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§ 238

Dnr 2020/5

Fastställande av ärendelista
Ärende nr 22 och 23, Bolagsordning och ägardirektiv för Simrishamns Bostäder AB samt
Simrishamns Näringslivsutveckling AB utgår från dagens ärendelista.
Ett ärende har tillkommit, Taxor och avgifter 2021 (återremitterat från kommunfullmäktige
2020-11-30).
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna upprättad ärendelista med ändringar enligt ovan.

_____
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§ 239

Dnr 2020/386

Nulägesrapport - centrumutveckling
Utvecklingschef Sofie Bredahl ger information om nulägesbild över arbetet med centrumutveckling.
Syftet med projektet är bland annat att skapa en samverkansorganisation mellan offentliga,
privata och ideella sektorer, ha en fungerande kommunikation, skapa en gemensam handlingsplan tillsammans med boende, verksamma inom närings- och föreningslivet, besöksnäringen, fastighetsägare, tjänstepersoner och politiker i Simrishamns kommun.
Samverkansorganisationen Mitt Simrishamn startades upp i juni 2019.
En BID-process genomförs under 18 månader och i processen finns 7 steg.
En enkät om Simrishamns Stadskärna har skickats ut och 407 svar har kommit in, vilket är
mycket bra.
4 fokusgrupper har bildats. Utbildning i sociala medier har startats upp, en för nybörjare
och en för avancerat.
Tidslinje för Årets Stadskärna gäller under tiden januari 2021 fram till maj 2022.
_____
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§ 240

Dnr 2020/121

Information om Helårsprognos 4/2020
Redovisningsansvarig Helen Esperup informerar om helårsprognos 4/2020. Prognosen
baseras på den 31 oktober 2020 och visar ett resultat på drygt 46 mnkr.
Driftredovisningen visar 4,7 mnkr för kommunstyrelsen. Detta beror bland annat på lägre
kostnader än beräknat för färdtjänst, seniorkort samt personalkostnader.
Skatteintäkterna blir drygt 11 mnkr lägre än budgeterat.
_____
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§ 241

Dnr 2020/342

Information om VA-taxa samt reinvesteringar
VD Johan Persson, Österlen VA AB, informerar om VA-taxan inför 2021.
Under åren 2013 och 2014 höjdes taxan med 7,5 % per år. 2015 var höjningen 5 % därefter
har ingen höjning gjorts.
Idag ligger man i balans med taxan men höjning behöver påbörjas. Branschen behöver en
långsiktig finansiering av investeringar sam är man i behov av personal.
Brukningsavgifterna kommer höjas med 5 % från 2021, vilket motsvarar 371 kronor/år –
baserat på normalvillas förbrukning som är 150 kbm/år.
Nya ledningar har lagts i Hammenhög. Ett större ledningsprojekt pågår runt Branteviksvägen.
_____
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§ 242

Dnr 2020/7

Information från kommundirektören
Kommundirektör Diana Olsson informerar om hur situationen med Corona ser ut i kommunen.
_____
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§ 243

Dnr 2020/8

Redovisning av delegeringsbeslut
Följande delegeringsbeslut redovisas:
-

Löneöversyn 2020 – Akademikerförbundet SSR

-

Stabschefens delegeringsbeslut – Detaljplan Hammenhög 27:91 – granskning

-

Kommundirektörens delegeringsbeslut – Tf kommundirektör under tiden 3-9 december 2020 samt 4-8 januari 2021.

_____
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§ 244

Dnr 2020/384

Detaljplan för Hjälmaröd 4:203, Kivik - utställning 2
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att utveckla parkområdet med bostäder i huvudsak i radhusform,
samt möjliggöra för hotellverksamhetens expansion.
Bostadsbebyggelse i anslutning till hotellanläggningen möjliggör för en ökad servicegrad
inom området.
Bostädernas placering är vald så att de bidrar till att inrama parkrummet och förtydliga/utveckla det till en boendemiljö med möjlighet till utblick över Östersjöhorisonten. Träd sparas eller nyplanteras mellan husen.
Detaljplanen upprättas på uppdrag av Höstäpplet AB, som avser att utveckla Kiviks hotellanläggning och skapa ny bostadsbebyggelse inom fastigheten Hjälmaröd 4:203.
Byggnadsnämnden medgav den 1 mars 2006 och 22 maj 2006 upprättande av
detaljplan för fastigheten Hjälmaröd 4:20 respektive fastigheten Hjälmaröd 4:203.
Hjälmaröd 4:20 har därefter fastighetsreglerats till Hjälmaröd 4:203.
Planprogrammet var utställt på samråd årsskiftet 2006/2007, samrådshandlingen sammanställdes under 2009, utställning nr 1 var under 2015. Därefter har planen väntat på en utbyggnad av VA-tillgången i Kivik och bearbetats vidare under våren 2020.
Reningsverket i Kivik planeras vara utbyggt vid årsskiftet 2020/2021 och dricksvattentillgången (från Tomelilla) sommaren 2021.
Samhällsplaneringsnämden beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2020, § 222, bland
annat att godkänna detaljplan för Hjälmaröd 4:203 för utställning 2.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-11-18, § 247
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-05.
Kungörelse, 2020-10-28.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-10-22, § 222.
Barnchecklista, 2020-10-05.
Behovsbedömning, miljöundersökning 2020-09-25.
Granskningsutlåtande utställningshandlingar nr 1, (2020-09-11).
Plankarta & illustrationskarta 2020-09-04.
Justerandes sign
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§ 244 forts

Dnr 2020/384

Planbeskrivning 2020-09-04.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Utifrån redovisade utställningshandlingar framförs inga erinringar i rubricerat ärende.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten
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§ 245

Dnr 2020/101

Helårsprognons 4 - Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
En helårsprognos ska upprättas fyra gånger om året och denna prognos är upprättad efter
oktober månads utgång.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 4 730 tkr.
Överskottet på kommunstyrelsen beror bland annat på att det har varit vakanta tjänster
samt personal som har varit föräldralediga på kommunledningskontoret. Överskottet härrör
också till att bland annat fysiska möten med näringslivet, företagsfest, havsår, resor och
kurser inte har kunnat genomföras på grund av covid-19. Kostnader för konsulttjänster
bedöms inte behöva nyttjas i den utsträckning som budgeterats.
Det kommer även bli ett större överskott för färdtjänst och seniorkort.
Det prognostiserade överskott på investeringar uppgår till 1 567 tkr och beror på att hela
den avsatta budgeten för digitalisering och beslutsstödsystem inte kommer användas under
året. De medel som inte används under året kommer överföras till 2021.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-11-18, § 248
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2020-11-09
Helårsprognos 4 för kommunstyrelsen
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna helårsprognos 4/2020 för kommunstyrelsens verksamheter

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
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§ 246

Dnr 2020/205

Budget Kommunstyrelsen 2021
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 3 juni 2020, § 121, om budgetskrivelse inkluderat äskande, besparingar och preliminära nämndmål för 2021 som överlämnades till budgetberedningen i augusti 2020.
På kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2020 beslutades bland annat om
nämndernas driftramar. För 2021 års verksamhet har kommunstyrelsen tilldelats en driftram på 95 849 tkr. Kommunstyrelsen har fått ramjusteringar i form av pris- och lönekompensation och omräkningar av kapitalkostnader, internhyra och internstäd på 1 333 tkr.
Sedan har kommunstyrelsen fått en utökad ram på 1 614 tkr som avser tidigare beslutade
förändringar och som finansieras genom omfördelning från övriga nämnder. Kommunstyrelsen har även fått en ramförstärkning på 132 för bidrag till räddningsvärn. Utöver det har
kommunstyrelsen fått 1 477 tkr till Snurringen och marknadsföringsbidrag, medel som
endast avser 2021.
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde i oktober även om förvaltningarnas
investeringsramar och investeringsprojekt för 2021.
Kommunstyrelsen har beslutat om preliminära nämndmål för 2021 på sammanträdet den
13 maj 2020, § 102 och om indikatorer för 2021 på sammanträdet den 14 oktober 2020, §
194.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2020-11-09
Nämndplan för kommunstyrelsen 2021.
Yrkande
Pia Ingvarsson (S) yrkar att en omfördelning av 700 tkr, marknadsföringsbidrag, görs till
satsning på kollektivtrafik inom kommunen i enlighet med vårt budgetförslag.
Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.
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§ 246 forts

Dnr 2020/205

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag mot Pia Ingvarssons (S)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets beslut.
Votering begärs och verkställs.
Omröstning
Den som röstar för arbetsutskottets beslutsförslag rösta Ja
Den som röstar för Pia Ingvarssons (S) yrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Henric
Appelkvist (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand (L), Mats Bengtsson (C), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD) mot
6 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun
Schyman (FI), Berit Olsson (S) och Mats Sundbeck (V).
Kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna Nämndplan innehållande driftbudget, investeringsbudget, investeringsprojekt, mål och indikatorer 2021.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist
(S), Gudrun Schyman (FI), Berit Olsson (S) och Mats Sundbeck (V).
_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 247

Dnr 2020/381

Tidplan för årsredovisning 2020
Ärendebeskrivning
Lagstadgad årsredovisning per 31 december 2020 ska upprättas.
Här överlämnar kommunledningskontoret förslag till tidplan för
årsbokslut och årsredovisning 2020-12-31.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-11-18, § 250
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-03
Tidplan för delårsbokslut och delårsrapport 2020-12-31

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna upprättad tidplan för årsbokslut och årsredovisning 2020-12-31.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder

Justerandes sign
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§ 248

Dnr 2020/385

Tidplan ekonomisk uppföljning 2021
Ärendebeskrivning
Kommunens ekonomiska uppföljning ska ske med fyra helårsprognoser, per sista mars,
maj, augusti (delårsrapport) samt oktober. En av prognosernas upprättas i samband med
den lagstadgade delårsrapporten.
Här överlämnar kommunledningskontoret förslag till tidplan för helårsprognoser 2021.
Prognos
HP1
HP2
DR (HP3)
HP4

Avser
Per sista feb
Per sista maj
Per sista aug
Per sista okt

Inlämning
15 mars
14 juni
Särskild tidplan
15 nov

KsAu
24 mars
23 juni

KS
14 april
18 aug

24 nov

8 dec

Är det tidsmässigt möjligt ska helårsprognosen nämndbehandlas innan inlämnandet till kommunledningskontoret sker. Förvaltningschef ska inte underteckna helårsprognosen så som tidigare skett. Det är respektive nämnd som är ansvarig för prognoserna.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-11-18, § 251
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Anta förslag till tidplan för ekonomisk uppföljning 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder

Justerandes sign
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§ 249

Dnr 2020/382

Budget 2022-2026 - Tidplan och anvisningar
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret lämnar i detta ärende förslag till tidplan och anvisningar för
arbetet med budget 2022–2026.
Nytt i detta förslag jämfört med förra budgetprocessen är att budgetberedningen hanterar
investeringsbudget och investeringsprojekt för samtliga nämnder under våren 2021. Då ska
även exploateringsprojekt hanteras. Särskilda mallar finns upprättade som ska sammanställas och beslutas av nämnderna innan de lämnas in till ekonomienheten den 22 mars. Budgetberedningen kommer därefter att träffa nämnderna enskilt och har dialog med dem utifrån antagna budgetskrivelser gällande investeringar och exploateringar den 8 och 9 april.
Denna dialog genomförs av nämndens presidium. Därefter är det i tidplanen avsatt tre tillfällen för budgetberedningen att träffas innan kommunfullmäktige vid juni månads sammanträde beslutar om investerings- och exploateringsbudgetramarna samt investeringsoch exploateringsprojekt för år 2022 med plan för åren 2023–2026.
Den 2 augusti ska nämndernas antagna budgetskrivelser innehållande drift och preliminära
nämndmål lämnas in till ekonomienheten. Mallen för nämndernas budgetskrivelser innehåller vad gäller driftbudgeten; nuvarande verksamhet, bedömd måluppfyllelse för innevarande år, äskanden kopplade till fullmäktigemål, effektiviseringsmöjligheter på minst 1
procent av befintlig ram kopplade till fullmäktigemål och demografiska effekter (gäller
barn- och utbildningsnämnd samt socialnämnd). Vidare ska nämnderna inkomma med preliminära nämndmål samt eventuellt taxor.
Budgetberedningen kommer därefter att träffa nämnderna enskilt och har dialog med dem
utifrån de antagna budgetskrivelser den 16 och 17 augusti. Denna dialog genomförs av
nämndens presidium. I tidplanen ges utrymme för budgetberedningen att därefter träffas
vid två tillfällen. Den 22 september påbörjar sedan kommunstyrelsens arbetsutskott den
politiska beredningen gällande slutlig budget. Budgeten fastställs av fullmäktige den 25
oktober 2021.
Innan utgången av december 2021 ska nämnderna fattat beslut om internbudgeten, inklusive slutliga nämndmål. I januari 2022 är det tänkt att nämnderna ska informera fullmäktige
om budgeten.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-11-18, § 252
Justerandes sign
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§ 249 forts

Dnr 2020/382

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2020-11-10
Tidplan och budgetanvisningar 2022–2026
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna förslag till tidplan och anvisningar för budgetprocessen 2022–2026.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder

Justerandes sign
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§ 250

Dnr 2020/390

Plan för hälsa, Vård och Omsorg 2021-2026 remissutgåva
Ärendebeskrivning
Under hösten 2019 och våren 2020 har socialförvaltningen arbetat med att ta fram en ny
Plan för hälsa, vård och omsorg, som ersätter tidigare Vård- och omsorgsplan. Nu ska planen på remiss till kommunala förvaltningar, Simrishamnsbostäder samt kommunala pensionärsrådet. Kommunstyrelsen har fått tillfälle att inkomma med svar på remissen, remissvaret ska lämnas senast den 4 december 2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-11-18, § 253
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-03
Plan för hälsa vård och omsorg 2021 - 2026 – Remissutgåva, inkommen 2020-10-23
Beslut i Socialnämnden 2020-10-22, §148
Skrivelse remissomgång Plan för hälsa, vård och omsorg, 2020-09-30
Remiss – Plan för hälsa, vård och omsorg 2021 – 2026, 2020-09-30
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Kommunstyrelsen ställer sig positiv till remissutgåvan av Plan för hälsa, vård och
omsorg 2021 - 2026.
_______
Beslutet expedieras till:
Socialnämnden

Justerandes sign
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§ 251

Dnr 2020/409

Avyttring brandbil
Ärendebeskrivning
Sedan 2009 har det förelegat ett deponiavtal mellan fd Autoseum (och nuvarande ägare)
och Räddningstjänsten (Simrishamns kommun) avseende deponering och förvaring av en
brandbil (Ford A 1929) som finns i kommunens ägo. Förvaringen har till största del berott
på utrymmesbrist i räddningstjänstens lokaler. Deponiavtalet löper med löpande avslut och
det är tre månaders uppsägningstid. Ersättning för deponin utgår inte till någon part.
Ärendet aktualiseras nu för att Autoseums nuvarande ägare önskar omdisponera i utställningen och vill därför enbart ha föremål som de själv äger i sina utställningarna. Deponiavtalet önskas därmed upphävas.
Vid en förfrågan av tjänstepersoner i kultur och fritidsförvaltningen så uppges det inte
finns något intresse att ta emot brandbilen som föremål, både kopplat till behov av just
denna typ av föremål som av utrymmesskäl. Det finns heller inget intresse eller möjlighet
att hos räddningstjänsten inrymma brandbilen i deras lokaler. Alternativet är att sälja
brandbilen eller att skänka bort den. Nuvarande ägare till Autoseum önskar inte köpa
brandbilen men kan troligtvis tänka sig att ta emot den som gåva. Nuvarande ägare till Autoseum har också informerat om att de önskar att kommunen hämtar brandbilen så snart
som möjligt eftersom de önskar kunna planera sin nya utställning i närtid.
Beredningen av ärendet har visat att vi inte ser något behov av att behålla brandbilen i
kommunal ägo då det inte finns möjlighet att använda den eller ställa ut den, vi har också
problem med att förvara den över en längre tid. Med anledning av ovanstående föreslås
därför att avyttra brandbilen. För detta finns två alternativ, sälja eller skänka.
Alternativ ett innebär att vi tar hem brandbilen i egen ägo och får den värderad för att därefter sälja den. I dagsläget finns ingen värdering gjord men värderingsman finns och har
också möjlighet att genomföra värdering i närtid. Vid försäljning av lös egendom externt
ska objektet först värderas. Värderingen ska göras på objektiva grunder, man kan jämföra
med liknande föremål till exempel på internet eller anlita någon för värderingen. Utomstående kan även användas för själva försäljningen. Objektet ska annonseras och säljas till
högstbjudande. Försäljning till underpris, det vill säga under marknadsmässigt pris, kan
leda till att 2 kap 8 § Kommunallagen (2017:725) aktualiseras då det kan ses som otillbörligt gynnande av enskild näringsidkare.
Det andra alternativet innebär att skänka brandbilen till Autoseum. Detta alternativ kan ses
som ett aktuellt alternativ då de under mer än tio år innehavt brandbilen i sitt utställningsbestånd. Genom att skänka brandbilen till Autoseum ges kommuninvånarna och även allmänheten i övrigt en möjlighet att även fortsättningsvis ha tillgång till brandbilen som hiJusterandes sign
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storiskt föremål från bygden i ett lokalt museum. Eftersom kommunen inte har möjlighet
att förvara och ställa ut brandbilen inom sin egen museiverksamhet, finns inget annat alternativ för att kunna tillgängliggöra brandbilen för kommuninvånarna även framöver. Att
som kommun skänka bort saker som saknar värde till externa parter, exempelvis välgörenhetsorganisationer, är tillåtet. Har sakerna som man vill skänka ett värde kan kommunallagens begränsning av stöd till enskild näringsidkare aktualiseras. Kommunen kan själva
göra en egen bedömning av det aktuella objektet saknar värde. Om objektet kostar mer att
sälja än försäljningen ger får det anses sakna värde och kan skänkas. I detta fall tror vi att
brandbilen har ett högre värde än vad det kostar att försälja.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-30.
Yrkande
Fredrik Ramberg (SD) yrkar att man ger kommundirektören i uppdrag att undersöka möjligheten att hitta lämpliga lokaler för brandbilen samt att den behålls i kommunal ägo.
Ajournering är begärd och verkställs, kl 15.40-15.45.
Beslutsomgång
Ordföranden ställer proposition på liggande beslutsförslag, försäljning av brandbilen genom försäljning, mot Fredrik Rambergs (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande beslutsförslag, avyttring av brandbilen.
Votering begärs och verkställs.
Omröstning
Den som vill att brandbilen försäljs röstar Ja.
Den som röstar för Fredrik Rambergs yrkande röstar nej.
Voteringen utfaller med 10 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Henric
Appelkvist (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand (L), Mats Bengtsson (C), Gudrun Schyman (FI), Lisa Kvarnbäck (MP) och Mats
Sundbeck (V),
3 Nej-röster; Karl-Erik Olsson (S), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD) samt
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2 som avstår; Pia Ingvarsson (S) och Christer Grankvist (S).
Kommunstyrelsen har beslutat enligt liggande beslutsförslag, försälja brandbilen.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Avyttra brandbilen genom försäljning.



Ge kommundirektören i uppdrag att få brandbilen värderad och att försälja den på
öppen marknad



Återkomma till kommunstyrelsen avseende användning av intäkten av försäljningen

_______
Beslutet expedieras till:
Kommundirektören
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Revidering i kommunstyrelsens reglemente
Ärendebeskrivning
Beslut om eldningsförbud med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot
olyckor kan inte överlåtas till ett kommunalförbund, för Simrishamns del SÖRF. Beslutet ska
fattas i kommunen vilket saknat reglering i Simrishamns kommuns författningssamling. Kommunledningskontoret föreslår ett tillägg till kommunstyrelsens reglemente som lyder:
Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-11-18, § 254
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-30
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


I enlighet med förslag tillföra reglemente för kommunstyrelsen en ny punkt § 8:5
avseende eldningsförbud
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Namnbyte av och tillägg i samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 § 84 om att byta namn på samhällsbyggnadsnämnden till samhällsplaneringsnämnden. I linjen med detta beslut ska även nämndens reglemente byta namn i rubriken och genomgående i den löpande texten.

Kommunen är enligt 15 kap. 20 § miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av hushållsavfall inom kommunen. Med hushållsavfall avses enligt 15 kap. 3 § miljöbalken avfall
som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
Enligt 15 kap 24 § miljöbalken är det förbjudet för annan än kommunen eller den kommunen anlitar att transportera hushållsavfall. Kommunen bestämmer själv hur avfallshanteringen ska bedrivas, antingen i egen regi genom förvaltning, i eget eller samägt bolag eller
genom uppdrag till en eller flera upphandlade entreprenörer. Det innebär att verksamhetsutövandet kan läggas över på ett kommunalt bolag. Kommunen förblir dock alltid huvudman för verksamheten och kan aldrig överföra sitt avfallsansvar till ett bolag.
Det har framkommit ett behov av att förtydliga kommunens renhållningsansvar i samhällsbyggnadsnämndens reglemente. Detta görs genom att tillföra orden avfalls- och renhållningsfrågor i reglementets 1 §, ”Allmänt om nämndens uppgifter”.
Förslag på ny skrivning:
” Allmänt om nämndens uppgifter

1 § Samhällsplaneringsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom lokalförsörjning, fastigheter, byggnader och infrastruktur/markanläggningar, planläggning av mark och vatten,
exploateringsverksamhet, resurs-, naturvårds-, klimat- och miljöfrågor som inte innebär
myndighetsutövning, avfalls- och renhållningsfrågor, kostverksamhet, städverksamhet,
hamnverksamhet och vatten- och avloppsanläggningar. Samhällsplaneringsnämnden ansvarar för Simrishamns kommuns miljöpris…”
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-11-18, § 255
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-09

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

24

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-12-02

§ 253 forts

Dnr 2019/40

KOMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Byta namn från samhällsbyggnadsnämndens reglemente till samhällsplaneringsnämndens reglemente samt att byta nämndens namn på alla förekommande ställen i
den löpande texten.



Tillföra reglementets första paragraf orden ”avfalls- och renhållningsfrågor”.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Renhållningsordning 2021-2030
Ärendebeskrivning
Simrishamns och Tomelilla kommuners nuvarande renhållningsordning gäller till och med
2020 och förslag till en ny renhållningsordning är framtagen av Österlens Kommunala
Renhållnings AB (Ökrab) och Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav).
Renhållningsordningen innefattar avfallsföreskrifter (regler för avfallshanteringen) och
gemensam kretsloppsplan Från avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021–2030
för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo,
Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad (motsvarande
avfallsplan med strategiska mål för avfallshanteringen). Hela renhållningsordningen har
tagits fram genom ett samarbete mellan tio av
Sysavs ägarkommuner och Sysav.
Den gemensamma kretsloppsplanen är en och samma strategiska plan för alla tio kommunerna. Det är en styrka att flera kommuner har en gemensam plan med samma mål, så att
kommunerna under planperioden kan arbeta tillsammans och förmedla samma budskap.
Gällande avfallsföreskrifterna har en gemensam mall tagits fram, som därefter har lokalanpassats för varje enskild kommun.
Den gemensamma kretsloppsplanen består av tre mål och 24 tillhörande
indikatorer. De tre målen uppnås genom att målens tillhörande indikatorer och indikatorvärden uppnås. Kretsloppsplanen är hela kommunens strategiska plan som samtliga förvaltningar och kommunala bolag ska arbeta med. Den gemensamma kretsloppsplanen har
utformats med syfte att vara lättläst, engagerande och intressant för en bred målgrupp i
kommunen.
Förslaget till ny renhållningsordning har varit föremål för samråd under perioden 15 maj
till 15 juni 2020. Inkomna synpunkter och svar finns i bilaga A. Här framgår även vilka
ändringar som har gjorts i föreskrifterna och den gemensamma kretsloppsplanen samt tillhörande bilagor.
Enligt 6 kapitlet 3 § Miljöbalken ska kommunen ta fram en miljökonsekvens-beskrivning
när en ny avfallsplan tas fram, om planen har betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen men det är också ett sätt att stämma av
att kommunen inte glömmer något väsentligt ur miljösynpunkt i planen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

26

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-12-02

§ 254 forts

Dnr 2020/174

Den gemensamma kretsloppsplanen kommer att ange förutsättningar för att bedriva verksamheter och åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka miljön. Kretsloppsplanen kommer också ha betydelse för främjandet av hållbar utveckling. I huvudsak är denna påverkan
positiv.
Med ovanstående resonemang som grund gör Ökrab bedömningen att
genomförandet av kretsloppsplanen kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling
inom avfallshanteringen för kommunerna och bedöms innebära betydande miljöpåverkan.
En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram. Arbetet med miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, har skett parallellt med arbetet med framtagande av
kretsloppsplanen.
Samhällsbyggnadschef Marie Leandersson i Simrishamns kommun och kanslichef Johan
Linander i Tomelilla kommun har gått genom förslaget och föreslår följande ändringar:


På sidan 22 i Tabell 2 ändras ”Eget omhändertagande av toalettavfall” (§55) till
”Eget omhändertagande av toalettavfall från förmultningstoalett, mulltoa, förbränningstoalett eller liknande”.



Den beskrivande texten på sidan 23 ändras till: ”55 § Om en fastighetsinnehavare
avser att kompostera fastighetens toalettavfall från förmultningstoalett, mulltoa,
förbränningstoalett eller liknande inom fastigheten ska ansökan om det lämnas till
tillsynsmyndigheten minst en månad innan kompostering påbörjas.”

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-11-18, § 256
Tjänsteskrivelse, 2020-11-06
Förslag föreskrifter för avfallshantering 2021-2030
Gemensam kretsloppsplan 2021–2030
Bilaga 1 Ansvarsfördelning indikatorer
Bilaga 2 Projektorganisation och samråd
Bilaga 3 Nulägesbeskrivning
Bilaga 4 Nedlagda deponier
Bilaga 5 Uppföljning
Bilaga 6 MKB
Bilaga 7 Barnkonsekvensanalys
Bilaga 8 Kostnadsanalys
Bilaga 9 Framtida avfallsmängder
Samrådsredogörelse - Ökrab
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KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anta den gemensamma kretsloppsplanen 2021–2030 med tillhörande bilagor, med
giltighetstid från 1 januari 2021,



Anta avfallsföreskrifterna, vilket innebär fastställande av 1–64 §§, med nedanstående ändringar, samt bilaga 1 och 2. Giltighetstid från 1 januari 2021. Avsnittet ”information” ingår inte i föreskrifter för avfallshantering och kan ändras av samhällsbyggnadsförvaltningen vid behov.
o På sidan 22 i Tabell 2 ändras ”Eget omhändertagande av toalettavfall” (§55)
till ”Eget omhändertagande av toalettavfall från förmultningstoalett, mulltoa, förbränningstoalett eller liknande”.
o Den beskrivande texten på sidan 23 ändras till: ”55 § Om en fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens toalettavfall från förmultningstoalett, mulltoa, förbränningstoalett eller liknande inom fastigheten ska ansökan om det lämnas till tillsynsmyndigheten minst en månad innan kompostering påbörjas.”



Genomförandet av kretsloppsplanen bedöms innebära betydande positiv miljöpåverkan,



Godkänna genomförd miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, av
förslag till kretsloppsplan 2021–2030.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Översyn av lokala hälsoskyddsföreskrifter
Ärendebeskrivning
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutade den 9 december 2019 att
föreslå att ge förvaltningen i uppdrag att se över de lokala hälsoskydds-föreskrifterna.
Ärendet överlämnades för beslut i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.
Varje medlemskommun i miljöförbundet har lokala hälsoskyddsföreskrifter som beslutats
av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Samtliga tre kommuner (Simrishamn, Ystad och Tomelilla) har föreskrifter från tidigt 2000-tal. Det hade underlättat
Ystad-Österlenregionens miljöförbunds arbete om föreskrifterna i medlemskommunerna
varit så lika som möjligt. Särskilt uppmärksammade Ystad-Österlenregionens Miljöförbund föreskrifterna gällande installation av värmepump samt avstånd för spridning av gödsel.
Nu gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige i Simrishamns
kommun 30 maj 2005, § 34.
Kommunstyrelsen i Simrishamns kommun beslutade 18 mars 2020, § 52, att ge YstadÖsterlenregionens miljöförbund i uppdrag att se över de lokala hälsoskyddsföreskrifterna
för att därefter översända dessa för beslut i kommunfullmäktige, samt att bilda en
referensgrupp med representant från medlemskommunerna som deltar i arbetet.
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har nu tillsammans med referensgruppen tagit fram
förslag till reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifter.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 9 november 2020, § 229, att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderade lokala hälsoskydds-föreskrifter att
gälla från och med 1 januari 2021, samt att i samband härmde upphäva lokala
hälsoskyddsföreskrifter beslutade av kommunfullmäktige 30 maj 2005, § 343.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-11-18, § 257
Tjänsteskrivelse, 2020-11-09
Samhällsplaneringsnämndens beslut, SPN 2020-11-09, § 229
Jämförelse mellan förslaget inför 2021 och nu gällande från 2005
Förslag till Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Simrishamns kommun 2021Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Simrishamns kommun, KF 2005-05-30, § 34
Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anta förslaget till reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifter att gälla från och med 1
januari 2021.



Upphäva lokala hälsoskyddsföreskrifter beslutade av kommunfullmäktige 30 maj
2005, § 343.

____
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Dnr 2020/121

Helårsprognos 4 - Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 4.
Prognosen är upprättad efter oktober månads utgång. Kommunens budgeterade balanskravsresultat är 13,7 mnkr. Prognostiserat balanskravsresultat är 55,7 mnkr. Det innebär att kommunens finansiella resultatmål för 2020 med ett överskott på 1,2 procent av skatter och statsbidrag
uppfylls med gott mått. Det stora överskottet beror till stor del på generella statsbidrag och
ersättning för sjuklönekostnader som betalats ut med anledning av coronapandemin.
Prognostiserat driftresultat är 48,7 mnkr. Samtliga nämnder förutom Barn- och utbildningsnämnden och Byggnadsnämnden visar positiva avvikelser. Samhällsplaneringsnämnden visar
en positiv avvikelse med hjälp av exploateringsverksamheten.
Investeringsredovisningen visar en avvikelse på 48,7 mnkr, vilket innebär att 71% av budgeten
uppfylls. En del projekt har blivit försenade på grund av coronapandemin.
Barn- och utbildningsnämnden skriver att deras prognos förutsätter att planerade justeringar i
verksamheten genomförs. I oktober borde det gå att göra en bedömning av detta. I månadsboksluten som vi tagit del av är avvikelsen för hela förvaltningen i nivå med prognosen, men det
skiljer en del mellan verksamheternas utfall och prognos.
VA-verksamheten har inte presenterat någon senare prognos än den som lämnades i augusti i
samband med delårsbokslutet på grund av oklarheter i samband med bolagsbildningen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-11-18, § 258
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-16
Helårsprognos 4 oktober 2020
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna helårsprognos 4/2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign
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Politiska sammanträden på distans
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun fattade den 30 mars 2020 beslut om att ledamöter i Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund
ges möjlighet att delta vid sammanträden på distans, med anledning av Covid-19. Beslutet gäller till och med den 31 december 2020. Beslut med samma innebörd fattades i Ystad, Sjöbo
och Tomelilla kommun.
Då behovet kvarstår föreslås att förbunden fortsatt ges denna möjlighet till deltagande på distans. Förslaget har kommit upp från kommunerna om att denna möjlighet inte ska tidsbegränsas utan gälla tillsvidare, tills annat beslut fattas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-11-18, § 261
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-10
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30, § 67
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Sydöstra Skånes Räddningstjänst förbunds
respektive ledamöter får delta i förbundens sammanträden på distans under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar samma beslut.

______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Dnr 2020/396

Hållbarbetspolicy för Simrishamns kommun 2021-2024
Ärendebeskrivning
2013 antog kommunfullmäktige ett lokalt åtgärdsprogram för miljömålen, nuvarande åtgärdsprogram gäller till och med år 2020. Arbetet med att formulera åtgärder för att uppfylla miljömålen gjordes parallellt med färdigställandet av översiktsplanen för Simrishamns kommun, och av den anledningen ingår ett stort antal miljöåtgärder även i översiktsplanen. För den hållbara utvecklingen är det viktigt att översiktsplanen, med sina tydliga ställningstaganden och strategier, är vägledande.
Kommunfullmäktige uppdrog åt kommundirektören att ta fram ett nytt miljömålsprogram
kopplat till nationella miljömål och Agenda 2030, då miljöprogrammet löpte ut år 2020.
Programmet skulle vara styrande för Simrishamns kommunkoncern, både nämnder och
kommunalt ägda bolag, men också beröra hela samhället. För att uppnå detta uppdrag och
för att arbeta mot ett hållbart Simrishamn ur alla tre perspektiven – socialt, ekonomiskt och
ekologiskt (miljö) antog kommunstyrelsen 2019 en projektuppdragsplan för framtagande
av ett Hållbarhetsprogram (Hållbarhetspolicy).
Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun för perioden 2021 - 2030 ska peka ut viljeinriktningar och prioriteringar och innehåller fokusområden och strategiska ställningstaganden för att lokalt bidra till att miljömål, folkhälsomål och FN:s Agenda 2030 ska nås. Policyn ersätter tidigare miljömålsprogram som sträcker sig fram till 2020. En policy pekar ut
en önskvärd utveckling av utpekade områden och fastslår en politisk viljeinriktning. I en
policy tas inte någon detaljerad ställning till utförande, prioriteringar eller metoder inom ett
specifikt område.
Det finns förslag på två alternativa hanteringar av det fortsatta arbetet med Hållbarhetspolicyn det första är att hållbarhetspolicyn ska fungera som ett stöd till arbetet med hållbarhet
för hela kommunen och samtliga nämnder ska i sin nämndplan beakta de strategiska ställningstagandena. Det andra är att till policyn knyta en handlingsplan, åtgärderna i handlingsplanen kommer att utgöras av aktiviteter som strävar mot de strategiska ställningstagandena i policyn. Båda alternativen innebär att arbetet med policyn årligen ska återrapporteras till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-11-18, § 262
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-17
Förslag på Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun 2021 - 2030
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2020-12-02

§ 258 forts

Dnr 2020/396

Yrkande
Paul Frogner Kockum (F) lägger ett tilläggsyrkande, att man lägger till en punkt under
”Fokusområde 4 Hav och Marina Resurser/Strategiska ställningstagande: Minska miljöpåverkan av föroreningar från tidigare okontrollerade utsläpp som återfinns i våra sediment.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Under ”Fokusområde 4 Hav och Marina Resurser/Strategiska ställningstagandegöra
följande tillägg: Minska miljöpåverkan av föroreningar från tidigare okontrollerade
utsläpp som återfinns i våra sediment.



I övrigt anta förslag till Hållbarhetspolicy 2021-2030 för Simrishamns kommun.



Uppdra åt kommundirektören att ta fram en handlingsplan för åren 2021-2024 med
åtgärder och aktiviteter som definieras av nämnder och bolag och som strävar mot
de strategiska ställningstagandena i policyn.



Handlingsplanen ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2021-06-30.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2020-12-02

§ 259

Dnr 2020/404

Hantering av underskott i VA verksamheten
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden har inkommit med nytt förslag till beslut om hur VA-skulden
ska hanteras.
VA-verksamheten bedriver affärsverksamhet med självkostnadsprincipen som
grund och verksamheten finansieras genom uttag av taxor och avgifter. Över- och
underskott ska regleras över åren. Underskott genom en höjning av taxor/avgifter
och överskott genom minskning av befintlig VA-fond alternativt sänkning av
taxor och avgifter. VA-verksamheten bedrivs med lång framförhållning och god
planering av kommande investeringar. Taxor och avgifter finansierar både driften
och investeringsverksamheten det vill säga pågående och kommande investeringar
enligt fastställd investeringsplan. Investeringar medför ökade kapitalkostnader
(avskrivningar och ränta).
Avsättningar till en VA-fond får göras enligt gällande lagstiftning. Lagen om
allmänna vattentjänster 2006:412 (30 §) beskriver följande krav för att avsättning
till VA-fond får ske:
1. Det finns en fastställd investeringsplan.
2. Avsättningen avser en bestämd åtgärd (eller flera åtgärder).
3. Åtgärderna och de beräknade kostnaderna redovisas i planen.
4. Att det framgår i planen när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk.
5. Planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att täcka
kostnaden för den vattentjänsten.
Samhällsplaneringsnämnden beslutsförslag till kommunfullmäktige är att VA-kollektivets
skuld till kommunen på 7 683 tkr regleras genom att minska tidigare avsatta medel i VAfonden (25 166 tkr). Förslaget följer Svenskt Vattens
beskrivning av hantering av överuttag och underskott i VA-verksamheten, samt
Rådet för Kommunal Redovisning – RKR:s inlaga ”Redovisning av
affärsverksamhet – mot bakgrund av självkostnadsprincipen”.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom ovanstående resonemang då sakfrågan rent
bokföringstekniskt hanteras i enlighet med Rådet för Kommunal Redovisning och Svenskt
Vatten och därmed följer vi god redovisningssed för Sveriges kommuner.
Beslutsunderlag
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-12-02

§ 259 forts

Dnr 2020/404

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-01
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2020-11-26 § 247 Frågan om reglering av VA-skuld
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-20.
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2020-10-01 § 180 Delårsbokslut
2020-01-01 – 2020-08-31
Samhällsplaneringsnämndens beslut med plan för VA-verksamhetens hantering
av underskottet från 2018 och 2019, 2020-10-01, § 180.
Rådet för Kommunal Redovisning – RKR:s inlaga ”Redovisning av
affärsverksamhet – mot bakgrund av självkostnadsprincipen”, 2006.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Komplettera kommunfullmäktiges beslut, diarienummer 2015/481, (KF 2016-1031, § 198 och KF 2017-04-24, § 74) i den del som anger att VA-investeringsfonden
ska användas som delfinansiering av investeringsprojektet överföringsledningen
Brösarp – Kivik 2017–2020. VA-investeringsfonden är till för att finansiera framtida investeringar i VA-verksamhetens ledningsnät och andra VA-anläggningar.



Godkänna att redovisat underskott inom VA-verksamheten/VA-kollektivet 2018
och 2019, (7 683 tkr), regleras genom att befintlig VA-fond (25 166 tkr) minskas
med 7 683 tkr.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2020-12-02

§ 260

Dnr 2020/342

VA-taxa 2021
Ärendebeskrivning
VA-taxan för 2021 återremitterades på kommunstyrelsens sammanträde den 18 november,
§ 234.
Samhällsplaneringsnämnden har inkommit med förslag på VA-taxa för 2021 där de föreslår en höjning av brukningsavgifter i VA-taxan med 5 % för att kunna finansiera verksamheten. De förklarar i sitt beslut att brukningsavgiften ska täcka kostnader för driften av den
allmänna VA-anläggningen. De ska också täcka kapitalkostnader för investeringar och
reinvesteringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar. Kostnaderna påverkas av olika
faktorer som exempelvis klimatförändringar och ökade krav på förbättrade reningsprocesser.
I samhällsplaneringsnämndens protokoll står det att någon taxehöjning inte har genomförts
sedan 2016 samtidigt som bland annat leverantörskostnader, personalkostnader och driftkostnader har ökat. De skriver även att det behöver göras stora satsningar för att långsiktigt
kunna säkerställa en hållbar dricksvattenförsörjning och avloppshantering:
 Bygga ut ledningsnät och öka kapacitet till både nya bostäder och
befintliga områden.
 Öka förnyelsetakten så att reinvesteringar i ledningsnätet kan göras på en
acceptabel nivå.
 Anpassa befintlig VA-infrastruktur för rådande och kommande
klimatförändringar.
 Säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt genom att säkerställa en god
tillgång av råvatten.
 Möta nya krav på avloppsrening samt omhändertagande av slam.
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens uträkning innebär föreslagen höjning av brukningsavgiften på 5 % en ökning med 370 kr per år, vilket motsvarar 31 kr per månad, för
en normalvilla som förbrukar 150 m3 vatten per år. Den nya årskostnaden blir 7 739 kr per
år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2020-11-27
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-11-26
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-19
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

37

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-12-02

§ 260 forts

Dnr 2020/342

Förslag VA-taxa 2021
Rapport Svenskt Vatten – Kommentarer till 2020 års taxestatistik, juni 2020
Svenskt Vatten – Finansiering av VA-investeringar
Svenskt Vatten – Frågor och svar i anslutning till senaste taxestatistik 2020
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna förslag till vatten- och avloppstaxa 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

38

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-12-02

§ 261

Dnr 2020/371

Hemställan från Kommunalförbundet AV Media Skåne till medlemskommunerna om att anta tre nya medlemmar samt att godkänna ny Förbundsordning
Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet AV Media Skåne inkom 19 oktober 2020 med hemställan om att anta nya
medlemmar och att godkänna ny förbundsordning. Barn- och utbildningsnämnden beredde
ärendet och Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 24 november 2020, §134 att föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta Kristianstads, Hörbys och Höörs kommuner som medlemmar i kommunalförbundet AV Media Skåne och att godkänna ny förbundsordning för kommunalförbundet AV Media Skåne.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-25
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-11-24, §134
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2020-10-27
Hemställan från kommunalförbundet AV Media Skåne, 2020-10-19
Förbundsordning för kommunalförbundet AV Media Skåne, 2020-10-19
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anta Kristianstads, Hörbys och Höör kommuner som medlemmar i kommunalförbundet AV Media Skåne.



Godkänna ny förbundsordning för kommunalförbundet AV Media Skåne

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

39

Kommunstyrelsen
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§ 262

Dnr 2020/342

Taxor och avgifter kommunen 2021
Ärendebeskrivning
Nämnderna ansvarar för att ta fram ett underlag som ska innehålla en tydlig
redovisning av taxor och avgifter för föregående år samt nytt förslag på taxor och avgifter för
kommande år. Presentationen ska göras så att det på ett enkelt sätt går att utläsa vilka förändringar som gjorts.

Nämnderna har även tagit fram förslag hur de önskar att deras taxor hanteras fortsättningsvis.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2020-11-30, § 247, återremitterades ärende för förtydligande vad gäller vilket procentindex som ska användas samt klargöra hur den framtida
hanteringen av taxor som finns i 22:5, Framtida hantering, under rubrikerna Indexuppräknade taxor samt ej indexuppräknade taxor - ska även dessa taxor i framtiden hanteras som
indexuppräknade.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2020-10-28, § 236
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2020-10-15
Taxor och avgifter – kommunstyrelsen 2021, 2020-10-14
Taxor och avgifter 2021 inom byggnadsnämndens verksamhetsområde Indexuppräkning, 2020-10-06
Taxor och avgifter samhällsplaneringsnämnden 2021, 2020-10-01
Budget 2021 – taxor kultur- och fritidsnämnden, 2020-10-13
Budget 2021, Taxor och avgifter barn och utbildningsnämnden, 2020-09-29
Taxor och avgifter socialnämnden, 2020-09-24
Framtida hantering av taxor och avgifter.
Yrkanden
Jeanette Ovesson (M) yrkar bifall till liggande beslutsförslag och lägger ett tilläggsyrkande; Fastställa att PKV, per augusti månad, används för den årliga indexuppräkningen om
inget annat anges i avtal eller i motsvarande styrande dokument.
Pia Ingvarsson (S) yrkar avslag på att indexuppräknade taxor beslutas i respektive nämnd
utan beslut ska fattas i kommunfullmäktige.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2020-12-02

§ 262 forts

Dnr 2020/342

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på liggande beslutsförslag med tilläggsyrkande mot Pia
Ingvarssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande beslutsförslag med tillägg.
Votering begärs och verkställs.
Omröstning
Den som röstar för liggande beslutsförslag med tillägg röstar Ja.
Den som röstar för Pia Ingvarssons (S) yrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med 10 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Henric
Appelkvist (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand (L), Mats Bengtsson (C), Gudrun Schyman (FI), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD) mot
5 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Lisa Kvarnbäck (MP) och Mats Sundbeck (V).
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Fastställa styrelsens och nämndernas taxor och avgifter att gälla fr.o.m. 2021-01-01
enligt nedan med ändring enligt det nya förslaget där kultur- och fritidsnämndens
taxor för uthyrning av sporthall, simhall, utomhusbad, bowlinghall och skjuthall
under rubriken taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar nedan
räknas upp med KPI istället för PKV i enlighet med gällande
driftentreprenadavtal.
Kommunstyrelsen:
- Kopieringstaxa
- Prenumeration på handlingar till kommunfullmäktige
- Kopiering av allmänna handlingar
Byggnadsnämnden:
- Bygglovtaxor
Samhällsplaneringsnämnden:
- Hamntaxa
- Taxa för ledningsdragande verksamheter
- Plantaxa

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2020-12-02

§ 262 forts

Dnr 2020/342

- Kart- och mättaxa
- Taxa för upplåtelse av offentlig/allmän platsmark
- Måltidstaxa för anhörig
- Taxa för felparkeringsavgifter
- Taxa för kommunjägartjänster på privat mark
Kultur- och fritidsnämnden:
- Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar
- Taxa för lotteri
- Avgifter för Biblioteket
- Taxa för Österlens museum
- Försäljning och förmedling av bilder Österlens museum
Barn- och utbildningsnämnden:
- Kulturpedagogiska enhetens avgifter
- Naturskolan Österlens avgifter
- Lokalavgifter
- Campus Österlen och kommunal vuxenutbildning
Socialnämnden:
- Taxor och avgifter inom vård och omsorg
- Taxa för dödsboförvaltning


Fastställa den framtida hanteringen av taxor och avgifter enligt dokument ”framtida
hantering av taxor och avgifter” med ändring att kultur- och fritidsnämndens taxor
gällande Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar ändrar namn
till; Taxa för uthyrning av samlingslokaler, permanenta upplåtelser, idrottsplatser
och övrigt samt att det läggs till en ny rubrik med namnet Taxa för uthyrning av
sporthall, simhall, utomhusbad, bowlinghall och skjuthall som ska enligt det nya
förslaget fortsättningsvis indexuppräknas med KPI och beslutas av kultur- och fritidsnämnden årligen. Taxan beslutas av fullmäktige en gång per mandatperiod, det
första året i varje mandatperiod.



Fastställa att PKV per augusti används för den årliga indexuppräkningen om inget
annat anges i avtal eller i motsvarande styrande dokument.

Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist
(S), Lisa Kvarnbäck (MP) och Mats Sundbeck (V).
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 263

Dnr 2020/421

Julhälsning
Ordföranden tackar för ett gott samarbete under året och önskar samtliga en God Jul &
Gott Nytt År.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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