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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-10-14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

Övriga deltagande Kristina Åhberg (M) – medverkar digitalt
Anders Johnsson (M)
Lars-Erland Einarsson (C) – medverkar digitalt
Anne-Li Roshagen (KD) – medverkar digitalt
Agneta Berliner (L) – medverkar digitalt
Anna Ling (C) – medverkar digitalt
Berit Olsson (S), §§ 187-203
Lennart Månsson (S)
Christl Bengtsson (S)
Kjell Dahlberg (ÖP) – medverkar digitalt
Bengt-Åke Lindell (SD)

Diana Olsson, kommundirektör, §§ 187-206
Mats Carlsson, stabschef, §§ 207-209
Carina Persson, nämndsekreterare
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-10-14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 187 Fastställande av ärendelista 2020/5 5
§ 188 Meddelanden 2020 - Kommunstyrelsen 2020/6 6

Delårsrapport 2020-08-31 - Byggnadsnämnden 2020/322
Detaljplan för Hammenhög 27:91 2020/327
Detaljplan för Rörum 11:19, Simrishamns kommun, 
Skåne län.

2020/208

Delårsrapport 2020-08-31 - Simrishamns kommun 2020/322
Återrapportering från arbetsutskotets möte med Barn- 
och utbildningsnämndens presidium

2020/90

Återrapportering från arbetsutskottets möte med  soci-
alnämndens presidium

2020/91

Återrapportering från arbetsutskottets möte med  Sim-
rishamns Bostäder/Simrishamns näringslivsutveckling 
AB

2020/92

Återrapportering från arbetsutskottets möte med Syd-
östra Skånes Räddningstjänstförbund

2020/118

Svar på skrivelse från Museum & Arkiv på Kivik - 
lokalproblem

2020/340

§ 189 Information från Marint centrum 2020/350 7
§ 190 Information om delårsrapport 2020-08-31 - Sim-

rishamns kommun
2020/322 8

§ 191 Information från kommundirektören 2020/7 9
§ 192 Redovisning av delegeringsbeslut 2020 2020/8 10

Kommundirektörens delegationsbeslut 2020/221
Personalchefens delegationsbeslut 2020/207
Anställningar vid kommunledningskontoret 2020/8
Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 2020-09-23, §§ 
179-180

2020/8

Kanslichefens delegationsbeslut 2020/351
Kanslichefens delegationsbeslut 2020/351
Kanslichefens delegationsbeslut 2020/351

§ 193 Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt i Sim-
rishamns kommun

2020/307 11 - 12

§ 194 Kommunstyrelsens mål 2021 2020/185 13
§ 195 Ekonomisk uppföljning - Kommunstyrelsen 2020 2020/101 14
§ 196 Uppskattning till medarbetare 2020/352 15
§ 197 Remiss av Havs- och vattenmyndighetens förslag till 

genomförande av kraven på fiskeredskap i engångs-
plastdirektivet 

2020/277 16

§ 198 Taxor och avgifter - Kommunstyrelsen 2021 2020/331 17
§ 199 Försäljning av Garvaren 13 2020/345 18
§ 200 Motion - Digitalt voteringssystem 2020/239 19
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-10-14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

§ 201 Förslag till Etiska regler för förtroendevalda i Sim-
rishamns kommun

2020/252 20

§ 202 Initiativrätt, jämställd styrelse ÖKRAB 2020/301 21 - 22
§ 203 Policy för extern representation i Simrishamns kom-

mun    
2020/311 23

§ 204 Motion från (V) - Offentligt drivna vårdboenden 2020/250 24 - 25
§ 205 Motion från (F) - Äldre syskons rätt till förskoleplats 2020/326 26 - 27
§ 206 Havsplan och kustzonsanalys, fördjupning av över-

siktsplanen för Simrishamns kommuns havsområde - 
antagande

2019/216 28 - 29

§ 207 Budget 2021-2023 2019/498 30 - 31
§ 208 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk Före-

ning”
2020/78 32 - 33

§ 209 Delårsrapport 2020-08-31 - Simrishamns kommun 2020/322 34
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-10-14

§ 187 Dnr 2020/5

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-10-14

§ 188 Dnr 2020/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas:

- Delårsrapport 2020-08-31 – Byggnadsnämnden.

- Detaljplan för Hammenhög 27:91.

- Detaljplan för Rörum 11:19, Simrishamns kommun, Skåne län.

- Delårsbokslut/Ekonomisk uppföljning – Barn- och utbildningsnämnden.

- Återrapportering från arbetsutskottets möte med Barn- och utbildningsnämndens 
presidium.

- Återrapportering från arbetsutskottets möte med Socialnämnden presidium.

- Återrapportering från arbetsutskottets möte med Simrishamns Bostäder/Sim-
rishamns Näringslivsutveckling AB.

- Återrapportering från arbetsutskottets möte med Sydöstra Skånes Räddningstjänst-
förbund.

- Svar på skrivelse från Museum & Arkiv på Kivik, lokalproblem.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-10-14

§ 189 Dnr 2020/350

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om Marint centrum

Utvecklingsansvarig Madeleine Lundin, utvecklingsenheten, informerar kommunstyrelsen 
om att det är 10 år sedan Marint centrum invigdes. Firande kommer ske den 15 oktober där 
speciellt inbjudna kommer medverka.

Madeleine Lundin berättar vad man sysslat med under dessa 10 år. Bland annat har man 
anordnat strandstädning i samarbete med andra intressenter, haft samarbete med Sea Wine-
ry där konstnärer målade tunnor som sedan auktionerades ut, utveckling av skonsamma 
fiskeredskap med mera.

Det finns även områden där man utmärkt sig lite extra, t ex när det gäller förekomsten av 
läkemedelsrester i havet, förlorade fiskeredskap, spökgarn samt näringslivsbefrämjande 
fiske.

Östersjökonferensen har varit återkommande under många år.

Kunskapen som finns inom Marint centrum är efterfrågad. Man får ofta frågan att delta i 
olika projekt. Det finns ett stort symbolvärde i kunskapen man byggt upp.

Externa medel som man lyckats få in under dessa 10 år är ca 100 mnkr.

När det gäller framtiden vill man fortsätta utveckla verksamheten och värna om de spets-
kompetenser som finns. Samarbetet med Lunds Universitet pågår.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-10-14

§ 190 Dnr 2020/322

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om delårsrapport 2020-08-31 - Simrishamns kommun

Redovisningsansvarig Helen Esperup informerar om delårsrapport per 2020-08-31 för 
Simrishamns kommun.

Informerar om resultat, finansiering, balanskrav med mera.

Resultat per den 31 augusti 2020 visar ett överskott på 71,1 mnkr. Här ska beaktas att kom-
munens semesterlöneskuld regleras vid årsskiftet.

Finansieringen visar en positiv avvikelse på ca 37,4 mnkr.

Balanskravsresultatet ser bra ut.

Kommunstyrelsens ges möjlighet att ställa frågor om delårsrapporten.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-10-14

§ 191 Dnr 2020/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektör Diana Olsson informerar kommunstyrelsen att samhällsbyggnadschef 
Marie Leandersson valt att sluta sin anställning.

Rekryteringsarbetet kommer påbörjas snarast. Kommunstyrelsen beslutar om tillsättningen 
av ny förvaltningschef.

När det gäller smittspridningen av Corona har den ökat, dock i mindre omfattning. Folk-
hälsomyndighetens råd följs fortfarande. Besöksförbuden på äldreboenden har upphävts, 
dock kommer fortsatt försiktighet att råda.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-10-14

§ 192 Dnr 2020/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av delegeringsbeslut 

Följande delegeringsbeslut redovisas

- Kommundirektörens delegeringsbeslut.

- Personalchefens delegeringsbeslut.

- Anställningar vid kommunledningskontoret.

- Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 2020-09-23, §§ 179-180.

- Kanslichefens delegeringsbeslut.

- Kanslichefens delegeringsbeslut.

- Kanslichefens delegeringsbeslut.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-10-14

§ 193 Dnr 2020/307

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt i Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 1 § kommunallagen (2017:725), leda och samordna förvalt-
ningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnder och gemensamma 
nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över avtalssamverkan enligt kommunalla-
gen 9 kap 37§, och sådan kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som 
avses i kommunallagen 10 kap 2 - 6§§ och sådana kommunalförbund som kommunen är med-
lem i. Av kommunfullmäktige fastställt reglemente för kommunstyrelsen framgår också kom-
munstyrelsens uppsiktsplikt. 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över:
 övriga nämnder
 gemensamma nämnder 
 helägda bolag
 delägda bolag
 kommunalförbund som kommunen är medlem i
 verksamhet enligt avtalssamverkan 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen även inom ramen för sin upp-
siktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare enligt kommunallagen 
10 kap §7 kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda 
program och direktiv. 

Riktlinjerna syftar till att tydliggöra hur kommunstyrelsen ska fullgöra sitt ansvar, underlätta 
vid planering av uppsikt samt klargöra förväntningarna på styrelsen, nämnder och bolag vad 
gäller uppsiktsplikten. Den uppsikt som kommunstyrelsen utför har inte varit dokumenterad i 
riktlinjer sedan tidigare.  

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-09-23, § 181
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 augusti 2020
Förslag på riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt i Simrishamns kommun med bila-
ga, 24 augusti 2020.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-10-14

§ 193 forts Dnr 2020/307

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna riktlinjerna för kommunstyrelsens uppsiktsplikt i Simrishamns kommun.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-10-14

§ 194 Dnr 2020/185

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Indikatorer till kommunstyrelsens mål 2021 

Ärendebeskrivning

På sammanträdet den 13 maj 2020, § 102, beslutade kommunstyrelsen om preliminära 
nämndmål för 2021. Det beslutades även att uppdra åt kommundirektören att ta fram för-
slag på indikatorer till samtliga preliminära mål för 2021. Kommunledningskontoret har tagit 
fram minst två förslag på indikatorer till respektive preliminärt mål för 2021.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-09-23, § 182
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2020-09-11
Förslag på indikatorer till kommunstyrelsens mål för 2021.
Indikatorvägning.

Kommunstyrelsen diskuterar innebörden av indikatorn ”Koldioxid övriga sektorer 
(ton/inv)” och anser att texten bör ändras till:

Koldioxidutsläpp exklusive industrin.
Utsläppen av koldioxid speglar samhällets förbränning av fossila bränslen. Indikatorn re-
dovisar koldioxidutsläpp inom kommunen exklusive industrins utsläpp.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna indikatorer med ändring av indikatortext enligt ovan. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontorets enheter
Kommundirektören
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-10-14

§ 195 Dnr 2020/101

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk uppföljning - Kommunstyrelsen 2020 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat en verksamhetsberättelse för perioden januari till 
augusti 2020.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 3 280 tkr. Detta främst beroende på att 
kostnader för färdtjänst bedöms bli lägre än budgeterat och möjligheten till gratis kollektiv-
trafik inom kommunens gränser för de som fyllt 75 år utnyttjas i mindre omfattning än 
beräknat. Det prognostiserade överskottet beror också på tjänstledigheter och vakanta 
tjänster på förvaltningen.

Av sex fastställda nämndmål bedöms två komma att uppfyllas, två som inte kommer upp-
fyllas och två följs upp en gång om året och det sker i samband med årsbokslutet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-10-07, § 198
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2020-09-21
Verksamhetsberättelse KS jan-aug 2020

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen januari-augusti 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontorets enheter
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-10-14

§ 196 Dnr 2020/352

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Uppskattning till medarbetare 

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet föreslår att ge en gåva på verksamhetsnivå till medarbetare i våra kommu-
nala verksamheter motsvarande 300 kronor per medarbetare (räknas på månadsanställda). 

Gåvan är en uppskattning utifrån att kommunen prognosticerar ett gott resultat 2020.

Gåvan är på verksamhetsnivå och får användas till gemensamhetsaktiviteter av olika slag 
inom kommunen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-10-07, § 199

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna förslaget om en gåva till verksamheterna motsvarande 300 kronor per 
medarbetare (månadsanställd).

 Kostnaden, ca 500 000 kronor, finansieras genom medel för kommunstyrelsens för-
fogande.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga förvaltningar
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-10-14

§ 197 Dnr 2020/277

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Remiss av Havs- och vattenmyndighetens förslag till genomförande av 
kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet 

Ärendebeskrivning

Miljödepartementet har vänt sig till Simrishamns kommun för synpunkter gällande Havs- 
och Vattenmyndighetens förslag till genomförande av kraven på fiskeredskap i engångs-
plastdirektivet. Remissvaret ska vara miljödepartementet tillhanda senast 3 november 
2020. Havs- och vattenmyndigheten har samverkat med fiskerinäringen och andra berörda 
myndigheter och aktörer för att lämna förslag på hur engångsplastdirektivet kan genomfö-
ras i Sverige gällande kraven på fiskeredskap som innehåller plast. Ett av huvudsyftena 
med regeringsuppdraget är att utveckla en ambitiös svensk lagstiftning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-10-08
Tjänsteyttrande; Yttrande över remiss om HaV:s förslag till genomförande av kraven på 
fiskeredskap i engångsplastdirektivet (Dnr M2020-01102/R)
Havs och Vattenmyndigheten - Kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet. Redovisning 
av regeringsuppdrag, 2020/277
Remissinstanser - Remiss av Havs- och vattenmyndighetens förslag till genomförande av kra-
ven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet, 2020/277

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 

 Översända yttrandet till Miljödepartementet

_______
Beslutet expedieras till:
Utvecklingsenheten
m.remissvar@regeringskansliet.se Ange diarienummer M2020/01102/R och remissinstan-
sens namn i ämnes-raden på e-postmeddelandet.
anna.cedrum@regeringskansliet.se Ange diarienummer M2020/01102/R och remissinstan-
sens namn i ämnes-raden på e-postmeddelandet.
malin.johansson@regeringskansliet.se Ange diarienummer M2020/01102/R och remissin-
stansens namn i ämnes-raden på e-postmeddelandet.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-10-14

§ 198 Dnr 2020/331

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor och avgifter - Kommunstyrelsen 2021 

Ärendebeskrivning

I budgetanvisningarna som kommunstyrelsen beslutade om den 14 april 2020, 
§ 85, står det att indexuppräknade taxor ska räknas upp och beslutas enligt SKR:s bedöm-
ning av konsumentprisutveckling i cirkuläret från den 24 augusti. I SKR:s cirkulär (20:32) 
från den 24 augusti står det att KPIF för 2021 är 0,8 %.

Samtliga taxor för kommunstyrelsen har räknats upp med 0,8 %. Taxorna har även gåtts 
igenom och setts över så att de ligger på en rimlig nivå. Förslaget är att alla taxor för kom-
munstyrelsen endast ses över och justeras med KPIF en gång per mandatperiod. Nästa 
gång blir den nya mandatperioden, hösten 2022. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-09-23, § 183
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2020-09-15
Taxor för kommunstyrelsen 2021

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna förslag till taxor för kommunstyrelsen 2021.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Kommunstyrelsens taxor ska ses över och räknas upp med KPIF en gång per man-
datperiod, det första året i varje mandatperiod. Nästa gång blir den nya mandatperi-
oden, hösten 2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktig (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-10-14

§ 199 Dnr 2020/345

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Försäljning av Garvaren 13 

Ärendebeskrivning

I enlighet med gällande bolagsordning för Simrishamns Näringslivsutveckling AB ska bo-
laget inhämta yttrande från kommunfullmäktige i Simrishamn innan beslut i verksamheten 
fattas, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunfullmäktiges ytt-
rande ska innehålla ett ställningstagande i den aktuella frågan, även om ett sådant ställningsta-
gande inte fritar styrelsen från dess ansvar gentemot bolaget.

Som beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska bland annat räknas större 
fastighetsförsäljningar (större än 150 prisbasbelopp).

Simrishamns Näringslivsutveckling AB har inkommit med information om att stycka av och 
försälja delar av fastigheten Garvaren 13 i Simrishamn. Syftet är att skapa en ny central stads-
del genom att de avstyckade tomterna ska bebyggas med bostadsfastigheter och verksamhets-
lokaler enligt detaljplan antagen i fullmäktige juni 2020, Skansen etapp 2.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-06
Information försäljning av fastigheten Garvaren 13 från Simrishamns Näringslivsutveck-
ling AB daterad 2020-09-30

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna att Simrishamns Näringslivsutveckling AB kan fullfölja fastighetsför-
säljningen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

18



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-10-14

§ 200 Dnr 2020/239

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion - Digitalt voteringssystem 

Ärendebeskrivning

En motion har inkommit 2020-06-02 från Pia Ingvarsson Socialdemokraterna. Av motio-
nen framkommer att nuvarande voteringssystem som används i kommunfullmäktige är 
uråldrigt liksom upprop som idag sker genom att sekreteraren ropar upp namnen. Det kan 
vara svårt för åhörare att uppfatta hur förtroendevalda röstar eftersom det inte sägs i mikro-
fonerna. Det finns digitala system med voteringsknappar som skulle underlätta hantering-
en. 

Motionären yrkar att kommunfullmäktige undersöker möjligheten att införa ett digitalt 
omröstnings- och voteringssystem. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-09-23, § 184
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-08
Motion från Pia Ingvarsson Socialdemokraterna inkommen 2020-06-02

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Avslå motionen i den delen som endast innebär att köpa in ett digitalt voteringssy-
stem.

 Bifalla motionens intention att förenkla och modernisera genom digitalisering, och 
utreda en teknisk helhetslösning där man samtidigt tar ställning till permanent lokal 
för kommunfullmäktiges sammanträden. 

 Uppdra åt kommundirektören att se på en permanent lokal för kommunfullmäktiges 
sammanträden framöver.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-10-14

§ 201 Dnr 2020/252

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till Etiska regler för förtroendevalda i Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Nu gällande etiska regler för förtroendevalda i Simrishamns kommun godkändes i kom-
munfullmäktige 2007. Ett reviderat förslag för etiska regler för förtroendevalda i Sim-
rishamns kommun har tagits fram, bland annat har en punkt tillkommit om den politiska 
dialogen i sociala medier.   

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-09-23, § 185
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-07-01
Förslag till Etiska regler för kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun.

Yrkande

Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), yrkar att man gör 2 redaktionella ändringar:

I rubriken ”Det är viktigt att förtroendevalda följer lagar, regler och fattade beslut” bör 
reglementen läggas till.

Under rubriken ”Den politiska dialogen i sociala medier” bör det texten framgå att det är 
viktigt att man tänker på att man kan stå för det man skriver i sociala medier.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna förslaget till Etiska regler för kommunalt förtroendevalda i Simrishamns 
kommun med redaktionella ändringar enligt ovan.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
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§ 202 Dnr 2020/301

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Initiativrätt, jämställd styrelse ÖKRAB 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Tomelilla kommun beslutade 2020-08-12 att föreslå 
Simrishamns kommun att ändra ÖKRAB:s bolagsordning så att styrelsen består av sex 
ledamöter varav tre från Simrishamns kommun och tre från Tomelilla kommun. 

Sara Anheden (S) har den 23 juni 2020 inkommit med skrivelse till kommunstyrelsens 
arbetsutskott i Tomelilla kommun där bland annat följande framgår:

”Tomelilla och Simrishamns kommuner äger tillsammans Österlens kommunala renhåll-
ningsaktiebolag, ÖKRAB. Av bolagsordningen framgår det att styrelsen ska bestå av fem 
ordinarie ledamöter och fem ersättare. Tre ledamöter och tre ersättare tillsätts av Sim-
rishamns kommun, medan Tomelilla har rätt till två ledamöter och två ersättare. Med tanke 
på att kommunerna äger 50% vardera av bolaget borde detta även avspegla förhållandet i 
styrelsen. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-09-23, § 186
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-25
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, Tomelilla, 2020-08-12, 2020-06-24.

Yrkanden

Pia Ingvarsson (S) yrkar att det ska vara 3 ordinarie samt 2 ersättare från respektive kom-
mun.

Ajournering

Ajournering begärs och verkställs, kl 16.10-16.15.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Simrishamns kommun ser positivt på en förändring av ÖKRAB:s styrelse, med 3 
ordinarie samt 2 ersättare från respektive kommun, fr o m bolagsstämman 2023.

 Ersättare ska närvara vid bolagets sammanträden endast om ledamot är förhindrad 
att tjänstgöra.

21



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-10-14

§ 202 forts Dnr 2020/301

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 203 Dnr 2020/311

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Policy för extern representation i Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Nuvarande riktlinjer för representation i Simrishamns kommun är beslutade 2005. Ett nytt 
reviderat styrdokument för den externa representationen föreslås bli en policy som därmed 
styr extern representation i hela kommunen. 

I förslaget lyfts hållbar representation fram som en princip att förhålla sig till, och alkohol-
haltiga drycker är inte enligt förslaget förenligt med policyn. Vad som föreslås gälla för 
externa representationsgåvor är också nytt i förslaget till policy.

I tillämpliga delar gäller policyn även den interna representationen. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-09-23, § 187
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-03
Förslag till Policy för extern representation i Simrishamns kommun 2020-08-28
Nu gällande riktlinjer för Simrishamns kommuns representation 2005-05-12

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna förslag till policy för extern representation i Simrishamns kommun

 Upphäva riktlinjer för Simrishamns kommuns representation från 2005. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-10-14

§ 204 Dnr 2020/250

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (V) - Offentligt drivna vårdboenden 

Ärendebeskrivning

Mats Sundbeck (V) och Ingemar Hansson (V) har i en motion inkommen den 10 juni 2020 
föreslagit att Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att verka för 
att Kommunförbundet Skåne istället för att göra stora privata ramupphandlingar utarbetar 
ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig 
regi.  

Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 27 augusti 2020, § 118, överlämna social-
chefens tjänsteskrivelse till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-09-23. § 188
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-09
Beslut från socialnämnden, 2020-08-27 § 118
Motion från Vänsterpartiet, Mats Sundbeck och Ingemar Hansson, 2020-06-10.

Bakgrund/utredning

Socialförvaltningen har i beredande tjänsteskrivelse, till socialnämnden, 
framfört följande i ärendet:

Kommunförbundet Skåne gör ramupphandlingar för olika typer av boenden, behandlings-
hem samt öppenvård för målgrupper som återfinns inom socialförvaltningens ansvarsområ-
de. Kommunförbundet ramupphandlar även handledning. Syftet med att Kommunförbun-
det gör ramupphandlingar är bland annat för att de vårdgivare som godkänns ska ha den 
kompetens som krävs, att kostnaden för insatsen ska vara jämförbar, att avtal för uppsäg-
ning av plats etc ska vara densamma för de olika boendena/insatserna. Vidare är syftet att 
kommunerna ska ha tillgång till flera olika typer av boenden/insatser för att kunna matcha 
klientens behov på bästa sätt. Socialförvaltningens verksamheter uppfattar att Kommunför-
bundets ramupphandling fungerar mycket bra och man har också möjlighet att få stöd och 
råd utifall att oklarheter/tvister uppstår. Det är en stor trygghet att Kommunförbundet re-
gelbundet följer upp boenden/insatser för att kvaliteten ska kunna garanteras.

Det som är av stor vikt att beakta är att det idag ofta finns behov av mycket specialiserade 
insatser för att klienterna ska kunna få de insatser de behöver och i många fall fungerar det 
inte alls att blanda personer med olika svårigheter och/eller diagnoser på ett och samma 
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§ 204 forts Dnr 2020/250

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

boende. Socialförvaltningens verksamheter upplever att brukare/klienter som idag beviljas 
extern placering/insats har oerhört komplexa behov. Det är inte alltid enkelt att hitta insat-
ser som kan ge personen den hjälp hen behöver men det underlättar att det finns ett mycket 
stort antal att välja på och där det även finns möjlighet att insatsen sker i en annan del av 
Sverige när så är mest lämpligt för klienten. Oavsett om upphandling sker via Kommunför-
bundet eller om det är boenden/insatser som drivs i offentlig regi så måste behovet av till-
gång till en stor mängd olika typer av boenden/insatser med olika specialinriktningar beak-
tas.

Yrkande

Mats Sundbeck (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag att avslå motionen mot 
Mats Sundbecks yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutat 
avslå motionen.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Motionen avslås.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Mats Sundbeck (V).
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 205 Dnr 2020/326

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (FI) - Äldre syskons rätt till förskoleplats 

Ärendebeskrivning

Gudrun Schyman (FI) har den 5 februari 2020 inkommit med motionen Äldre syskons rätt 
till förskoleplats. Motionen har överlämnats till barn- och utbildningsnämnden för bered-
ning inför beslut i kommunfullmäktige.

I motionen föreslås en

 begränsningen av äldre syskons rätt till förskoleplats när en vårdnadshavare är för-
äldraledig inträder först en månad efter syskonets födelse

 begränsningen av äldre syskons rätt till förskoleplats när en vårdnadshavare är för-
äldraledig ändras från 20 timmar per vecka till 30timmar per vecka.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 augusti 2020,
§ 94, föreslå kommunfullmäktige besluta:

 Bifalla motionen i den del det rör begränsningen av äldre syskons rätt till förskole-
plats när vårdnadshavare är föräldraledig

 Avslå motionen i den del det rör utökning av erbjuden tid från 20 till 30 timmar.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-09-23, § 189
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-09
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2020-08-25, § 94
Motion från (FI), Gudrun Schyman, 2020-02-05
.
Yrkande

Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till motionen.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer först frågan om kommunstyrelsen kan bifall den del i motionen som 
rör begränsningen av äldre syskons rätt till förskoleplats när vårdnadshavare är föräldrale-
dig, vilket kommunstyrelsen bifaller.
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§ 205 forts Dnr 2020/326

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Därefter ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets beslutsförslag att avslå motio-
nen vad gäller utökning av erbjuden tid från 20 till 30 timmar och finner att kommunstyrel-
sen beslutat avslå denna del av motionen.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för avslag röstar Ja.

Den som röstar för bifall röstar Nej.

Voteringen utfaller med 13 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Henric 
Appelkvist (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hil-
debrand (L), Mats Bengtsson (C), Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer 
Grankvist (S), Lisa Kvarnbäck (MP), Tomas Assarsson (SD) och Jan Dahl (SD) mot

2 Nej-röster; Gudrun Schyman (FI) och Mats Sundbeck (FI).

Kommunstyrelsen har beslutat avslå den del i motionen som avser utökning av antal tim-
mar från 20 till 30.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Bifalla motionen i den del det rör begränsningen av äldre syskons rätt till förskole-
plats när vårdnadshavare är föräldraledig

 Avslå motionen i den del det rör utökning av erbjuden tid från 20 till 30 timmar.

Reservation

Gudrun Schyman (FI) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Mats Sundbeck (V) reserverar sig till förmån för Gudrun Schymans (FI) yrkande.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-10-14

§ 206 Dnr 2019/216

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Havsplan och kustzonsanalys, fördjupning av översiktsplanen för Sim-
rishamns kommuns havsområde - antagande 

Ärendebeskrivning

Kust- och havsområdet är en viktig del av Simrishamns kommun. Cirka två tredjedelar av 
kommunens yta består av hav. Den nästan sju mil långa kuststräckan omfattar såväl kustor-
terna med sina åtta hamnar som betydande natur-, kulturmiljö- och rekreativa värden. Här 
inryms också viktiga näringar som ska samsas med den ständigt växande turismen. Men 
samtidigt finns också en baksida, vårt vackra hav är ett av världens mest förorenade. Vi 
måste därför hitta ett samspel i hur havet kan användas utan att denna negativa utveckling 
fortsätter.

Av kommunens översiktsplan framgår att en Havsplan inklusive en kustzonsanalys med 
tydliga riktlinjer och prioriteringar, ska tas fram. Havsplanens uppgift är att vara vägledan-
de vid olika ställningstaganden och frågor såsom tillståndsgivning, detaljplanering och 
bygglov.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2017, § 73, att arbetet med Havsplanen skulle star-
tas upp och att arbetet skulle ledas av samhällsbyggnadsnämnden.

Förslag till havsplan och kustzonsanalys har varit föremål för samråd under perioden 6 
april – 14 juni 2019, under denna period inkom totalt 19 yttranden.

Förslag till havsplan och kustzonsanalys har varit föremål för utställning under perioden 11 
april – 18 juni 2020, under utställningen inkom totalt 22 yttranden. Sammanfattningsvis 
har inkomna synpunkter under utställningen handlat om:

 Riksintressen
Sammanställning av värdebeskrivningar har uppdaterats och riksintresse för kom-
munikationer – Flygplats MSA (skyddsområde för hindersfri höjd) har lagts till ef-
ter förfrågan från luftfartsverket.

 Förslag om kulturmiljöreservat
Försvarsmakten motsätter sig fortfarande föreslaget område för bildande av kul-
turmiljöreservat utanför Verkeåns mynning. En kommunal över-siktsplans huvud-
syfte är att göra avvägningar mellan olika allmänna intresse och här finns en tydlig 
intressekonflikt mellan två värden, och det finns ett stort värde i att även framhäva 
de kulturhistoriska intressena i området. Ställningstagandet innebär en intressekon-
flikt mellan stat och kommun men föreslaget område för kulturmiljöreservat tas inte 
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§ 206 forts Dnr 2019/216

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

bort ur mark- och vattenanvändningskartan. I enlighet med Länsstyrelsen yttrande 
kommer kommunen inte att initiera arbetet med en reservatsbildning utan att ha fört 
ytterligare dialoger med Försvarsmakten och ser gärna att Länsstyrelsen får vara 
samordnade part.

Förtydligande görs också om att försvarsmaktens intressen i enstaka fall kan kom-
ma att påverka sjöfart.

 Strategi beredskap för framtida klimatförändringar
Ställningstagande revideras så att vägledning för att säkerställa att bebyggelse loka-
liseras till mark som är lämplig med hänsyn till risken för översvämning och ero-
sion förtydligas.

 Kustnära fiske
Förtydligande om att ledningsreservatet för sjökabel inte ska påverka det kustnära 
lokala fisket har gjorts.

 Redaktionella ändringar och förslag på några ändringar i text.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 27 augusti 2020, § 154, före-
slå kommunfullmäktige anta förslag till Havsplan och kustzonsanalys, fördjupning av 
översiktsplanen för Simrishamns kommuns havsområde.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-09-23, § 190
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-07.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-08-27, § 154.
Förslag till Havsplan och kustzonsanalys – Fördjupning av översiktsplanen för Sim-
rishamns kommuns havsområde, 2020-07-15.
Utställningsutlåtande, 2020-07-14.
Mark- och vattenanvändningskarta.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anta förslag till Havsplan och kustzonsanalys, fördjupning av översiktsplanen för 
Simrishamns kommuns havsområde.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 207 Dnr 2019/498

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2021-2023 

Ärendebeskrivning

Detta ärende avser fastställande av budgeten för åren 2021–2023.

Beslutsunderlag

Alliansen har inkommit med förslag till budgetramar för åren 2021–2023. Förslaget finns 
bifogat till detta ärende. Av förslaget framgår vilka förutsättningar som gäller för beräk-
ningen av budgetramarna samt dess finansiering. 

Beslut att fatta:

• Fastställa skattesatsen för 2021 till 20,51 procent. 

• Godkänna finansiella och verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning 
(se avsnitt Mål för god ekonomisk hushållning). 

• Godkänna att nämndernas budgetansvar ska följa avsnittet Budgetuppföljning.

• Fastställa driftbudgeten för 2021–2023, dvs nämndernas ramar samt finansieringen (se 
avsnitt Driftsbudget). 

• Godkänna förslag till investeringsramar och investeringsprojekt för 2021 med plan för 
åren 2022–2025 för samtliga nämnder förutom samhällsplaneringsnämnden. Kommun-
fullmäktige beslutade om investeringsbudget och investeringsprojektprojekt samt exploa-
teringsbudget och exploateringsprojekt för samhällsplaneringsnämnden på sammanträdet 
i juni. (Se avsnitt Investeringsbudget och bilaga 2, investeringsprojekt).

• Godkänna att de tidigare beslutade investeringsramarna och investeringsprojekten för 
åren 2021 och 2022, beslutades i budget för år 2019 och 2020, upphävs och ersätts med 
nya investeringsramar och investeringsprojekt enligt avsnittet investeringsbudget och bi-
laga 2, investeringsprojekt.

• Godkänna att beskrivna investeringsregler ska gälla (se avsnitt      Investeringsbudget).

• Godkänna föreslagna resultat-, finansierings- och balansbudgetar för åren 2021 till och 
med 2023 (se avsnitt Resultat-, finansierings- och balansbudget).
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§ 207 forts Dnr 2019/498

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut om revisorernas ramtilldelning 2021 till 2023 fattas av kommunfullmäktige i ett 
separat ärende. 

Avstå från att delta i beslut

Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (FI)
Lisa Kvarnbäck (MP), Mats Sundbeck (V), Tomas Assarsson (SD) och Jan Dahl (SD) 
deltar inte i beslut av ärendet.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

• Fastställa skattesatsen för 2021 till 20,51 procent. 

• Godkänna finansiella och verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning 
(se avsnitt Mål för god ekonomisk hushållning). 

• Godkänna att nämndernas budgetansvar ska följa avsnittet Budgetuppföljning.

• Fastställa driftbudgeten för 2021–2023, dvs nämndernas ramar samt finansieringen (se 
avsnitt Driftsbudget). 

• Godkänna förslag till investeringsramar och investeringsprojekt för 2021 med plan för 
åren 2022–2025 för samtliga nämnder förutom samhällsplaneringsnämnden. Kommun-
fullmäktige beslutade om investeringsbudget och investeringsprojektprojekt samt exploa-
teringsbudget och exploateringsprojekt för samhällsplaneringsnämnden på sammanträdet 
i juni. (Se avsnitt Investeringsbudget och bilaga 2, investeringsprojekt).

• Godkänna att de tidigare beslutade investeringsramarna och investeringsprojekten för 
åren 2021 och 2022, beslutades i budget för år 2019 och 2020, upphävs och ersätts med 
nya investeringsramar och investeringsprojekt enligt avsnittet investeringsbudget och bi-
laga 2, investeringsprojekt.

• Godkänna att beskrivna investeringsregler ska gälla (se avsnitt      Investeringsbudget).

• Godkänna föreslagna resultat-, finansierings- och balansbudgetar för åren 2021 till och 
med 2023 (se avsnitt Resultat-, finansierings- och balansbudget).

Beslut om revisorernas ramtilldelning 2021 till 2023 fattas av kommunfullmäktige i ett 
separat ärende. 

______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

31



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-10-14

§ 208 Dnr 2020/78

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk Förening” 

Ärendebeskrivning

Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest 
Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kom-
muninvests fortsatta kapitalisering.

Simrishamns kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 31 augusti 2020 till 
3 500 000 kronor, jämte ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräk-
nas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra 
till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid 
medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Före-
ningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, 
och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till 
Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga 
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen 
för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till 
Föreningen i form av en kapitalinsats. 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som med-
lemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsin-
sats. 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. 
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per 
invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. 
Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kom-
mande fyra åren enligt nedan tabell.

År Kapitalinsats (kr/invånare) 
(kommun)

2020 900
2021 1 000
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2022 1 100
2023 1 200
2024 1 300

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-14
Informationsbrev från Kommuninvest till samtliga medlemmar daterad 2020-09-03, Kapi-
talisering av Kommuninvest Ekonomisk förening
Bilaga 1 Förslag missiv och beslutsformulering
Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Bemyndiga ekonomichefen att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som 
krävs med anledning av inbetalningarna – under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar enligt beslutsförslag.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Simrishamns kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om 3 500 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndi-
gas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen senast den 20 
november 2020

 kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 
1 300 kronor per invånare. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Delårsrapport 2020-08-31 - Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari till augusti 2020. 
Rapporten inkluderar även en helårsprognos som redovisar ett beräknat balanskravsresultatet 
på +57,7 mnkr (budget +13,3 mnkr). Anledningen till den stora budgetavvikelsen beror på 
generella statsbidrag och ersättning för sjuklönekostnader, som betalats ut med anledning av 
coronapandemin. 

Tre av de tre finansiella målen bedöms kunna uppnås. Endast två av de fem verksamhetsmålen 
med inriktning på god ekonomisk hushållning förväntas bli helt uppfyllda under året. Frisknär-
varon understiger 95 procent och med coronapandemins effekter är detta mål svårt att påverka. 
Utfallet gällande nämndmålen bedöms i allt väsentligt bli positivt.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-10-07, § 200
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2020-10-01
Delårsrapport januari – augusti 2020

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna föreliggande rapport.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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