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Beslutande

Jeanette Ovesson (M)
Jaennine Olesen (M)
Anders Johnsson (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M)
Maria Linde Strömberg (M)
Paul Frogner Kockum (KD)
Malin Henriksson (L)
Mats Bengtsson (C)
Karl-Erik Olsson (S)
Pia Ingvarsson (S)
Christer Grankvist (S)
Gudrun Schyman (F!)
Hans-Olof Höglund (MP)
Mats Sundbeck (V)
Tomas Assarsson (SD)
Fredrik Ramberg (SD)

Övriga deltagande

Christian Esbjörnsson (M)
Kristina Åhberg (M)
Lars-Erland Einarsson (C)
Annelie Roshagen (KD)
Lotta Hildebrand (L)
Anna Ling (C)
Berit Olsson (S)
Lennart Månsson (S)
Christl Bengtsson (S)
Christer persson (ÖP)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Bengt-Åke Lindell (SD)
Jan Dahl (SD)
Diana Olsson, kommundirektör
Carina Persson, nämndsekreterare
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hus/mötesplats för alla seniorer.
Medborgarförslag: Slå ihop SÖSK-kommunernas upphandlingsavdelningar.
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Dnr 2019/22

Fastställande av ärendelista
Punkt 22 på dagens ärendelista ändas till informationsärende.
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR


Godkänna upprättad ärendelista med ändring enligt ovan.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2019/34

Meddelande till kommunstyrelsen
Följande meddelanden redovisas:
-

Skrivelse från sakägare och företagare angående cykelvägen Hammar-Skillinge.

-

Medlemsinformation från Kommunförbundet Skåne.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 28

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2018/499

Medborgarförslag - Önskemål om ett seniorernas hus/mötesplats för alla
seniorer
Anita Brännvall, Simrishamn, har lämnat in ett medborgarförslag om ett seniorernas
hus/mötesplats för alla seniorer.
Medborgarförslaget har behandlats vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-01-28, §
3, där man beslutade att förslaget skulle beredas och beslutas i kommunstyrelsen samt att
förslagsställaren ska beredas möjlighet att informera om sitt förslag vid kommunstyrelsens
sammanträde.
Vid dagens sammanträde redogör Anita Brännvall för sitt medborgarförslag.
____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 29

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2018/507

Medborgarförslag - Slå ihop SÖSK-kommunernas upphandlingsavdelningar
Anders Mårtensson, Henrik Mårtensson och David Mårtensson, Gärsnäs, har lämnat in ett
medborgarförslag om att slå ihop SÖSK-kommunernas upphandlingsavdelning.
Medborgarförslaget har behandlats vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-01-28, §
10, där man beslutade att förslaget skulle beredas och beslutas i kommunstyrelsen samt att
förslagsställarna ska beredas möjlighet att informera om sitt förslag vid kommunstyrelsens
sammanträde.
Vid dagens sammanträde redogör Henrik Mårtensson för medborgarförslaget.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 30

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2019/31

Medborgarförslag: Lämna in gamla datorer till t.ex. Röda korset.
Jan Wall, Simrishamn, har lämnat in ett medborgarförslag om att lämna in gamla datorer
till t ex Röda korset.
Medborgarförslaget har behandlats vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-01-28, §
8, där man beslutade att förslaget skulle beredas och beslutas i kommunstyrelsen samt att
förslagsställaren ska beredas möjlighet att informera om sitt förslag vid kommunstyrelsens
sammanträde.
Vid dagens sammanträde redogör Jan Wall för sitt medborgarförslag.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2019/73

Information från SÖSK
Vid dagens sammanträde informerar Madeleine Johanson, Kristin Persson, Julia Falkman
samt Susanna Winblad om SÖSK:s verksamheter.
Madeleine Johansson informerar om SÖSK-kontoret och att man arbetar framförallt med
att stärka kommunernas röst mot andra myndigheter. Kontoret bildades på 1960-talet för
att enas om en gemensam röst mot länsstyrelsen. Kommunerna inom SÖSK träffas ungefär
fyra gånger per år.’
Pågående projekt är bland annat Infrastruktur, där Tomelilla har samordningsansvaret samt
Destinationsutveckling där Simrishamn har samordningsansvar.
Kristin Persson och Julia Falkman informerar om Leadermetoden, som är ett trepartnerskap där Leader Sydöstra Skåne arbetar med lokalt ledd utveckling. Leaderområdet omfattas av Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner och finansieras av fyra EUfonder: Jordbruksfonden, Havs- och fiskerifonden, Regionala utvecklingsfonden samt Socialfonden.
Susanna Winblad ger information om ”Ystad som regional kärna”, ett samverkansprojekt
mellan Ystad, Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Region Skåne och som finansieras av Tillväxtverket.
Projektet ska identifiera vad Ystads roll som regional kärna kan innebära och hur kommunerna i Sydöstra Skåne kan arbeta tillsammans för att lyfta och stärka regionen.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2019/23

Information från kommundirektören
Kommundirektör Diana Olsson informerar om att kanslichef Anita Ipsen börjar den 1 april
2019.
Ekonomichef har anställts, Lars-Johan Rosvall, som börjar den 1 maj. fram tills Lars-Johan
börjar sin tjänst kommer IT-chef Peter Nilsson gå in som tf ekonomichef.
Konsult har anställts på ekonomienheten i ca 3 månader, Jan-Erik Magnusson innehar konsultuppdraget.
Jan-Erik Magnusson ger en kort presentation av sig själv på dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 33

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2019/88

Tack
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Karl-Erik Olsson (S) tackar ekonomichef Elisabeth Wahlström samt chefsekonom Peter Andersson som båda slutar sina anställningar vid
Simrishamns kommun under februari månad.
Karl-Erik Olsson, med instämmande från kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, tackar för deras insatser för kommunen under året de varit anställda samt önskar dem lycka
till med sina nya uppdrag.
____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2019/71

Redovisning av delegeringsbeslut
-

Ansökan om kommunal tjänstepension.

-

Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 2018-12-19, §§ 274-275.

-

Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 2019-01-23, §§ 8-9.

____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2018/479

Remiss: Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030
Ärendebeskrivning
Enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska Region Skåne i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa målen för den regionala kollektivtrafiken. Regionfullmäktige har beslutat (2016-11-29, § 252) att varje
kommande trafikförsörjningsprogram ska fastställas så snart det bedöms lämpligt efter
genomfört allmänt val till regionfullmäktige vart fjärde år.
Trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt dokument som på en övergripande nivå ska
beskriva det samlade behovet av all kollektivtrafik i Skåne. Nu gällande
trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 fastställdes av regionfullmäktige 2015-11-24.
Ett förslag till Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030 har arbetats fram av regional utveckling och Skånetrafiken under 2017 och 2018. Förslaget är nu på remiss. Remissperioden pågår mellan 5 november och 15 februari 2019.
Infrastrukturgruppen inom SÖSK, Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, har tagit fram ett
utkast till yttrande, som behandlades i Samarbetskommittén den 12 december 2018. Härefter har utkastet till yttrande reviderats efter önskemål och synpunkter från detta kommittémöte.
Samarbetskommittén planerar att ta upp yttrandet för underskrift vid möte den 29 januari
2019.
Beslutsunderlag
Reviderat yttrande, 2019-01-21
Arbetsutskottets beslut, 2019-01-23, § 17
Tjänsteskrivelse, 2019-01-12
SÖSK:s förslag till yttrande Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030, 2018-12-18
Remiss Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030, 2018-11-14
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna SÖSKs reviderade förslag till yttrande över remiss Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030.



Yttrandet ska undertecknas av kommunalråd och oppositionsråd för Simrishamns
kommun.

_
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/479

____
Beslutet expedieras till:
SÖSK

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 36

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2018/520

Finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne.
Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Skånestyrelse beslutade 2018-12-07 om ett förslag på ny finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift. För att förbundsmötet 2019-05-10 ska kunna godkänna en ändring av finansieringsmodellen krävs att samtliga medlemskommuner är eniga
om detta.
Förslaget till ny finansieringsmodell utgår från att alla kommuner betalar samma avgift per
invånare, vilket för 2019 är 21,25 kr/invånare. Den föreslagna finansieringsmodellen utgår
från den avgift man tar ut året innan det år då förändringen genomförs och sedan görs en
årlig justering av detta grundbelopp för pris – och lönekompensation. Sveriges kommuner
och landstings årliga prisindex för kommunal verksamhet ska användas.
Den nya finansieringsmodellen föreslås träda i kraft från och med 2020.
Nuvarande modell bygger på summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Förbundsavgiften utgår med viss promille av den summan. Avgiftens storlek bestäms varje år
av styrelsen inom den ram som förbundsmötet beslutat. För 2019 är avgiften beslutad till
0,4 promille av styrelsen (förbundsmötets beslutade maxram är 0,5 promille).
Förslaget skulle innebära en mindre merkostnad för Simrishamns kommuns del år 2020 på
knappt 8 tkr vilket inryms inom ramen för kommunstyrelsens allmänna kostnadsutveckling.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-01-23, § 11
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2019-01-16
Skrivelse, Kommunförbundet Skåne, 2018-12-19
Kommunförbundet Skånes protokoll, 2018-12-07
Skrivelse, ny finansieringsmodell för beräkning av allmän medlemsavgift för kommunförbundet Skåne, 2018-11-30 inkl bilaga 1 och 2.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna förslaget till ny beräkningsmodell av medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 36 forts
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Dnr 2018/520

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunförbundet Skåne

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 37

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2018/506

Ombud till Kommuninvests föreningsstämma 2019
Ärendebeskrivning
Inför Kommuninvests föreningsstämma den 11 april 2019 i Stockholm har Simrishamns
kommun erhållit uppmaning att utse ombud.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-01-23, § 10
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-12-28.
Skrivelse från Kommuninvest, 2018-12-07.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Som ombud utses kommunstyrelsens ordförande med kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande som ersättare.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommuninvest
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 38

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2018/317

Medborgarförslag - Tillåta djur på stränderna året om mellan kl 20-08
Ärendebeskrivning
I inlämnat medborgarförslag, den 29 juli 2018, föreslås att djur tillåts på stränderna året om
mellan klockan 20 – 08.
I gällande allmänna lokala ordningsföreskrifter för Simrishamn kommun, beslutade av
kommunfullmäktige den 27 september 2010, § 112, framgår bland annat att hundar inte får
vistas på allmänna badplatser juni – augusti samt att ridning inte får förekomma inom badplatserna juni – augusti.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 27 augusti, § 128, att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Förslagsställaren presenterade muntligt sitt förslag för kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 10 oktober 2018.
Vid samhällsbyggnadsförvaltningen, vilka är de som enligt samhällsbyggnadsnämndens
reglemente ansvarar för dessa frågor, pågår en översyn av de gällande allmänna lokala ordningsföreskrifterna och av förslagsställaren framförd synpunkt kommer att beaktas i detta
arbete.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-01-23, § 12
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-12-27.
Inkommit medborgarförslag, 2018-07-29.
Utdrag ur allmänna lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Med hänvisning till att de pågår en översyn av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna och att framfört medborgarförslag kommer att beaktas i detta arbete anse
medborgaförslaget besvarat.

_______
Beslutet expedieras till:
Suzanne Dahn
Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 39

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2018/324

Medborgarförslag - Förslag till tillägg i Lokala ordningsföreskrifter angående förbud mot hund på stranden
Ärendebeskrivning
I inlämnat medborgarförslag, den 7 augusti 2018, föreslås att tillägg görs i de Lokala ordningsföreskrifterna för Simrishamns kommuns § 18 punkt 4 enligt följande: allmän badplats under perioden 1 juni till 30 augusti mellan klockan 08.00 och 20.00.
I gällande allmänna lokala ordningsföreskrifter för Simrishamn kommun, beslutade av
kommunfullmäktige den 27 september 2010, § 112, framgår bland annat att hundar inte får
vistas på allmänna badplatser juni – augusti.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 27 augusti, § 132, att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Förslagsställarna presenterade muntligt sitt förslag för kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 10 oktober 2018.
Vid samhällsbyggnadsförvaltningen, vilka är de som enligt samhällsbyggnads-nämndens
reglemente ansvarar för dessa frågor, pågår en översyn av de gällande allmänna lokala ordningsföreskrifterna och av förslagsställarna framförd synpunkt kommer att beaktas i detta
arbete.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-01-23, § 13
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-12-28.
Inkommit medborgarförslag, 2018-08-07.
Utdrag ur allmänna lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Med hänvisning till att de pågår en översyn av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna och att framfört medborgarförslag kommer att beaktas i detta arbete anse
medborgaförslaget besvarat.

_______
Beslutet expedieras till:
Staffan och Cornelia Ramstig
Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 40

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2018/314

Medborgarförslag - Åtgärder på Köpmangatan i Borrby
Ärendebeskrivning
I inlämnat medborgarförslag, den 23 juli 2018, framförs förslag på olika åtgärder för ökad
trafiksäkerhet längs med Köpmangatan i Borrby, bland annat förslås hastighetsreglering till
30 kilometer under vissa tider, flyttning av övergångsställe, nyanläggning av parkeringsplatser samt trafikövervakning.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 27 augusti, § 127, att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-01-23, § 14
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-02.
Inkommit medborgarförslag, 2018-07-23.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Utifrån vad som redovisats anse medborgarförslaget besvarat.

_______
Beslutet expedieras till:
Johnny Samuelsson

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 41

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2018/328

Medborgarförslag - Månadskort för pensionärer
Ärendebeskrivning
I inlämnat medborgarförslag, den 14 augusti 2018, framförs förslag på att de delas ut månadskort på Skånetrafiken till pensionärer.
Förslagsställaren framför bland annat att en vanlig pension idag inte räcker till så många
resor då de kostar över 200 kronor att resa tur och retur Malmö samt att många skulle flytta
hit permanent vid ett sådant beslut.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 27 augusti, § 134, att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Förslagsställaren presenterade muntligt sitt förslag för kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 10 oktober 2018.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-01-23, § 15
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-03.
Statistik över Jojo Seniorer för Simrishamns kommun.
Inkommit medborgarförslag, 2018-08-14.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Medborgarförslaget avslås.

_______
Beslutet expedieras till:
Maj Ström

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 42

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2017/433

Nämndernas budgetinformation till fullmäktige
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2018 om anvisningar och tidplan för arbetet med
budget 2019-2021 (KS §11/18). Enligt tidplanen ska nämnderna innan utgången av januari
2019 ha fastställt internbudgeten, inklusive nämndsmålen. Budgetinformation för fullmäktige planerades till februarisammanträdet.
Med tanke på att processen har förändrats såtillvida att det har tillkommit en tilläggsbudget
som ska beslutas i februari är bedömningen att informationen till fullmäktige bör bli bättre
om nämndernas internbudgetar inkluderar även denna del. Av detta skäl föreslås att informationen till fullmäktige avseende budget 2019-2021 sker på sammanträdet i mars.
Nämnderna bör trots detta ha fattat ett beslut om internbudget 2019 innan utgången av januari utifrån sedan tidigare fastställd budget. Revidering får sedan göras om tilläggsbudgeten innebär ändrad ram. Senareläggs beslutet om internbudget, det vill säga till efter januari
månads utgång, måste nämnderna tillse att budgetföljsamhet trots detta kan uppnås.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-01-23, § 16
Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-01-21

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kommunstyrelsens internbudget fastställes i mars 2019.



Godkänna att budgetinformation till fullmäktige flyttas från februari till mars.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 43

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2019/32

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL 18)
Ärendebeskrivning
Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda
(OPF-KL18)
Sveriges kommuner och Landstingsstyrelse har den 14 september 2018 antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18) OPFKL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid
valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF-KL14, inte för förtroendevalda
som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF
eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att
äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
OPF-KL omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, pension
och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det nu gällande OPF-KL (nedan
kallat OPF-KL14), som antogs av SKL:s styrelse 2013-10-20.
I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser, saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya bestämmelser. Förslaget om OPFKL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, bestämmelser om omställningsstöd,
pensionsbestämmelser samt familjeskydd.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser
och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda familjeskyddsregelverket
är till största delen överensstämmande med det familjeskydd för anställda som finns i AKAPKL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-01-23, § 18
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 43 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2019/32

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
med tillhörande bilaga
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret 2018-12-11

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anta Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga att tillämpas på förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 44

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2018/371

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.
Ärendebeskrivning
Som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening är Simrishamns kommun enligt separat
tecknad borgensförbindelse så som för egen skuld solidariskt ansvarig för Kommuninvest i
Sverige AB:s (dotterbolag till föreningen) samtliga förpliktelser. Ett sådant borgensåtagande är
enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet bekräftades genom beslut av fullmäktige. Det senaste beslutet om bekräftelse togs för Simrishamns kommuns del av fullmäktige
under 2009. Av detta skäl behövs nu ett nytt beslut. Undertecknade handlingar ska vara inskickade senast den 15 augusti 2019. När detta skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en
tioårsperiod.
Samtliga kommuner har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal med
Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år. De aktuella avtalen undertecknades 2011 och därför resterar det egentligen något år innan gränsen på tio år nås.
Av praktiska skäl är det emellertid lämpligt att samtliga dokument bekräftas samtidigt.
Det bör noteras att detta ärendet avser bekräftelse av sedan tidigare godkända avtal och att det
handlar om dokument som är en förutsättning för medlemskapet i Kommuninvest ekonomisk
förening.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-01-23, § 19
Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-01-02Följebrev; Borgensförbindelse.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Simrishamns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 25 juni 1997
(”Borgensförbindelsen”), vari Simrishamns kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Simrishamns kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande
av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 44 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2018/371



Simrishamns kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Simrishamns kommun den 27 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.



Simrishamns kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Simrishamns kommun den 29 augusti 2011, vari Simrishamns kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.



Kommunstyrelsens ordförande Jeanette Ovesson, med kommunstyrelsens förste vice
ordförande Mats Bengtsson som ersättare, och kommundirektör Diana Olsson, med
kanslichef Mats Carlsson som ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna
alla handlingar med anledning av detta beslut.

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 45

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2018/206

Motion ang. Simrishamns kommuns anslutning till Länsstyrelsens strategi "Ett jämnställt Skåne".
Ärendebeskrivning
Motion inkom den 23 april 2018 från Gudrun Schyman (F!) angående Simrishamns kommuns anslutning till Länsstyrelsens strategi ”Ett jämställt Skåne”. Strategin ”Ett jämställt
Skåne är en plattform för jämställdhetsarbetet i länet och berör bland annat frågor som inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. Olika aktörer samverkar
med olika verktyg för att nå visionen att kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-01-23, § 20
Kommunstyrelsens beslut, 2018-11-07, §220
Arbetsutskottets beslut, 2018-10-24, § 226
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2018-10-09
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-06-18, § 116
Motion från Gudrun Schyman (F!), 2018-04-23.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Motionen anses vara bifallen genom att kommunen kommer ansluta sig till ”Ett
jämställt Skåne” när folkhälsostrateg anställs, tidigast år 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 46

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2018/517

Solrosen 10 - Teknikbod för järnvägsändamål - fastighetsreglering
Ärendebeskrivning
Trafikverket rustar upp Österlenbanan för att öka kapaciteten, punktligheten och för att
kunna fjärrstyra banan. Bland annat ska Trafikverket bygga AT-stationer (autotransformatorsystem) längs med järnvägen, för att säkerställa ström-försörjningen. En av dessa ATstationer är tänkt att placeras inom den kommun-ägda fastigheten Simrishamn Solrosen 10.
Trafikverket vill äga marken i AT-stationens omedelbara närhet.
För kommunens del handlar det om att sälja ca 170 m2 av Solrosen 10 till Trafikverket.
Dessutom upplåter kommunen ett servitut för ledningsändamål inom fastigheten Solrosen
10. Servitutet omfattar ca 15 m2. Trafikverket föreslår en ersättning om 22 000 kronor för
marken och servitutsupplåtelsen och står för förrättningskostnaderna hos Lantmäteriet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 13 december 2018, § 265,
föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna förslaget till överenskommelse om avstyckning och fastighetsreglering avseende mark för teknikbyggnad inom Solrosen 10.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-01-23, § 21
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-12 30.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-12-13, § 265.
Förslag till överenskommelse om avstyckning och fastighetsreglering, inkommen 2018-1126.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna förslaget till överenskommelse om avstyckning och fastighetsreglering
avseende mark för teknikbyggnad inom Solrosen 10.



Uppdra åt samhällsbyggnadsnämndens ordförande samt samhälls-byggnadschefen
att underteckna överenskommelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 47

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2018/518

Prissättning av bostadstomter Gröstorp 4:30-4:37 - fd del av Gröstorp
4:2
Ärendebeskrivning
Detaljplan för del av Gröstorp 4:2 med flera, Gröstorp, vann laga kraft 19 september 2014
och möjliggjorde den år 2017 gjorda avstyckningen av åtta kommunala bostadstomter.
Fem av tomterna, Gröstorp 4:30-4:34, har utfart mot kommunal gata (Bäckhallavägen) och
tre av tomterna, Gröstorp 4:35-37, har utfart mot enskild väg (Karlstorpsvägen), Gladsax
ga:2.
Gröstorp 4:35-37 kommer att få andelstal i vägen i samband med pågående omprövningsförrättning av Gladsax ga:2. Samtliga tomter har del i gemensamhetsanläggningen
Gröstorp ga:2, som omfattar grönyta och gästparkering.
Anläggningen planeras att utföras under våren 2019. Samtidigt kommer lokalgatan att
rustas upp till kommunal standard och ledningsdragning göras för bland annat kommunaltvatten och avlopp. Därefter är tomterna säljklara och det finns redan en efterfrågan.
Enligt kommunens riktlinjer för markanvisning, beslutade av kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 153, ska prissättning av mark ske till marknadsvärde. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten 2018 låtit göra en oberoende och individuell värdering av tomterna. I priset ingår kommunens kostnader för framtagande av detaljplan, fastighetsbildningen och utbyggnad av lokalgata och gemensamhetsanläggning.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade vid sammanträde den 13 december, § 266, ärendet
och beslutade föreslå kommunfullmäktige om vilka priser som skall tas ut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-01-23, § 22
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-02.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-12-13, § 266.
Fastighetsvis redovisade prisförslag till småhustomter, Gröstorp 4:30 – 4:37.
Värdeutlåtande, bostadstomter Gröstorp 4:30 – 4:37.
Exploateringskalkyl för planområdet Gröstorp 4:30 – 4: 37.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 47 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2018/518

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Försäljning av bostadstomterna Gröstorp 4:30-37 ska ske till nedanstående priser:
Gröstorp 4:30 - 364 000 kronor
Gröstorp 4:31 - 384 000 kronor
Gröstorp 4:32 - 384 000 kronor
Gröstorp 4:33 - 372 000 kronor
Gröstorp 4:34 - 355 000 kronor
Gröstorp 4:35 - 429 000 kronor
Gröstorp 4:36 - 393 000 kronor
Gröstorp 4:37 - 411 000 kronor

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 48

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2018/519

Avtal om vattenleverans från Ystads kommun
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun framställde 16 september 2015 en
förfrågan till Ystad kommun angående möjligheten att köpa vatten för
att långsiktigt kunna försörja Simrishamns kommuns södra delar.
Denna framställan behandlades av samhällsbyggnadsnämnden i Ystad kommun den 13
oktober 2015 vilket resulterade i att samhällsbyggnadsförvaltningen i Ystad fick uppdraget
att utreda den tekniska kapaciteten för vattenleverans samt upprätta avtalsförslag för beslut
i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige i Simrishamn har därefter vid sammanträde den 30 november 2015, §
217, beslutat att Simrishamns kommun aktivt arbetar för ett närmare samarbete i VA-frågor med Ystads kommun på affärsmässiga grunder inledningsvis genom att ingå avtal om
köp av vatten med en för kommunens behov anpassad volym.
VA-verksamheterna i respektive kommun har medverkat i framtagandet av avtalsförslaget
som innebär att Simrishamns kommun har möjligheten att köpa 1730 m3/dygn i enlighet
med avtalet. Genom att samarbeta med gemensam vattenförsörjningen kan investeringskostnader hållas nere samtidigt som en god kvalitet och leveranssäkerhet upprätthålls.
Avtalsförslaget kommer att behandlas parallellt i respektive parts kommun-fullmäktige.
Frågan om vattentäkter i kommunen kommer att prövas vid ett senare tillfälle i samband
med regional vattenförsörjningsplan.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 13 december 2018, § 272,
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslaget avtal mellan Ystad och Simrishamns kommuner gällande vattenleverans från Ystad till Simrishamns kommun, samt
att samhällsbyggnadsnämndens ordförande samt samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att
underteckna avtalet å Simrishamns vägnar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-01-23, § 23
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-12-28.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-12-13, § 272.
Protokollsanteckning, 2018-12-13.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 48 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2018/519

Förslag till avtal om leverans av dricksvatten med tillhörande bilagor.
Kommunfullmäktiges beslut, 2015-11-30, § 217.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2015-10-23, § 176.
Delegationsbeslut – Framställning angående köp av vatten, 2015-09-15.
Yrkande
Karl-Erik Olsson (S) yrkar bifall till föreliggande avtal.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna föreslaget avtal mellan Ystad och Simrishamns kommuner gällande vattenleverans från Ystad till Simrishamns kommun.



Samhällsbyggnadsnämndens ordförande samt samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att underteckna avtalet å Simrishamns vägnar.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

34

Kommunstyrelsen

§ 49

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2018/484

Placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltningen
Ärendebeskrivning
Detta ärende innehåller ett förslag till ny placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltningen.
Nu gällande policy fastställdes 2012.
Det nya förslaget innehåller ett omarbetat avsnitt avseende etiska riktlinjer. I det nya förslaget
anges bland annat att ”Kommunen har som målsättning att vid var tid upprätthålla minst 99
procent efterlevnad av normerna”. Målsättningen innebär en högre renhetsgrad än enligt tidigare riktpunkt. Samtidigt öppnas upp för att vissa placeringar som följer nationella lagar och
regler, vilka trots detta tidigare har påverkat renhetsgraden negativt, framöver inte inkluderas i
denna bedömning.
Därtill lämnas förslag till uttag från placeringen för åren 2019-2023. Även vissa mindre förändringar gällande tillåtna räntebärande tillgångar föreslås.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet beslut, 2019-1-23, § 24
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-12-21/rev 2019-01-30
Förslag placeringspolicy
Slutlig placeringspolicy
ALM, Simrishamns kommun 2018
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna förslaget till ny placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltningen.



Den av kommunfullmäktige i maj 2012, § 66, fastställda placeringspolicyn upphör därmed att gälla.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

§ 50

Dnr 2019/39

Tilläggsbudget 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde i november 2018 (KF §206) budgeten för åren 2019-2021.
Redan i samband med detta beslut aviserades att en tilläggsbudget skulle presenteras i början
av innevarande år.
I detta ärende redovisas Alliansens politiska inriktning för mandatperioden 2019-2022 (bilaga
1).
Förslag till fördelning av nya tillskott på sammantaget 11 mnkr redovisas i tabellen nedan (kolumn ”4. Tilläggsbudget”):
Driftbudget (tkr)

Kommunfullmäktige
Revision
Valnämnd
Överförmyndare
Kommunstyrelse
Byggnadsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Verksamheten
Totalt

1. Bas-

2. Tidig

3. Fast-

4. Tilläggs-

5. Nytt

ram

besl till-

ställd

budget

Förslag t

2019

skott

ram 2019

ram 2019

-1 135

-50

-1 185

0

-1 185

-1 260

0

-1 260

0

-1 260

-350

0

-350

0

-350

-2 880

0

-2 880

0

-2 880

-85 897

-1 900

-87 797

-1 150

-88 947

-833

0

-833

0

-833

-52 894

-200

-53 094

-1 550

-54 644

-44 955

-200

-45 155

-300

-45 455

-390 842

-1 350

-392 192

-3 000

-395 192

-477 547

-2 400

-479 947

-5 000

-484 947

-1 058 593

-6 100

-1 064 693

-11 000

-1 075 693

Satsning

-6 100

-11 000
Total satsn

-17 100

Jämfört med den i november beslutade budgeten har de samlade intäkterna under Finansieringen uppdaterats utifrån ny information. Uppdateringen innebär begränsad förbättring (2019
+200 tkr, 2020 och 2021 +300 tkr/år). Reviderad finansiering framgår av bifogade Budgetkommentarer (bilaga 2)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 50 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2019/39

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2019-0123, § 25
Alliansens politiska inriktning för mandatperioden 2019-2022
Budgetkommentarer för åren 2019-2021, reviderade utifrån förslag till tilläggsbudget.
Avstå från att delta i beslutet
Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (F!),
Hans-Olof Höglund (MP och Mats Sundbeck (V)
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna att driftramarna för år 2019 i förhållande till den i november beslutade
budgeten (KF § 206) ökas enligt följande:

-

Kommunstyrelsen +1 150 000 kr
Samhällsbyggnadsnämnden +1 550 000 kr
Kultur- och fritidsnämnden +300 000 kr
Barn- och utbildningsnämnden +3 000 000 kr
Socialnämnden +5 000 000 kr



Godkänna reviderade belopp avseende finansieringen i enlighet med bifogade Budgetkommentarer.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 51

Sammanträdesprotokoll
2019-02-06

Dnr 2018/459

Firmatecknare - uppdatering
Ärendebeskrivning
Enligt gällande allmänt nämndreglemente i Simrishamns kommun § 23, antaget i kommunfullmäktige den 2 november 2015, § 168, framgår bland annat att skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden på nämndens vägnar skall undertecknas av ordföranden och
kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och
vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Kommunfullmäktige har den 26 november 2018, § 209, beslutat att kommun-styrelsens
ordförande Jeanette Ovesson ska teckna Simrishamns kommuns firma, med förste vice
ordförande Mats Bengtsson som ersättare och kontrasigneras av kommundirektör Diana
Olsson med ekonomichef Elisabeth Wahlström som ersättare.
Med anledning av att ekonomichef Elisabeth Wahlström slutar sin tjänst erfordras nytt beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-29.
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-11-26, § 209.
Kommunstyrelsens beslut, 2018-11-07, § 222.
Allmänt nämndreglemente i Simrishamns kommun, § 23.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kommunstyrelsens ordförande Jeanette Ovesson ska teckna Simrishamns kommuns firma, med förste vice ordförande Mats Bengtsson som ersättare och kontrasigneras av kommundirektör Diana Olsson med kanslichef Mats Carlsson som ersättare.



Förste vice ordförande, Mats Bengtssons, rätt att teckna kommunens firma gäller
inte vad avser socialnämndens ansvarsområde.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

