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Beslutande

Jeanette Ovesson (M)
Jaennine Olesen (M)
Henric Appelkvist (M)
Maria Linde Strömberg (M) – medverkar digitalt
Annelie Roshagen (KD) tjänstgör för Paul Frogner Kockum (KD)
Lotta Hildebrand (L)
Mats Bengtsson (C)
Pia Ingvarsson (S)
Karl-Erik Olsson (S)
Christer Grankvist (S)
Gudrun Schyman (FI)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Mats Sundbeck (V)
Bengt-Åke Lindell (SD) tjänstgör för Tomas Assarsson
(SD)
Fredrik Ramberg (SD)

Övriga deltagande

Peter Rimsby (M) – medverkar digitalt
Kristina Åhberg (M) - medverkar digitalt
Anders Johnsson (M)
Lars-Erland Einarsson (C) – medverkar digitalt
Agneta Berliner (L) – medverkar digitalt
Berit Olsson (S)
Lennart Månsson (S)
Christl Bengtsson (S)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Jan Dahl (SD)
Sofie Bredahl, utvecklingschef, § 163
Arbetsmarknadssamordnare Frida Wildmark, § 163
Diana Olsson, kommundirektör
Carina Persson, nämndsekreterare
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§ 161

Dnr 2020/5

Fastställande av ärendelista
Ärende nr 30 på dagens ärendelista ”Kommunfullmäktigeberedning avseende ny vision
från 2023” utgår från dagens ärendelista.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna upprättad ärendelista med ändring enligt ovan.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 162

Dnr 2020/6

MEDDELANDEN
Följande meddelande redovisas:
-

Byggnadsnämndens beslut: Ekonomisk rapport, juni 2020.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 163

Dnr 2020/302

Information om turistverksamheten samt arbetsmarknadsarbetet
Utvecklingschef Sofie Bredahl informerar om den preliminära gästnattstatistiken under
tiden mars-augusti 2020. Antalet gästnätter har minskat dock något lägre i Simrishamn än
vad det gjort i hela Skåne.
Flest antal gästnätter har Malmö haft därefter kommer Simrishamn.
Marknadsföringsinsatser sker bland annat via facebooksidan Österlen och via Sydöstra
Skånes Instagramkonto visitSkåne Sydost.
Man kommer fortsätta arbete med att skapa lönsam hållbar utveckling som man kan sysselsätta sig med under hela året. Det finns 4 övergripande strategier för att nå de uppsatta målen: Tematiskt baserad produktportfölj, Utvecklingsmodell för produktägare, samverkan
mellan besöksnäringen och den offentliga sektorn samt samordnad marknadsföring och
distribution.
Effekterna av detta arbete är bland annat att antalet gästnätter ökat i 8 av årets 12 månader,
antalet offentliga platser som syns digitalt har ökat samt att samarbetet mellan aktörer har
ökat.
Man jobbar även med en ny färdplan mot 2030. Denna innebär att man i högre grad kommer prata om kvalitet, istället för som tidigare kvantitet. Viktigt att skapa en djupare relation med de personer som finns på plats. I detta sammanhang är innovationskraft viktigt.
___
Arbetsmarknadssamordnare Frida Wildmark informerar om arbetsmarknadsarbetet i Simrishamns kommun.
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd vilken har till uppgift att vidtaga eller på annat
sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna
av arbetslöshet. Man har även ett övergripande samordningsansvar för näringslivsfrågor,
destinationsutvecklings samt arbetsmarknadsfrågor.
I Simrishamns kommun finns en arbetsmarknadsgrupp med representanter från kommunens samtliga förvaltningar och Arbetsförmedlingen. BLÖK (bred lokal överenskommelse)
med Arbetsförmedlingen styr inriktningen.
61 ungdomar ansökte om att få feriearbete sommaren 2020. Samtliga erbjöds feriearbete,
51 genomförde sitt feriearbete.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 163 forts

Dnr 2020/302

Frida Wildmark informerar om extratjänster där kommunens mål är 49 platser. Målgruppen är utrikesfödda och långtidsarbetslösa.
Arbetsförmedlingen har kontor i Simrishamn för bokade besök. Service till medborgarna i
Simrishamn sker genom Statens servicecenter.
Arbetslösheten i Simrishamn visar en procentuellt mindre ökning av nyinskrivna än i Skåne och riket i stort samt en minskning av ungdomsarbetslösheten (18-24 år).
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 164

Dnr 2020/7

Information från kommundirektören
Kommundirektör Diana Olsson informerar om nuvarande situation vad gäller Covid 19.
Corona möten sker var 14:e dag. Läget är stabilt. Finns en stor sjukfrånvaro i skolan, dock
ej Coronarelaterat.
Provtagning sker i hemtjänsten. Glädjande är att provtagningen inte visat något positivt
resultat för Corona.
Fr o m den 1 december kommer kommunens säkerhetsorganisation lyda under stabschefen.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 165

Dnr 2020/8

Redovisning av delegeringsbeslut 2020
Följande delegeringsbeslut redovisas:
-

Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
– antal ledamöter vid kommunfullmäktiges sammanträde.

-

Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
– ersättning för förlorad arbetsinkomst.

-

Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
– revisionsberättelse/jävsförhållande, barn- och utbildningsnämnden

-

Anställningar vid kommunledningskontoret.

-

Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 2020-08-26, §§ 143-147.

-

Ordförandebeslut: detaljplan Mellby 3:3 och del av Mellby 3:121.

_____

Justerandes sign
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§ 166

Dnr 2020/279

Simrishamnsförslag - HBTQI-certifiering
Ärendebeskrivning
Agneta Berliner föreslår i ett Simrishamnsförslag registrerat den 4 maj 2020 att Simrishamns kommun satsar på HBTQI (homosexuella, bisexuella, trans-, queer och intersexpersoner) certifiering och diplomering för att ge ett likvärdigt bemötande och service till
alla kommunmedborgare samt skapa en inkluderande arbetsmiljö. Agneta Berliner skriver
att satsningen bör omfatta certifiering eller diplomering av verksamheter inom kommunen
eller om möjligt hela kommunen. Vidare av ledamöter i kommunfullmäktige.
Agneta Berliners förslag fick 109 röster under publiceringstiden och har därmed uppnått
röstmålet om minst 75 röster.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-08-26, § 148
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2020-08-17
Simrishamnsförslag, 2020-05-04
Simrishamnsförslag, röstprotokoll, 2020-07-06
Jäv
Agneta Berliner (L) anmäler jäv i ärendet.
Yrkande
Lotta Hildebrand (L) lägger ett tilläggsyrkande om att utbildning ska ges till kommunpolitiker.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Avslå Simrishamnsförslaget om HBTQI-certifiering av kommunens verksamheter
och kommunfullmäktiges ledamöter.



Uppdra åt kommundirektören att återkomma med förslag på HBTQI-utbildning för
kommunpolitiker senast 31 december 2020.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 166 forts

Dnr 2020/279

Reservation
Mot tilläggsyrkandet anmäler Fredrik Ramberg (SD) och Bengt-Åke Lindell (SD) reservation.
Protokollsanteckning
Lotta Hildebrand vill lägga en protokollsanteckning, vilket kommunstyrelsen godkänner.
”Liberalerna står bakom andemeningen i förslaget att kunskap om HBTQI-frågor behövs
inom våra kommunala verksamheter samt bland politiker och tjänstepersoner inom de
kommunala förvaltningarna.
Det är av vikt för att Simrishamns kommun i alla beslut och verksamheter ska ge ett likvärdigt bemötande oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning.”
______
Beslutet expedieras till:
Agneta Berliner (L)
Kommundirektören
Kommunledningskontoret/registrator

Justerandes sign
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§ 167

Dnr 2020/145

Medborgarförslag - ”leasa” elcykel av arbetsgivaren
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit avseende möjligheten att ”leasa” elcykel som sedan arbetsgivaren Simrishamns kommun drar på lönen, via bruttolöneavdrag. Enligt förslagsställaren är detta ”bra för miljön och bra för vår kropp”. Kommunfullmäktiges presidium har
remitterat förslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-08-26, § 149
Tjänsteskrivelse 2020-07-29
Inkommit medborgarförslag, 2020-03-19
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-04-27, §76
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Medborgarförslaget anses besvarat genom att låta frågan om införande av förmånscyklar införlivas i HR-enhetens pågående arbete med förmåner, inom ramen
för arbetet ”attraktiv arbetsgivare”.

_______
Beslutet expedieras till:
Josefine Unosson

Justerandes sign
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§ 168

Dnr 2020/315

Direktiv till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Vid arbetsutskottets sammanträde 2020-08-26 lyfte Pia Ingvarsson (S) ett ärende om direktiv till kommunstyrelsen utifrån revisionsberättelse 2019.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-08-26, § 150.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Uppdra åt kommundirektören, utifrån revisionsberättelse 2019, utarbeta nya riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna, redovisas senast 31 december 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommundirektören

Justerandes sign
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§ 169

Dnr 2020/156

Årsredovisning 2019 Simrishamns Näringslivsutveckling AB
Ärendebeskrivning
Simrishamns Näringslivsutveckling AB har inkommit med sin årsredovisning inklusive
revisionsberättelse för 2019.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och
att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-08-26, § 151
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-07-01
Årsredovisning 2019 Simrishamns Näringslivsutveckling AB daterad 2020-03-10
EY revisionsberättelse daterad 2020-03-10
Lekmannarevisorns Granskningsrapport för år 2019 daterad 2020-03-10
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 för Simrishamns Näringslivsutveckling AB.

______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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§ 170

Dnr 2020/154

Årsredovisning 2019 - Simrishamns Bostäder AB
Ärendebeskrivning
Simrishamns Bostäder AB har inkommit med sin årsredovisning inklusive revisionsberättelse för 2019.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och
att styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-08-26, § 152
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-07-01
Årsredovisning 2019 Simrishamns Bostäder AB daterad 2020-03-10
EY revisionsberättelse daterad 2020-03-10
Lekmannarevisorns Granskningsrapport för år 2019 daterad 2020-03-10.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 för Simrishamns Bostäder
AB.

_________
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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§ 171

Dnr 2020/214

Årsredovisning 2019 - Ökrab
Ärendebeskrivning
Österlens Kommunala Renhållnings AB har inkommit med sin årsredovisning inklusive
revisionsberättelse för 2019.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-08-26, § 153
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-05
PWC revisionsberättelse daterad 2020-05-12
Lekmannarevisorernas granskningsrapport daterad 2020-03-30
PWC revisionsrapport daterad 2020-03-30
Upprättad årsredovisning 2019 för Österlens Kommunala Renhållnings AB
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 för Österlens Kommunala
Renhållnings AB

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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§ 172

Dnr 2020/257

Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Samordningsförbund har inkommit med sin årsredovisning inklusive revisionsberättelse för 2019.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-08-26, § 154
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-07-01
Årsredovisning 2019 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Protokoll nr 2 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund daterad 2020-04-01§70
Revisionsberättelse daterad 2020-06-01
KPMGs rapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31 daterad 202005-08
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund.

______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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§ 173

Dnr 2020/262

Årsredovisning för år 2019 Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté har inkommit med sin årsrapport för 2019.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-08-26, § 155
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-18
Sydöstra Skånes Samarbetskommitténs årsrapport för 2019.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisning för räkenskapsåret 2019 för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté .

______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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19

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-09-16

§ 174

Dnr 2019/455

Medborgarförslag - Etiska föreskrifter för Simrishamns kommun.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit från Froste Persson den 29 oktober 2019, angående
etiska föreskrifter för Simrishamns kommun.
Froste Persson presenterade medborgarförslaget på Kommunstyrelsens sammanträde den
15 januari 2020.
Av medborgarförslaget framkommer att de etiska reglerna för kommunalt förtroendevalda
i Simrishamns kommun är väldigt enkelt hållna och omfattar självklarheter, och inte omfattar någon sanktionsmöjlighet vid övertramp.
Förslaget innebär att Kommunfullmäktige istället ska besluta om föreskrifter avseende
förtroendevaldas etiska förhållningssätt. Detta för att föreskrifter är överordnade regler och
då skulle man kunna tänka sig att koppla sanktioner till föreskrifterna. Samtidigt framgår
det av medborgarförslaget att kommunallagen inte medger sanktioner gentemot förtroendevalda i dessa fall. Vid övertramp skulle därför enligt medborgarförslaget kommunfullmäktiges ordförande istället kontakta vederbörande och diskutera det fortsatta uppdraget.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-08-26, § 156
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 juli 2020.
Information om förslaget i kommunstyrelsen den 15 januari 2020, §4
Kommunfullmäktiges beslut den 25 november 2019, §251
Medborgarförslag - Etiska föreskrifter för Simrishamns kommun 29 oktober 2020
Etiska regler för kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun, 2007-06-25, § 104
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Avslå medborgarförslaget.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 175

Dnr 2020/258

SÖRF Delårsrapport 2020
Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har inkommit med sin delårsrapport för tertial 1
år 2020.
Prognosen för helåret indikerar ett negativt resultat om 500 000 kronor, vilket motsvarar en
negativ budgetavvikelse om 480 000 kronor.
Räddningschefen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan på 500 000 kronor och tillskriva medlemskommunerna om Covid-19 pengar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-08-26, § 157
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-07-01
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds sammanträdesprotokoll daterad 2020-06-01 § 21
Upprättad delårsrapport för tertial 1 år 2020
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna delårsrapporten för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund tertial 1.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

21

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-09-16

§ 176

Dnr 2020/266

Delårsrapport 31 mars 2020 Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Ärendebeskrivning
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med sin delårsrapport för kvartal 1 år
2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-08-26, § 158
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-18
Ystad-Österlenregionens miljöförbundets sammanträdesprotokoll daterat 2020-04-02 § 50
Ystad-Österlenregionens miljöförbundets budgetuppföljning 2020-03-31
Ystad-Österlenregionens miljöförbundets anslagsbevis
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna delårsrapporten för Ystad-Österlenregionens miljöförbund tertial 1 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

22

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-09-16

§ 177

Dnr 2019/349

Gatukostnadsutredning Skansen - antagande
Ärendebeskrivning
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) har en kommun rätt att ta ut ersättning från
berörda fastighetsägare i samband med upprustning eller nyanläggning av allmän
plats inom detaljplan med kommunalt huvudmannaskap. I de flesta
exploateringsfall blir det redan i planprocessen tydligt att det är
exploatören/exploatörerna som har hela nyttan av utbyggnaden av allmän plats
och man kommer då överens med kommunen om en fördelning av kostnaderna
och reglerar det som överenskommits i ett eller flera genomförandeavtal (vanligen
ett avtal med varje exploatör). Skansenområdet utgör ett större område, en ny
stadsdel, i Simrishamn och då framgår sambanden mellan exploatör och nytta inte
lika tydligt.
Dåvarande samhällsbyggnadsnämnd (numera samhällplaneringsnämnd) beslutade vid sammanträde den 27 maj 2020, § 107, föreslå kommunfullmäktige anta gatukostnadsutredningen för Skansen, Simrishamn.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-08-26, § 159
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-07-21.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-05-27, § 107.
Granskningsutlåtande – gatukostnadsutredning för Skansen, 2020-05-27.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2019-12-18, § 284.
Förslag till gatukostnadsutredning för Skansen, Simrishamn, 2019-10-18.
Plankarta för detaljplan för Garvaren 3 med flera (Skansen etapp I).
Reviderad plankarta för detaljplan för Garvaren 13 med flera (Skansen etapp II).
Illustration utveckling Skansen.
Skansen presentation markplanering februari 2019.
Gestaltningsprogram för Skansen SBN 2017-01-26, § 14.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anta gatukostnadsutredningen för Skansen, Simrishamn.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-09-16

§ 177 forts

Dnr 2019/349

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

24

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-09-16

§ 178

Dnr 2020/139

Ej färdigbehandlade medborgarförslag
Ärendebeskrivning
Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och
motioner – Kommunallagen, 5 kap, § 23.
Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år redovisar de medborgarförslag som inte beretts färdigt samt beslutats – kommunfullmäktiges
arbetsordning, § 33.
Enligt Kommunallagen, kap 5, § 35, 2:a stycket, ges kommunfullmäktige rätt att avskriva
ett medborgarförslag där beredning och beslut inte kunnat avslutas inom ett år från det att
medborgarförslaget väcktes.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-08-26, § 160
Tjänsteskrivelse, KLK, 2020-08-10.
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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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-09-16

§ 179

Dnr 2020/140

Ej färdigbehandlade motioner
Ärendebeskrivning
Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för motioner och medborgarförslag – Kommunallagen, kap 5, § 23.
Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år redovisar de motioner som inte beretts och beslutats – kommunfullmäktiges arbetsordning, §
32.
Enligt Kommunallagen, kap 5, § 35, 2:a stycket, ges kommunfullmäktige rätt att avskriva
motioner som inte beretts och beslutat inom ett år från det att motionen väckts.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-08-26, § 161
Tjänsteskrivelse, KLK, 2020-08-10
Sammanställning över ej färdigbehandlade motioner.
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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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-09-16

§ 180

Dnr 2020/149

Avgiftsfri uteservering
Ärendebeskrivning
För att dämpa negativa effekter till följ av covid-19, beslutade kommunfullmäktige den 30
mars 2020, § 68, att uteservering och torgplats är avgiftsfri 1 april - 30 juni 2020 (tillstånd
krävs).
Beslutet var en del av en rad stödåtgärder till lokala företag i Simrishamns kommun. Kommunens stödåtgärder ska främst ses som ett komplement till de nationella insatserna för att
stötta och främja det lokala näringslivet. Målet är att underlätta för företagen, bidra till
bättre likviditet och genom detta kanske förenkla något för företagen i den situation vi just
nu befinner oss i.
Nu föreslås att förlänga de avgiftsfriheten för uteserveringar till och med den 31 december
2020.
Det kompletterande beslutet om avgiftsfrihet för uteserveringar påverkar Samhällsplaneringsnämndens intäkter och motsvarar uppskattningsvis cirka 200 tkr.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-08-26, § 163
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-17
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30, § 68.
Jäv
Henric Appelkvist (M) anmäler jäv i ärendet.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Uteservering är avgiftsfri till och med 31 december 2020 (tillstånd krävs).

Reservation
Fredrik Ramberg (SD) och Bengt-Åke Lindell (SD) lämnar skriftlig reservation i ärendet:
”Vi i Sverigedemokraterna anser att detta beslut strider mot riktat företags/branschstöd
som regleras i Kommunallagen, kap 2.
Vi anser att detta i grunden är en fin tanke med stöd för våra lokala näringsidkare. Men av
samma anledning som Samhällsbyggnadsförvaltningen/Samhällsplaneringsnämnden skrev
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-09-16

§ 180 forts

Dnr 2020/149

i sitt yttrande om avgiftsfrihet för yrkesfiskare under fiskeförbud, så stred ärendet § 4 i
Samhällsplaneringsnämnden 2020-08-27 mot kommunallagens kap 4.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-09-16

§ 181

Dnr 2020/96

Motion från Pia Ingvarsson (S) - Minnesgåva till personer i daglig verksamhet efter 25 års anställning
Ärendebeskrivning
I en motion från Socialdemokraterna, Pia Ingvarsson, har Simrishamns kommuns verksamhet som benämns ”Daglig verksamhet” lyfts. I motionen framhålls att den sysselsättning
som bedrivs där är både kvalitativ och utvecklande och att arbetet är viktigt och betydelsefullt. Att likställa de som deltager i daglig verksamhet med övriga anställda har väckts i
motionen och att därför borde deltagarna i Daglig verksamhet bli bjudna på middag tillsammans med övriga ”25-åringar”, samt få motsvarande gåva.
I Simrishamns kommun får de som arbetat i kommunen i 25 år en gåva till ett värde av
4000 kr exklusive moms, samt blir bjudna på en kommungemensam middag. För beräkning av anställningstid gäller minst 40 procent av heltid.
I motionen föreslås ”att personer i daglig verksamhet som arbetat 25 år i kommunen likställs som anställd och får därmed samma gåva och uppmärksamhet som övriga anställda”.
Socialförvaltningen har bilagt ett yttrande i ärendet (se bilaga).
Med hänsyn taget till Socialförvaltningens yttrande, samt övrig kunskap om den ovan uppmärksammade verksamheten råder ingen tvekan om att det dagligen bedrivs en högkvalitativ och bra verksamhet inom daglig verksamhets ram, som kommunen kan vara stolt över.
Hänsyn bör tas till nedanstående faktorer:
-

Detta är en lagstyrd insats och inte ett reguljärt arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.
Att räkna tid för individer som går i och ur olika insatser kan vara svårt.
De deltagare vars sysselsättning sker inom daglig verksamhet kan uppmärksammas
på ett gott och fullvärdigt sätt inom socialförvaltningens ram. Där finns kunskap
om hur och på vilket sätt denna grupp bäst kan uppmärksammas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-08-26, § 164
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2020-08-11
Motion (Socialdemokraterna), 2020-02-17
Socialförvaltningens yttrande avseende motionen (bilaga)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-09-16

§ 181 forts

Dnr 2020/96

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Motionen avslås. De deltagare vars sysselsättning sker inom daglig verksamhet
uppmärksammas på ett gott och fullvärdigt sätt inom socialförvaltningens ram. Där
finns kunskap om hur och på vilket sätt denna grupp bäst kan uppmärksammas.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

30

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-09-16

§ 182

Dnr 2020/298

Skrivelse från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund om att få ta del
av de statliga ekonomiska medels som tilldelas kommunerna med hänvisning till Coronaviruset
Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Räddningsförbunds direktion har tillskrivit medlemskommunerna med
anledning av Coronaviruset och möjligheten att ta del av de statliga ekonomiska medel
som tilldelats kommunerna. Förbundet prognostiserar i nuläget ett minusresultat om 500
tkr för år 2020.
De statliga medel som tilldelats kommunerna är avsedda att täcka för minskade skatteintäkter år 2020.
Av skrivelsen framgår det inte hur förbundet själva har ställt om för att möta den uppkomna situationen. Förbundet bör först upprätta en handlingsplan för den uppkomna situationen med syfte att få en budget i balans. Om det efter vidtagna åtgärder kvarstår ett underskott så borde en diskussion om det är ok med ett underskott utifrån ägarnas perspektiv
inledas och i samband med detta diskutera ett eventuellt tillskott från ägarna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-08-26, § 165
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-18
Skrivelse från Sydöstra Skånes Räddningsförbunds direktion till medlemskommunerna
daterad 2020-07-03
Yrkande
Pia Ingvarsson (S) lägger ett tilläggsyrkande: Uppmana SÖRF att särskilja Coronarelaterade kostnader, minskade intäkter, och vid ett eventuellt underskott återkomma med ansökan
i samband med årsredovisningen.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Inte bevilja några ekonomiska medel.



Begära in en handlingsplan från förbundet med syfte att få en budget i
balans.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-09-16

§ 182 forts



Dnr 2020/298

SÖRF uppmanas att särskilja Coronarelaterade kostnader, minskade intäkter, och
vid ett eventuellt underskott återkomma med ansökan i samband med årsredovisningen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-09-16

§ 183

Dnr 2020/273

Förslag på ändrad finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgiften från och med 2021 för Skånes kommuner
Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Skåne har inkommit med ett ärende där kommunförbundet ber kommunfullmäktige besluta om ett ja eller nej till förslag på förändrad finansieringsmodell för
beräkning av medlemsavgiften från och med 2021 för Skånes kommuner. För att förbundsmötet 2020-10-02 ska kunna fatta beslut om den nya finansieringsmodellen som föreslås ovan måste samtliga medlemmar sålunda innan förbundsmötet ha godkänt styrelsens
förslag till beslut.
I dag består finansieringen från de skånska kommunerna av Kommunförbundet Skånes
verksamhet dels av en medlemsavgift och dels av finansiering via en rad samverkansavtal
och överenskommelser mellan kommunerna och förbundet.
Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften sker utifrån kommunernas samlade
skatteintäkter och generella statsbidrag. Nuvarande fördelning bedöms inte vara transparant utifrån de verksamheter som Kommunförbundet Skåne bedriver. Dessutom har förändringarna mellan åren av avgiftens storlek ibland varierat kraftigt och försvårar både för
förbundet och kommunerna att planera inför kommande budgetår.
Därför föreslås en ny beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig ram som fördelas
på medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun, baserat på invånarantalet
enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret. Förändringen föreslås införas från och med
budgetåret 2021.
För Simrishamns del innebär förslaget till ny finansieringsmodell en sänkt medlemsavgift i
förhållande till nuvarande modell.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-08-26, § 166
Kommunledningens tjänsteskrivelse daterad 2020-07-03
Kommunförbundet Skåne sammanträdesprotokoll § 25 daterad 2020-06-25
Kommunförbundets tjänsteskrivelse daterad 2020-06-08
Bilaga 1 Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften till Skånes kommuner
Bilaga 2 Totalram medlemsavgift Skånes kommuner 2021 – 2022
Brev till Skånes kommuner daterad 2020-06-26
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-09-16

§ 183 forts

Dnr 2020/273

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna förslag på ny finansieringsmodell för medlemsavgiften till Skånes Kommuner från med år 2021

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-09-16

§ 184

Dnr 2020/300

Förslag till stadgar - Kommunförbundet Skåne
Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Skåne har kallat valda ombud till ett digitalt extra förbundsmöte den 2
oktober 2020.
Förbundsmötet är påkallat utifrån behovet att göra förändringar i nuvarande stadgar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-08-26, § 167
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-19.
Kallelse samt förslag till stadgar.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Inte framföra några erinringar mot föreliggande förslag till stadgar.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-09-16

§ 185

Dnr 2020/248

Direktiv till barn- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2020-06-15, § 134, behandlades ärendet om direktiv till barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet med uppdrag till kommunstyrelsen
ta fram direktiv åt barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-08-26, § 168
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, § 134
Alliansens förslag till direktiv
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Den ekonomiska kontrollen och styrningen behöver utvecklas, vilket innebär budget i balans och en förbättrad prognossäkerhet.



Beslut om grundskolans organisation hanteras av barn- och utbildningsnämnden
och beslut fattas av kommunfullmäktige.



Beslut om gymnasieskolans utformning hanteras av barn- och utbildningsnämnden
och beslut fattas av kommunfullmäktige.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

36

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-09-16

§ 186

Dnr 2020/310

Utträde ur KIMO Sverige
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun har varit medlem i organisationen KIMO Sverige sedan 2015. Bedömningen är att kommunens samverkans- och påverkansbehov kopplat till marina frågor
kan fyllas på andra sätt och att medlemskapet i KIMO Sverige kan avslutas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-08-26, § 169
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-24.
Beslut KF 2015-11-02, § 172
Beslut KS 2015-10-14, § 228
Simrishamns kommuns engagemang i KIMO, PM och förslag 2015-09-17.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Säga upp Simrishamns kommuns medlemskap i KIMO Sverige.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Inte vidare utse ledamot till KIMO Sverige.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

37

