenderar ÖKRAB kunden att byta både matavfallspåsen
och restpåsen samtidigt och lägga matpåsen överst i påsen med restavfall när denne går ut
till tunnan, kasta matavfall i tunnan och därefter knyta restpåsen och lägga denna i det gröna kärlet så undviks våta strumpor och frid och fröjd kan åter råda.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet, 2020-06-17, § 20
Tjänsteskrivelse KLK, 2020-05-27
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-11-25, § 252
Medborgarförslag, 2019-10-29.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Avslå medborgarförslaget med hänvisning till slutsatser i utförd utredning om papperspåsars fördel gentemot majsplastpåsar avseende användande som matavfallspåsar; miljömässigt, i avfallshanteringen, såväl som i behandling av restprodukter och
i produktionsled.

_______
Beslutet expedieras till:
Roger Westh
Berörda nämnder/förvaltningar
ÖKRAB
YÖMF
Justerandes sign
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Dnr 2020/101

Helårsprognos 2 - Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
En helårsprognos ska upprättas fyra gånger om året och denna prognos är upprättad efter
maj månads utgång.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 700 tkr. Detta främst beroende på att
kostnaderna för färdtjänst och seniorkort bedöms bli lägre än budgeterat. Överskotten för
färdtjänst och seniorkort används för att finansiera underskottet på Snurringen som kommer bli högre än budgeterat.
Överskottet på kommunstyrelsen beror också på att det har varit vakanta tjänster och
tjänstledigheter på kommunledningskontoret. Överskottet kommer finansiera de nya politiskt beslutade tjänsterna; digital verksamhetsutvecklare, som börjar sin tjänst 1 juli, och
folkhälsoutvecklare som börjar efter sommaren.
Det prognostiseras ett överskott på investeringar på 586 tkr. Överskottet beror på att hela
den avsatta budgeten för digitalisering inte kommer användas under året. De medel som
inte används under året kommer överföras till 2021.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-06-17, § 121
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2020-06-09
Helårsprognos 2 för kommunstyrelsen
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna helårsprognos 2/2020 för kommunstyrelsens verksamheter

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
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Dnr 2020/223

Lönekartläggning 2019
Ärendebeskrivning
Enligt Kap 3, §§ 8-10 i diskrimineringslagen ska arbetsgivaren i syfte att upptäcka, åtgärda
och förhindra osakliga löneskillnader i lön och anställningsvillkor mellan kvinnor och män
kartlägga och analysera bestämmelser och praxis avseende löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren och löneskillnader mellan kvinnor och män som
utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.
Arbetsgivaren ska vidare analysera om eventuellt förekommande löneskillnader har direkt
eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnaden mellan kvinnor
och män som utför arbete som är att betrakta som lika och grupp med arbetstagare som
utför arbete som är eller anses vara kvinnodominerade (de arbeten som till 60 procent eller
mer utförs av kvinnor) och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta
som likvärdigt med sådant arbete som inte är eller anses vara kvinnodominerade.
I kommunledningskontorets rapport sammanfattas den tolkning samt analys som genomförts avseende lönekartläggning av löner för kvinnor och män inom Simrishamns kommun.
Det analyserade löneunderlaget gäller 2019 års löneläge.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-06-17, § 122
Skrivelse från kommunledningskontoret 2020-05-13
Rapport för lönekartläggning samt handlingsplan för jämställda löner
Lönejämförelse, lika och likvärdigt arbete, 2019
Lönejämförelse, hierarkiskt, 2019
Lönejämförelse, kvinnodominerade befattningar, 2019
Lönespridning, relativa löner, 2019
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna Simrishamns kommuns lönekartläggning 2019, samt anta handlingsplanen för jämställda löner

_______
Beslutet expedieras till:
HR-enheten
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

17

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-08-19

§ 147

Dnr 2020/232

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Ärendebeskrivning
Samtliga nämnder har i uppdrag att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har skett på kommunledningskontoret i
den förvaltningsövergripande samverkansgruppen (FÖSAM).
Uppföljningen har skett i samverkan med arbetstagarorganisationerna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-06-17, § 123
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 2020-04-01
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för kommunledningskontorets verksamheter.

_______
Beslutet expedieras till:
HR-enheten

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

18

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-08-19

§ 148

Dnr 2020/246

Utvärdering covid- 19
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun och andra offentliga aktörers uppgift vid extraordinära händelser är
att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och minimera påverkan på människor och samhälle vid en kris. Det är viktigt för framtiden att dra lärdomar efter varje extraordinär händelse, i detta fall av covid-19 pandemin.
Vi vill understryka vikten av att denna utvärdering påbörjas redan under den pågående
krisen, detta för att säkerställa att kunskapsinhämtning om det tidiga skedet i pandemins
förlopp inte går förlorat.
Det är alltid viktigt att en större händelse som påtagligt påverkar samhället och dess funktioner följs upp och utvärderas så att lärdomar kan dras för framtiden och utgöra en viktig
del i vårt förbättringsarbete. En utvärdering utgör också grund för analys av vilka behov
som kan finnas av ytterligare åtgärder i arbetet med att motverka och hantera händelser av
liknande slag, så att påverkan på människor, företag och övriga samhället kan begränsas i
så stor utsträckning som möjligt.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen senast i
samband med årsredovisningen för 2020. Beroende på hur pandemin utvecklas kan arbetet
komma att fortsätta även därefter
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-06-17, § 124
Skrivelse, 2020-06-04.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Ge kommundirektören i uppdrag att göra en utvärdering av Simrishamns kommuns
samlade insatser under covid-19 pandemin.



Utvärderingen ska redovisas senast i samband med årsredovisning för 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommundirektören
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

19

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-08-19

§ 149

Dnr 2020/249

Marknadsföringsinsatser med fokus på nyinflyttning
Ärendebeskrivning
Genom riktad platsmarknadsföring tänker vi oss att vi skulle kunna öka vår inflyttning
kopplat till de fördelar som finns med att bo i mindre orter och på landsbygd.
Kommunen samarbetar redan idag kring marknadsföring med andra kommuner och med
regionen, i synnerhet inom turismen/destinationsutveckling men också i näringslivsmarknadsföringen.
En lokal särprägel, känslan för en plats och dess identitet kan vara vinnande faktorer för att
skapa konkurrensmässiga fördelar. Medvetet platsmarknadsföringsarbete syftar till att förbättra anseendet. För att kunna få en mer systematisk marknadsföring av Simrishamns
kommun som plats för inflyttning och boende så behövs resurser avsättas för marknadskommunikation.
Kommunens marknadsföring i detta avseende ska bestå av målinriktade kampanjer för att
exempelvis stärka attraktionskraften och inflyttning samt att rikta marknadsföringen till
olika intressentgrupper.
Syftet med platsmarknadsföringen är att åstadkomma ett förändrat beteende avseende inflyttning till Simrishamns kommun. Målbilden för projektet är att marknadsföringen ska ge
resultat, den ska göra kommunen känd på önskat sätt och skapa verksamhet i form av inflyttning eller nybyggnation.
Uppdraget består i att:
•marknadsföringskommunikation måste baseras på äkta innehåll
•platsmarknadsföringen ska utgå från områdets strategi och styrkor.
•huvudbudskapen ska vara med fokus på inflyttning och/eller bostadsbyggande
•profilera kommunen med hjälp av livsmiljön, boendet och/eller geografiskt läge
•enhetliga visuellt uttrycket för både kommun och bostadsbolag
•påverka det dagliga arbetet på ett sådant sätt att det stöder marknadsföringen
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-06-17, § 125
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 2020-06-04.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

20

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-08-19

§ 149 forts

Dnr 2020/249

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Ge kommundirektören i uppdrag att starta upp ett platsmarknadsföringsprojekt med
inriktning på inflyttning, boende och geografiskt läge.



Finansiera platsmarknadsföringsprojektet för 2020 med 300 000 kr från kommunstyrelsens oförutsedda

_______
Beslutet expedieras till:
Kommundirektören
Ekonomienheten

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

21

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-08-19

§ 150

Dnr 2020/121

Helårsprognos 2 - Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 2.
Prognosen är upprättad efter maj månads utgång. Kommunens budgeterade balanskravsresultat är 13,7 mnkr. Prognostiserat balanskravsresultat är minus 25 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.
Det stora underskottet har sin förklaring i effekter av Covid-19. Det finns goda skäl att tro
att regeringen kommer att infria sina löften gällande statsbidrag och då kommer målet uppnås enligt nämndernas helårsprognos 2.
Prognostiserat driftresultat är - 34 mnkr. Nämnderna redovisar en negativ avvikelse med
4,8 mnkr. Socialnämnden – 6,3 mnkr, barn- och utbildningsnämnden – 2,2 mnkr och samhällsbyggnadsnämnden 3,3 mnkr, som har de största avvikelserna. Det är effekter av Covid-19 som bidrar till avvikelserna. Socialnämnden har tagit beslut i nämnden om en budget i balans exklusive effekter av Covid-19.
Kommunledningskontoret följer effekterna av Covid-19 och är väl medvetna om att prognoserna har en större osäkerhet än normalt.
Kommunledningskontoret anser att barn- och utbildningsnämnden ekonomiska obalanser
är mycket problematiska, trots att nämnden prognostiserar ett resultat, som är 4 mnkr bättre
än senaste prognosen, och ser allvarligt på att man fortsatt har underskott trots tillskjutna
medel på 4 mnkr.
Barn- och utbildningsnämnden måste presentera beslut på en handlingsplan för hur nämnden tänker åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt och redovisa detta för kommunstyrelsen tillsammans med de kostnadsbesparingar som ska ge effekt redan under andra
halvåret.
Kommunledningskontoret observerar även att det fortsätter att vara stora skillnader på budgeterade och verkställda investeringar främst inom samhällsbyggnadsnämnden.
Nämnden bör föra en diskussion med förvaltningen om handlingsplan för att nå upp till
nämndens planerade investeringsnivå.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

22

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-08-19

§ 150 forts

Dnr 2020/121

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet, 2020-06-17, § 126
Tjänsteskrivelse, KLK, 2020-06-16
Helårsprognos 2 – Simrishamns kommun.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Barn- och utbildningsnämnden i samband med delårsrapport per 31/8 måste presentera
beslut på en handlingsplan för hur nämnden tänker åtgärda prognostiserad avvikelse på
lång sikt samt redovisa de kostnadsbesparingar som ska ge effekt under andra halvåret.
Under 2020 skall löpande information redovisas till kommunstyrelsen med konkreta
och beloppssatta åtgärder.



Samhällsplaneringsnämnden upprättar en handlingsplan för att uppnå planerade investeringar.



VA-verksamheten presenterar en plan till kommunstyrelsen i september för hur underskottet från 2018 och 2019 ska åtgärdas.



Fortlöpande informera kommunfullmäktige om det ekonomiska läget.



Uppdra åt kommundirektören att erbjuda stöd till barn- och utbildningsnämnden/barnoch utbildningsförvaltningen avseende framtagande av handlingsplan för en budet i balans med belopp.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

23

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-08-19

§ 151

Dnr 2020/83

Motion från Lisa Kvarnbäck (MP) och Hans-Olof Höglund (MP) - behovet av en mastplan
Ärendebeskrivning
Lisa Kvarnbäck (MP) och Hans-Olof Höglund (MP) föreslår i en motion daterad den 11
februari 2020 att:
- det utarbetas en ”kommunal mastplan” för att konkretisera vilka områden
som kan tänkas vara lämpliga och vilka hänsyn som ska tas vid ansökan om bygglov för upprättande av mobilmaster
- mastplanen får bli en del av den fördjupade studien av infrastrukturen och
ingå i översiktsplanen.
Motionärerna anger i sin motion bland annat att den pågående utbyggnaden av 4G- och
kommande utbyggnad av 5G- master riskerar att medföra stora ingrepp i det känsliga landskapet i Simrishamns kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 29 april 2020, § 84, föreslå
kommunfullmäktige besluta:
- avslå motionen i den del som handlar om att mastplanen blir en del av den fördjupade studien av infrastrukturen och ingå i infrastrukturplanen då denna enbart tar
ställning till transportinfrastrukturfrågor, samt
- avslå motionen i den del som handlar om att det utarbetas en kommunal mastplan
för att konkretisera vilka områden som kan tänkas vara lämpliga då detta prövas i
samband med ansökan om bygglov för mobilmaster.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet, 2020-06-17, § 127
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-25.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-04-29, § 84.
Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-02-24, § 50.
Motion från Lisa Kvarnbäck (MP) och Hans-Olof Höglund (MP), 2020-02-11.
Avstå från att delta i beslut
Gudrun Schyman (FI) och Mats Sundbeck (V) avstår från att delta i beslut av ärendet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

24

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-08-19

§ 151 forts

Dnr 2020/83

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Avslå motionen i den del som handlar om att mastplanen blir en del av den fördjupade studien av infrastrukturen och ingå i infrastrukturplanen då denna enbart tar
ställning till transportinfrastrukturfrågor.



Avslå motionen i den del som handlar om att det utarbetas en kommunal mastplan
för att konkretisera vilka områden som kan tänkas vara lämpliga då detta prövas i
samband med ansökan om bygglov för mobilmaster.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

25

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-08-19

§ 152

Dnr 2019/502

Motion från Pia Ingvarsson (S) med flera - omklädningsrum på brandstationen i Simrishamn för både kvinnor och män
Ärendebeskrivning
Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S) och Christer Grankvist (S) föreslår i en motion
daterad den 4 december 2019 att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att tillsammans med SÖRF ta fram ett kostnadsförslag och tidplan så att ombyggnationen av brandstationen i Simrishamn sker under 2020.
Ombyggnationen som avses handlar om att skapa omklädningsrum för både kvinnor och
män.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 29 april 2020, § 87, föreslå
kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad då investerings-medel avsatts i
investeringsbudget 2020 för genomförande av projekt 11468 ”Omklädning m.m. räddningstjänsten”.
Ombyggnadsprojektet genomförs i dialog med SÖRF och under 2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-06-17, § 128
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-20.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-04-29, § 87.
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-03-30, § 66.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-02-27, § 45, inkl bilaga investeringsbudget.
Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-12-16, § 294.
Motion från Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S) och Christer Granqvist (S), 2019-1204.
Yrkande
Pia Ingvarsson (S) yrkar att motionen ska anses vara bifallen.
Beslutsomgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag mot Pia Ingvarssons (S)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-08-19

§ 152 forts

Dnr 2019/502

Votering begärs och verkställs.
Omröstning
Den som röstar för arbetsutskottets beslutsförslag, anse motionen besvarad, röstar Ja.
Den som röstar för Pia Ingvarssons (S) yrkande, anse motionen bifallen, röstar Nej.
Voteringen utfaller med 9 Ja-röster: Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Anders
Johnsson (M), Marie Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Agneta Berliner
(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), Christer Persson (ÖP) och Mats Sundbeck (V).
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anse motionen besvarad då investeringsmedel avsatts i investeringsbudget 2020 för
genomförande av projekt 11468 ”Omklädning m.m. räddnings-tjänsten”.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-08-19

§ 153

Dnr 2019/466

Motion från Gudrun Schyman (FI) - Koldioxidbudget som en del av
Hållbarhetsprogrammet
Ärendebeskrivning
Gudrun Schyman (F!) har i motion yrkat att Simrishamns kommun kompletterar direktivet
för Hållbarhetsprogrammet med upprättandet av en koldioxidbudget.
Det första Hållbarhetsprogrammet i Simrishamns kommuns historia med avstamp i FN:s
globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 är under framtagande och planeras vara antaget innan årets slut. Programmet kommer att innehålla mål och strategier för att lokalt bidra till
att miljömål, folkhälsomål och FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 ska kunna uppnås. Av projektdirektiven framgår att Hållbarhetsprogrammet ska vara ett övergripande
dokument som ska innehålla mål, strategier och nyckeltal. Det beskriver vart vi är på väg
och varför, samt övergripande strategier för att nå dit, men inte konkret hur.
Bilden av en koldioxidbudgets relativa för- och nackdelar är inte entydig. Det är därför
svårt att se om en koldioxidbudget ger god nytta i det framtida hållbarhetsarbetet i Simrishamns kommun eller ej, utan en ordentlig genomlysning i frågan. Det är därtill en komplicerad utredning som krävs för att ta fram en koldioxidbudget, vilket inte låter sig göras
inom tjänstemannaorganisationen då resurser därföre saknas, utan kräver externt stöd från
konsult eller forskningsenhet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-06-17, § 129
Motion från Gudrun Schyman (F!) KF 2019/508 - 2019-12-16, Dnr 2019/466.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-25.
Yrkanden
Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till motionen.
Mats Sundbeck (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag, mot Gudrun Schymans
(FI) och Mats Sundbecks (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets beslutsförslag, avslå motionen.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-08-19

§ 153 forts

Dnr 2019/466

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Avslå motionen utifrån att det utan en ordentlig genomlysning är svårt att se om en
koldioxidbudget ger god nytta i det framtida hållbarhetsarbetet i Simrishamns kommun eller ej.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Gudrun Schyman (F) och Mats Sundbeck (V).
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-08-19

§ 154

Dnr 2018/87

MKV - Morgondagens kommunala vatten - slutredovisning
Ärendebeskrivning
Enligt gällande investeringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av större investeringsprojekt. I nuläget är beloppet satt till projekt med investeringsbelopp överstigande
totalt 5 mnkr.
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett ärende avseende slutredovisning av Projekt MKV – Morgondagens kommunala vatten.
Beslutad och inrapporterad investeringsbudget för detta projekt i ekonomisystemet uppgår
till 30 081 000 kronor och utfallet blev 29 681 773 kronor vilket ger en positiv avvikelse
om 399 227 kronor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-06-17, § 130
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-05
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2020-05-27 § 112
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-14
Bilaga 1 till projektslutrapport MKV, 2020-05-11
Projektslutrapport Morgondagens Kommunala Vattenrening (MKV), 2019-10-23
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna slutredovisningen av MKV – Morgondagens kommunala vatten och lägga den till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-08-19

§ 155

Dnr 2020/217

Placeringspolicy för stiftelser
Ärendebeskrivning
Detta ärende innehåller ett förslag till placeringspolicy för stiftelserna som Simrishamns kommun
förvaltar.
Merparten av de stiftelser som kommunen förvaltar har ett evigt syfte. Deras uppdrag är att dela ut
medel till olika ändamål. Dessa medel ska komma från den avkastning som stiftelsens kapital genererar. I dagsläget finns allt kapital på bankkonto utan ränta, vilket innebär att stiftelserna inte har
några medel att dela ut.
Föreslagen placeringspolicy ska verka för att stiftelserna kan placera sitt kapital i räntebärande
värdepapper och aktier med syfte att öka avkastningen och därmed att uppfylla stiftelsernas ändamål.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-06-17, § 131
Tjänsteskrivelse, KLK, 2020-05-08
Placeringspolicy
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna förslaget till placeringspolicy för stiftelserna som Simrishamns kommun förvaltar.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-08-19

§ 156

Dnr 2019/40

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Ärendebeskrivning
Varje nämnd och förvaltning ansvarar själva, inom respektive verksamhetsområde, för sin
interna och externa information och kommunikation. Däremot är kommunstyrelsen ansvarig för informations- och kommunikationsverksamheten som helhet. Kommunstyrelsen
ansvarar också för kommunens hemsida, intranät och digitala anslagstavla. På kommunledningskontoret finns den sakkunnige tjänstemannen anställd som vägleder verksamheterna
och tillser att de planerar sin information och kommunikation.
I samband med att förslag till riktlinjer för information och kommunikation tas upp i kommunstyrelsen finns ett behov av att förtydliga kommunstyrelsens uppgift i dess reglemente.
Förslag till ny punkt i reglemente för kommunstyrelsen:
3 § Styrelsen ska
11. ha ett övergripande samordningsansvar för intern och extern information och
kommunikation.
Den nya punkten påverkar den påföljande numreringen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-06-17, § 132
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-06-02
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Till kommunstyrelsens uppgifter i reglementet tillföra en ny punkt 3:11 om styrelsens
övergripande samordningsansvar för intern och extern information och kommunikation.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-08-19

§ 157

Dnr 2019/436

Förändring av samverkansavtal Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
(SÖSK)
Ärendebeskrivning
Samtliga kommuner i SÖSK har beslutat om ett samverkansavtal för kommunerna som
trädde i kraft den 1 januari 2020, där utgångspunkten för samarbetet ska vara en gemensam
ledningsplan. Kommittén utgör det beslutande organet i SÖSK men har ingen självständig
beslutanderätt utan den tillkommer respektive kommun. SÖSK utgör alltså ett arbetssätt för
fördjupad samverkan och dialog över kommungränserna. Samverkansformen är inte ett
eget juridiskt organ och har därför inte heller något eget organisationsnummer.
För administrationen av arbetet kopplat till kommitténs arbete svarar Ystads kommun. I det
ingår också att ansvara för de gemensamma ekonomiska förutsättningarna för samverkan.
Från och med år 2021 kommer därför budgeten som är kopplad till samarbetet i kommittén
att utgöra en del av Ystads kommuns budget och årsredovisningen kommer inte att prövas
för sig. All administration sker redan i dag inom ramen för den juridiska personen Ystads
kommun. Av dessa skäl behöver lydelsen i 9 § samverkansavtalet för SÖSK ändras medan
11 § samma avtal utgår. Det nya avtalet med föreslagna förändringar föreslås träda ikraft
den 1 juli 2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-06-17, § 133
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-29
Förslag på nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté SÖSK
Beslut Ystad kommun, 2020-04-23
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anta nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes samarbetskommitté att börja gälla
från och med den 1 september 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 158

Dnr 2019/274

Årsredovisning 2018 Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Ärendebeskrivning
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd har inkommit med sin årsredovisning inklusive revisionsberättelse för 2018.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att nämnden beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-06-17, § 134
Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-06-01
Östra Skånes hjälpmedelsnämnds sammanträdesprotokoll 2019-03-07 § 3
Årsbokslut, bilaga 4
Verksamhetsberättelse 2018 Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Revisorernas Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2018
Statistik inköp-försäljning, bilaga 1 a-c
Bilaga 2 Uppföljning av Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort
Bilaga 3 Måluppfyllelse i Styrkan perspektiven
Bilaga 5 Hemtransport 2018 Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Bilaga 6 Återvinning 2018
Bilaga 7 Fördelning av resultat 2018 Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 159

Dnr 2020/176

Skeppet
Ärendebeskrivning
En Gaffel Kort på Maritim AB begär, i tidigare inkommen och behandlad skrivelse, uppsägning i förtid av gällande hyresavtal avseende Skeppet.
Befintligt hyresavtal gäller till och med den 31 december 2021, med en uppsägningstid 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 utomstående lokalkostnader och personal.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2020, § 100, bland annat beslutat godkänna att hyresavtalet upphör 1 juni 2020 men samtidigt uppdrogs åt
kommundirektören att föra en dialog med företaget om intresse finns att flytta fram avtalets upphörande till den 1 augusti 2020, dessutom beslutades att
uppdra åt kommundirektören att utreda hur Skeppet ska hanteras avseende förvaltning,
organisation och eventuella taxor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-06-17
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-06-08.
Överenskommelse om förtida upphörande av hyreskontrakt, 2020-06-10.
Kommunstyrelsens beslut, 2020-05-13, § 100.
En Gaffel Kort på Maritim AB:s skrivelse, 2020-04-10.
Allmänna villkor för uthyrning.
Ajournering
Pia Ingvarsson (S) begär ajournering vilken verkställs kl 15.10-15.15.
Avstå från att delta i beslut
Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S) och Christer Grankvist (S) avstår från att delta i
beslut av ärendet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 159 forts

Dnr 2020/176

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Hanteringen av Skeppet övergår, i enlighet med övriga kommunala samlingslokaler, efter befintlig hyresgästs (En Gaffel Kort på Maritim AB) frånträdde 2020-0730 till kultur- och fritidsnämnden-/förvaltningen.



Ekonomiskt regleras övergången i budget 2021.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Taxan vid uthyrning av Skeppet skall för år 2020 vara 3 500 kronor per tillfälle för
i kommunen ej registrerad förening.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Kultur- och fritidsnämnden/-förvaltningen
Simrishamns Näringslivsutveckling AB
Kommunledningskontoret – ekonomienheten

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 160

Dnr 2019/321

Överföring av myndighetsutövning i alkoholärenden till Miljöförbundet
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade 2019-11-06 beslut om att godkänna förslaget till sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner
med Ystad Österlenregionens miljöförbund.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 att anta nytt samverkansavtal mellan Tomelilla,
Simrishamns, Sjöbo och Ystads kommuner samt Ystad-Österlenregionens Miljöförbund
om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.
Samtidigt som besluten om att föra över den gemensamma tjänstemannaorganisationen för
alkoholenheten från Tomelilla kommun till Ystad-Österlenregionens Miljöförbund togs
startade en diskussion huruvida även besluten i alkoholärenden kan flyttas från kommunernas nämnder till miljöförbundets direktion, vilket nu föreslås.
För att denna myndighetsutövning ska kunna utföras av Miljöförbundet behöver anpassningar av Miljöförbundets reglemente och förbundsordning anpassas och ett nytt samverkansavtal mellan Sjöbo kommun och Miljöförbundet tas fram.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-06-17, § 136
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-02
Förslag ny förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2020
Förslag reglemente Ystad-Österlenregionens Miljöförbund inkl. alkoholärenden 2020
Utkast Samverkansavtal Miljöförbundet och Sjöbo kommun 2020
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Beslut om alkoholtillstånd överförs till Ystad-Österlenregionens Miljöförbund.



Anta ny förbundsordning för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund.



Anta nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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