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Dnr 2022/5

Val av justerare
Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson (S).
_____
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Dnr 2022/6

Fastställande av ärendelista
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
•

Godkänna upprättad ärendelista.

_____
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Dnr 2022/7

Information från kommundirektören
Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information:
Arbetet är igångsatt med att ta fram utbildningsmaterial för styrning och ledning. Materialet bygger på det som kommit fram vid möten med kommunstyrelsens arbetsutskott samt
förvaltningscheferna.
Den 17 augusti kommer ett gemensamt möte äga rum.
Fr o m den 1 januari 2023 kommer samtliga förtroendevalda ta del av materialet.
Idag, 8 juni, har sista krismötet ägt rum gällande kriget i Ukraina. Även länsstyrelsen har
slutat med sina krismöten gällande Ukraina. Även om krismöten upphört fortsätter arbetet.
Man har sett att vissa saker måste förbättras. Troligtvis kommer man under hösten ta upp
en del beslut för politisk behandling som kan gälla vägval samt kostnader.
Simrishamn är fortsatt evakueringskommun, ett beslut som gäller fram till den 10 juli 2022
men som troligtvis kommer förlängas till den 31 augusti 2022.
Kommuntalet är omräknat och är ute för dialog just nu. Troligt är att kommuntalet för Simrishamn blir 57.
_____
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Dnr 2022/29

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas:
-

Kallelse årsstämma 2022 – Simrishamns Näringslivsutveckling AB

-

Kallelse årsstämma 2022 – Simrishamns Bostäder AB

-

Prioriterade fokusområden i Hållbarhetspolicyn för 2023

-

Tips och råd till förtroendevalda.

_____
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Dnr 2022/143

Marint centrums forskningsmiljön
Utvecklingsansvarig Madeleine Lundin samt forsknings- och innovationskoordinator Josefine Larsson lämnar följande information:
Sedan 2019 har man ett samarbete med Lund Universitet. Universitetet vill stärka sin egen
havs- och vattenforskning och ser därför en fördel med detta samarbete liksom Marint
centrum gör.
Man tittat på hur man kan vidareutveckla samarbetet. Avtalet gäller till den 30 juni 2024
och man kommer titta på vad som händer därefter.
Finansieringen kommer från Region Skåne, Lunds Universitet samt Simrishamns kommun.
Kommunens del är 3 mnkr och här ingår personal och lokaler. Ytterligare finansiering
söks.
Både Lunds Universitet och Simrishamns kommun kände att det skulle vara viktigt att starta ett fältlabb. Satsningen skulle öka kunskap och intresse för Hanöbukten. Man jobbar
utifrån ett land- till havsperspektiv. Kommunens avancerade reningsverk är en stor fördel i
arbetet.
_____
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Dnr 2022/218

Information från Ernst & Young om Långsiktig ekonomisk planering
Revisor Linus Aldefors, Ernst & Young informerar om granskningen ”Långsiktig ekonomisk planering”.
Granskningen är gjord på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer. Granskningen
gjordes redan 2018 och detta är en uppdatering.
Prognosen är en typ av risk- och väsentlighetsanalys.
_____

Justerandes sign
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Dnr 2022/72

Information om Årets stadskärna
Tillväxtchef Sofie Bredahl informerar om arbetet med ”Årets stadskärna” samt visar upp
diplomet Simrishamn fick för sin 2:a plats vid prisutdelningen i Östersund den 18 maj
2022.
Inför prisutdelning tog man fram en film samt en sång som visades i Östersund. Sången är
framtagen av kulturskolan och dess lärare och kulturskolans elever har sjungit in den.
För att fira 2.a platsen delades det ut 250 kanelbullar på nationaldagen.
Arbetet med centrumutvecklingen kommer fortsätta. Finansiering är säkrad för de närmsta
åren. Fokusgrupperna fortsätter sitt arbete och nya samverkansavtal ska skapas med övrigt
näringsliv i kommunen.
_____
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Dnr 2022/218

Långsiktig ekonomisk planering
Ärendebeskrivning
Revisorerna i Simrishamns kommun har gett EY i uppdrag att granska långsiktig ekonomisk planering. Granskningens syfte var att bedöma om det finns en ändamålsenlig prognosverksamhet och arbete med bedömning av kommunens långsiktiga utveckling. Detta
är en uppföljning av en motsvarande granskning under 2017.
Revisorerna skriver i sitt svar på revisionsfrågorna samt rekommendationer.
►Har kommunstyrelsen definierat vad god ekonomisk hushållning innebär i Simrishamns
kommun?
Ja. Det är i fullmäktiges budget definierat kommunens balansresultatkrav samt förutsättningar för investeringar.
►Har kommunen vidtagit åtgärder i syfte att stärka möjligheten att kontinuerligt följa den
ekonomiska utvecklingen?
Delvis. Det framkommer av intervju att uppföljningen till huvudsak grundar sig på den
ordinarie ekonomiska återrapporteringen. Det framförs att införandet av ekonomisystemet
Hypergene kommer skapa möjlighet att kontinuerligt följa nämndernas resultat.
►Har kommunstyrelsen analyserat kommunkoncernens samlade investeringsvolym, och
kan denna inrymmas i kommunens långsiktiga finansieringsram?
Delvis. Det fram kommer att kommunkoncernens belåningsgrad är låg i förhållande till
belåningsutrymmet. Det saknas dock dokumentation från Kommuninvest avseende omfattningen av kommunens belåningsgrad, utrymme för ny upplåning och riskbedömning.
►Har kommunen tillförlitliga metoder för att genomföra prognoser med tillräcklig kvalitet?
Delvis. Det är vår bedömning att det inte är tillfyllest att den långsiktiga demografiska prognosen i liten utsträckning reflekterar den faktiskt förväntade befolkningsutvecklingen. En
tillförlitlig demografisk prognos utgör grunden för en stor del av kommunens planering.
Av granskningen framgår att prognosen överskattar den faktiska befolkningsutvecklingen.
Oaktat om prognosen fyller en funktion för bostadsbyggandet inom kommunen menar vi
att det är en förutsättning för flertalet kommunala verksamheternas planeringen. Givet att
Justerandes sign
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Dnr 2022/218

den demografiska prognosen inte anses vara tillförlitlig för budgetprocessen är det positivt
att det för budgetprocessen görs andra antaganden för demografin. Det framgår av analysen att den de demografiska förutsättningarna har stor påverkan på kommunens förväntade
resultatutveckling. Det genomförs inte kompletta ekonomiska prognoser av typen som presenterats i denna rapport. Det är positivt att det årligen upprättas en rapport för omvärldsbevakning. Likaså att budget beaktar ett femårsperspektiv.
Mot bakgrund av genomförd granskning och analys rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
Nogsamt

följa och beakta de risker som föreligger kommunen givet den prognostiserade
långsiktiga ekonomiska utveckling.
Utvärdera

riskerna kopplat till att den demografiska prognosen inte är överensstämmande
med den faktiska utvecklingen.

Kommunledningen har sammanställt svar på revisorernas synpunkter under respektive
rubrik i granskningsrapporten som kommunstyrelsen har ansvar för. Detta utifrån kommunstyrelsens roll som ansvarig för kommunens finansiella ställning och utveckling.
Kommentarerna framgår av bilaga till detta ärende.
Kommentarerna utgår ifrån senast kända information för kommunen och avviker därför
mot revisorernas granskning som baseras på äldre information. Detta tydliggör hur snabbt
förutsättningarna kan förändras och vikten av att kontinuerligt följa dessa viktiga parametrar för kommunens utveckling. Då är förutsättningarna att möta dessa förändringar desto
bättre samt vilka åtgärder som behöver göras för att möta en föränderlig finansiell värld.
Kommunledningen vill starkt påpeka att de ekonomiska förutsättningarna förändras flera
gånger under ett år. Sveriges kommuner och regioner, SKR, skickar kontinuerligt ut dessa
nya skatteunderlagsprognoser. SKR är noga med att påpeka att endast påföljande år är prognos och resterande år är kalkylerade framräkningar. Dessa prognoser tar kommunledningen med i sina beräknar i budgetprocessen som är fem årsbaserad. Kommunledningen följer
även befolkningsutvecklingen som kommer en gång per vecka. Dessutom görs det uppföljningar två gånger per år med prognoser för innevarande år. Dessa prognoser tas givetvis
med i analyserna i det långsiktiga planeringsarbetet.
Kommunledningen är med stöd av ovanstående av den uppfattningen att kommunstyrelsen
redan uppfyller de rekommendationer som framförs av revisorerna. Långsiktig ekonomisk
planering genomförs kontinuerligt i de ekonomiska processer kommunstyrelsen har huvudansvar för.

Justerandes sign
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Dnr 2022/218

Beslutsunderlag
Kommunledningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-01
Kommunledningens skrivelse Underlag till svar till revisorernas rapport
Revisionens missiv daterad 2022-05-05
EY rapport Granskning av långsiktig ekonomisk prognos .
Ingmarie Jacobsen (F) önskar lägga en protokollsanteckning vilket kommunstyrelsen godkänner.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
•

Ställa sig bakom upprättat svar och anta svaret som sitt eget.

•

Översända svaret till revisorerna.

Protokollsanteckning
Ingmarie Jacobsen (FI) lägger en skriftlig protokollsanteckning i ärendet.
_______
Beslutet expedieras till:
Revisorerna

Justerandes sign
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Dnr 2022/42

Driftbudget kommunstyrelsen 2023-2027
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret överlämnar förslag till budgetskrivelse avseende driftbudget för
åren 2023–2027.
En antagen budgetskrivelse ska skickas in till ekonomienheten den 2 augusti för att sedan
presenteras för budgetberedningen vid dess möte den 18 eller 19 augusti. I budgetskrivelsen ska kortfattat beskrivas ansvarsområdet. Som underlag för driftbudgeten ska beskrivning ske av nuläget gällande ekonomi och verksamheterna samt bedömd måluppfyllelse
för innevarande år.
Nya resursbehov med motivering ska lämnas i prioriteringsordning samt vara kopplade till
ett fullmäktigemål. Varje nämnd ska även ta fram effektiviserings-möjligheter som motsvarar minst en procent av 2022 års ram, vilket för kommunstyrelsen är 974 tkr. Även effektiviseringsmöjligheterna ska kopplas till ett fullmäktigemål.
Budgetskrivelsen ska också innehålla förslag på preliminära nämndmål för 2023. Kommunstyrelsen beslutade om nämndmål på sammanträdet den 13 april 2022, §50.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2022-05-25, § 84
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2022-05-16
Kommunstyrelsens budgetskrivelse för driftbudget 2023–2027
Avstå från att delta i beslut
Pia Ingvarsson S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S),Gudrun Schyman (), Thomas Hansson (MP), Kjell Dahlberg (ÖP), Tomas Assarsson (SD) och Jan Dahl (SD) avstår
från att delta i beslut av ärendet.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
▪

Godkänna att kommunledningskontorets förslag till budgetskrivelse för driftbudget
2023–2027 utgör underlag för kommande arbete i budgetberedningen.

_______
Justerandes sign
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Dnr 2022/42

Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten

Justerandes sign
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Dnr 2022/202

Intern kontroll 2023 - Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till plan för kommunstyrelsens interna
kontroll 2023 i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunens interna kontroll.
Förslaget har sin utgångspunkt från risk- och väsentlighetsbedömningen och de övriga anvisningar som reglementet anger.
Kontrollområdena i bruttolistan är prioriterade efter den riskanalys som är gjord, där de åtta
första är bedömda som mest prioriterade; fakturahantering, kreditfakturor, investeringar,
avtalsuppföljning, back-up system, informationssäkerhet, verkställighet och löneskuld.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2022-05-25, § 85
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, 2022-05-13
Bruttolista internkontrollplan KS 2023
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
•

Anta de åtta prioriterade kontrollområdena i bruttolistan: fakturahantering, kreditfakturor, investeringar, avtalsuppföljning, back-up system, informationssäkerhet, verkställighet och löneskuld.

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten

Justerandes sign
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Dnr 2022/201

Tertialrapport 2022 - Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat en tertialrapport per den 30 april 2022.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 2,1 mnkr. Detta främst på grund av
tjänstledigheter och vakant tjänst på kommunledningskontoret men även att ett nytt dyrare
avtal avseende datakommunikation till kommunens verksamheter inte har börjat gälla än
samt ökade intäkter från VA-bolaget för IT-drift.
Även kostnader för kollektivtrafik bedöms bli lägre än budgeterat beroende på att de anbuden som kom in för snurringen var lägre än budgeterat samt att möjligheten till gratis kollektivtrafik inom kommunens gränser för dem som fyllt 75 år nyttjas i mindre omfattning
än beräknat.
Det prognostiserade överskottet härrör sig också till att medlemsavgiften till sörf bedöms
bli lägre än budgeterat, att det är färre sökande till feriearbete i år samt att de fackliga organisationerna har vakanser bland ombuden vilket leder minskade kurskostnader och användandet av facklig tid.
Av sex fastställda nämndmål bedöms ett mål inte bli uppfyllt, fyra mål bli delvis uppfyllda
och ett mål kan vi inte följa upp i år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2022-05-25, § 86
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2022-05-13
Tertialrapport KS april 2022
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
•

Godkänna tertialrapporten för kommunstyrelsen per den 30 april 2022

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten

Justerandes sign
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Dnr 2022/220

Tertialrapport 2022-04-30.
Ärendebeskrivning
Aktuellt ärende innehåller ekonomisk uppföljning i form av tertialrapport 22-04-30.
Simrishamns kommuns resultat per 30 april var 37,5 mnkr. Helårsprognosen visar ett resultat
på 54 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 32,8 mnkr. Det är skatteintäkter och
generella bidrag som är betydligt högre än budgeterat
Prognostiserad avvikelse på driftresultatet är 1,1 mnkr. Kommunstyrelsen visar ett överskott på
2,1 mnkr och byggnadsnämnden ett överskott på 1,5 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden
redovisar ett underskott på -2,3 mnkr och samhällsplaneringsnämnden ett underskott på -0,3
mnkr. Övriga nämnder redovisar inga avvikelser.
Investeringsredovisningen visar en avvikelse på 28 mnkr. Samhällsplaneringsnämnden visar
ett överskott på 22,4 mnkr varav VA-verksamhet 4,2 mnkr och kommunstyrelsen visar ett
överskott på 5,4 mnkr.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2022-05-25, § 88
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-19
Tertialrapport 2022-04-30.
Avstå från att delta i beslut
Karl-Erik Olsson (S) avstår från att delta i beslut av ärendet.
Yrkande
Pia Ingvarsson (S) yrkar att man ändrar lydelsen i 3:e beslutsförslaget till: Samhällsplaneringsnämnden inkommer med en aktuell resultatrapport och en prognos för helåret 2022 från Österlen VA AB där det framgår eventuella extra tillskott av driftbidrag.
Beslutsomgång
Ordföranden ställer proposition på Pia Ingvarssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat godkänna yrkandet.

Justerandes sign
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Dnr 2022/220

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
•

Godkänna helårsprognos 1 samt lämna prognosen som information till kommunfullmäktige
om det ekonomiska läget.

•

Barn- och utbildningsnämnden redovisar maj månads resultat och en åtgärdsplan vid ett
fortsatt underskott.

•

Samhällsplaneringsnämnden inkommer med en aktuell resultatrapport och en prognos för
helåret 2022 från Österlen VA AB där det framgår eventuella extra tillskott av driftbidrag.

_______
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsplaneringsnämnden
Ekonomienheten
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Dnr 2020/393

Klimatanpassningsplan – remitterat för synpunkter
Ärendebeskrivning
Klimatförändringar är ett faktum och klimatanpassning är nödvändigt för Simrishamns kommun. Klimatanpassningsplanen innehåller en beskrivning av de klimatförändringar som väntas
ske i Simrishamn, hur dessa kan påverka kommunens olika sårbara områden, samt förslag på
inriktning för kommande åtgärdsplan.
Målsättningen är att minska sårbarheten kopplat till klimatförändringar och samtidigt ta tillvara
de positiva aspekter som också väntas komma.
Projektdirektiv för klimatanpassningsplanen är godkänt och beslutat av kommunstyrelsen
2021-01-13 § 6. Av direktivet framgår att Simrishamns kommun med hjälp av klimatanpassningsplanen ska beskriva och identifiera de förutsättningar, sårbarheter och risker kommunen
har i relation till klimatförändringarna, och hur de kan hanteras genom en kommande åtgärdsplan.
Klimatanpassningsplanen omfattar hela Simrishamns kommun och inkluderar både kommunal
verksamhet och kommunalt territorium. Klimatanpassning är en övergripande fråga som måste
integreras i alla sektorer inom den kommunala verksamheten. Vid framtagande av klimatanpassningsplanen anges de förväntade klimatförändringarna fram till 2100 men klimatet kommer att fortsätta förändras även efter 2100 även om utsläppen radikalt minskas. Klimatanpassningsplanen är tydligt förankrad i kommunens Hållbarhetspolicy.
Den kommande åtgärdsplanen planeras att börja tas fram efter att denna plan som behandlar
förutsättningar och förväntade effekter står klar. Det faktiska åtgärdsarbetet är planerat att kunna börja starta upp under år 2023.
Planen för anpassning till ett förändrat klimat ska inte förväxlas med Klimat- och energistrategin, som innehåller åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade 2022-04-21 § 102 att skicka klimatanpassningsplanen
för synpunkter till samtliga nämnder, politiska partier och
kommunala bolag med sista svarsdag 30 juni 2022.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2022-05-25, § 89
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-09
Missiv – internremiss, 2022-04-29
Justerandes sign
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Klimatanpassningsplan för Simrishamns kommun Planperioden 2022 - 2026
Samhällsplaneringsnämndens beslut om internremiss 2022-04-21, §102
Kommunstyrelsens beslut om projektdirektiv, 2021-01-13, §6

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
•

Klimatanpassningsplanen bör utgöra ett kunskapsunderlag inför framtida ställningstaganden

•

Ej ta fram en åtgärdsplan utan integrera åtgärderna i hållbarhetspolicyns ställningstaganden

•

Kommunstyrelsen har i övrigt inga synpunkter att framföra på innehållet.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden

Justerandes sign
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Dnr 2021/108

Politikerhandbok
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun har sedan tidigare en politikerhandbok som senast reviderades
2021.
Innehållet berör lagar och regler som styr kommunens uppdrag, nämnds- och förvaltningsorganisationen, information om allmänna handlingar, arvodesregler och annan information
som är viktigt att känna till. Syftet med politikerhandboken är att den ska fungera som en
guide och utgöra ett stöd för den som är förtroendevald att fullgöra sina uppdrag i nämnder, styrelser, kommunförbund och/eller kommunfullmäktige i Simrishamns kommun.
Efter en genomgång av handboken har några revideringar skett. De tillägg som gjorts
handlar om hot och våld mot förtroendevalda som definierar ansvarsfördelning, riskbedömning samt checklistor att tänka på för att förebygga och hantera olika situationer kring
hot, hat och våld.
Vidare har det gjorts en revidering av information om nämndinitiativ där beslutsförslagen
redogörs.
Nytt är även en punkt avseende arbetsmiljöansvar där det görs en förklaring kring ansvarsfördelningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslutsförslag, 2022-05-25, § 87
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontor 2022-05-16
Politikerhandbok för Simrishamns kommun
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
•

Godkänna politikerhandboken

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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Dnr 2021/354

Investerings- och Exploateringsbudget 2023-2027
Ärendebeskrivning
Enligt gällande tidplan för budgetprocessen 2023–2027 ska kommunfullmäktige på sammanträdet i juni besluta om investeringsbudget och exploateringsbudget för år 2023 med
plan för åren 2024–2027.
Nämnderna presenterade sina antagna budgetskrivelseförslag avseende investeringsbudget,
och för samhällsplaneringsnämnden även exploaterings-budget, för åren 2023–2027 för
budgetberedningen i början av april. Budgetberedningen har sedan haft två möten under
april och maj där de har arbetat med investerings- och exploateringsbudgetarna.
Förslaget för investeringsbudget ser ut på följande sätt:
Investeringsbudget per nämnd

Förslag

Plan

Plan

Plan

Plan

(tkr)

2023

2024

2025

2026

2027

Kommunstyrelsen

3 100

4 450

2 450

3 050

2 450

150

100

100

100

100

Samhällsplaneringsnämnden, skattefin. verk.

86 350

92 950

82 950

56 850

56 850

Spn, skattefin. verksamhet. lån

38 000

0

0

0

0

Kultur- och fritidsnämnden

2 960

2 825

2 525

1 625

1 125

Barn- och utbildningsnämnden

4 150

4 000

4 000

4 000

4 000

Byggnadsnämnden

Socialnämnden

7 100

5 100

4 600

4 600

4 600

141 810

109 425

96 625

70 225

69 125

1 500

0

8 165

0

0

143 310

109 425

104 790

70 225

69 125

60 000

137 500

98 500

57 500

58 500

Summa invester. inkl. bidrag och VA

203 310

246 925

203 290

127 725

127 625

Anläggningsavgifter, vatten och avlopp

-7 500

-7 500

-15 800

-7 500

-7 500

195 810

239 425

187 490

120 225

120 125

Summa investeringar, skattefin. verk
Spn, bidrag till statlig infrastruktur
Summa inv, skattefin. verk. inkl. bidrag
Samhällsplaneringsnämnden, VA

Summa investeringar inkl. anl.avg.

Förslaget för exploateringsbudget ser ut på följande sätt:
Exploateringsbudget
(tkr)

Förslag

Plan

Plan

Plan

Plan

2023

2024

2025

2026

2027

Inkomster

15 584

7 600

20 975

7 250

1 500

Utgifter

-5 366

-17 988

-20 775

-6250

-2390

10 218

-10 388

200

1 000

-890

Netto
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslutsförslag, 2022-05-25, § 90
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2022-05-17
Investerings- och exploateringsbudget 2023–2027
Bilaga – KS budgetskrivelse för investeringar 2023–2027
Bilaga – BN budgetskrivelse för investeringar 2023–2027
Bilaga – SPN budgetskrivelse för investeringar 2023–2027
Bilaga – KFN budgetskrivelse för investeringar 2023–2027
Bilaga – BUN budgetskrivelse för investeringar 2023–2027
Bilaga – SN budgetskrivelse för investeringar 2023–2027
Bilaga – VA budgetskrivelse för investeringar 2023–2027
Bilaga – Budgetskrivelse för exploateringar 2023–2027.
Yrkande
Pia Ingvarssons (S) yrkar: Sista meningen i beslutsförslag två tas bort samt beslutsförslag 3
och 4 tas bort.
Gudrun Schyman (), Thomas Hansson (MP) och Kjell Dahlberg (ÖP) yrkar bifall till Pia
Ingvarssons (S) yrkande.
Beslutsomgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag mot Pia Ingvarssons (S)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.
Votering är begärd och verkställs.
Omröstning
Den som röstar för arbetsutskottets beslutsförslag röstar 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), Henrik Mårtensson (C), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand
(L), Mats Bengtsson (C), Tomas Assarsson (SD) och Jan Dahl (SD mot

Justerandes sign
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6 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun
Schyman (), Thomas Hansson (M) och Kjell Dahlberg (ÖP).
Kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.
Pia Ingvarsson (S) önskar lägga en protokollsanteckning vilket kommunstyrelsen godkänner.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
▪

Godkänna upprättat förslag till investeringsram och investeringsprojekt för nämnderna för år 2023 med plan för åren 2024–2027.

▪

Medge undantag från fastställt finansiellt mål inom God ekonomisk hushållning
vilket säger att investeringar inom den skattefinansierade verksamheten inte ska lånefinansieras. Undantaget avser projektet Ny förskola i Simrishamns stad.

▪

Projektet Ny förskola i Simrishamns stad således medges lånefinansiering.

▪

Projektet Ny förskola i Simrishamns stad får inte starta förrän kommunfullmäktige
har fattat ett igångsättningsbeslut. Inför kommunfullmäktiges igångsättningsbeslut
behöver samhällsplaneringsnämnden ta fram ett väl genomarbetat kalkylunderlag.

▪

Godkänna upprättat förslag till exploateringsbudget och exploateringsprojekt för
samhällsplaneringsnämnden för år 2023 med plan för åren 2024–2027.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist
(S), Gudrun Schyman (), Thomas Hansson (MP) och Kjell Dahlberg (ÖP).
Protokollsanteckning
Pia Ingvarsson (S) lägger följande protokollsanteckning: Vi reserverar oss mot att det finansiella målet på 3 % kan komma att omprövas vid antagande av driftsbudgeten.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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Dnr 2019/40

Ändring i reglemente - Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet vid sitt sammanträde den 20 april
2022, §68, för att få en tydlighet vad som gäller då oppositionsråd utses.
Varken i Kommunallagen eller i kommunens beslutade styrdokument regleras hur oppositionsråd ska utses.
Vid en omvärldsbevakning kan konstateras att det enligt SKR inte finns någon rekommendation framtagen kring hur oppositionsposten utses. Däremot har Tomelilla kommun följande formulering i Kommunstyrelsens reglemente:
Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare. Förutom ordförande ska det
finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten som andre vice ordföranden ska
tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte innehar ordförandeposten.
För Simrishamns kommun föreslås följande formulering läggas till i Kommunstyrelsens reglemente:

Kommunstyrelsen består 13 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Förutom ordförande ska
det finnas en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Posten som andre vice
ordförande innefattar även uppdraget som oppositionsråd. Oppositionsrådsposten ska
tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte innehar ordförandeposten (kommunstyrelsens ordförande).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2022-05-25, § 91
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 20 april 2022, §68
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2022
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
•

Revidera Kommunstyrelsens reglemente enligt följande: Förutom ordförande ska
det finnas en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Posten som andre vice ordförande innefattar även uppdraget som oppositionsråd. OppositionsrådsJusterandes sign
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posten ska tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte innehar ordförandeposten (kommunstyrelsens ordförande).
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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Dnr 2022/102

Reglemente och samverkansavtal för nya överförmyndarnämnden och
enheten
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun fattade den 31 maj 2021 beslut om att Simrishamns kommun önskar ingå i ett gemensamt handläggarkontor samt ingå i en gemensam
överförmyndarnämnd tillsammans med Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner.
Ystads kommun och Sjöbo kommun har sedan 2010 en gemensam organisation för överförmyndarverksamheten och sedan 2011 även en gemensam överförmyndarnämnd. Från
2016 har Tomelilla ingått i den gemensamma överförmyndarverksamheten och varit värdkommun. Den nuvarande gemensamma nämnden för Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner startade från och med 2019.
I början av 2021 påbörjades en diskussion om Simrishamns kommuns deltagande i den
gemensamma överförmyndarverksamheten och -nämnden. Samtliga fyra kommuner har
under hösten 2021 fattat ett principbeslut om att Simrishamns kommun ska ingå från och
med den 1 januari 2023.
Syftet med samarbetet är att minska sårbarheten, upprätthålla en hög kompetensnivå, skapa
en effektiv och rättssäker hantering, uppnå kostnadseffektivitet, genom att använda resurserna gemensamt.
Den nuvarande överförmyndarnämnden har informerats och diskuterat liggande förslag.
Likaså har Simrishamns kommuns överförmyndare hållits informerad. Det har även varit
på informell remiss i de fyra kommunerna.
Namnen på enheten och nämnden förslås bli Sydöstra Skånes överförmyndarenhet och
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd. Nämnden föreslås ha fyra ledamöter och fyra ersättare, det vill säga en ledamot och en ersättare per kommun.
Kostnaderna för den gemensamma organisationen ska fördelas mellan parterna utifrån respektive parts andel av det totala antalet ärenden respektive år. Fördelningsnyckel ska årligen ses över i samband med framtagande av budget och justeras med hänsyn till det faktiska antalet ärenden i respektive kommun under innevarande år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2022-05-25, § 92
Justerandes sign
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Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-03
Samverkansavtal om gemensam överförmyndarorganisation och nämnd
Reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd mandatperioden 2023 - 2026
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
•

Ingå och godkänna samverkansavtal om gemensam överförmyndarorganisation och
nämnd

•

Anta reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd för mandatperioden 2023 2026

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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Dnr 2020/355

Revidering av beslut om firmatecknare
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 30 november 2020, §240 beslutat om firmatecknare för
Kommunstyrelsen och övergripande frågor. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att
varje nämnd föreslås besluta om firmatecknare för respektive nämnds verksamhetsområde
enligt nämndens reglemente, som en komplettering till 23§ i allmänt nämndreglemente.
Kommunfullmäktiges tidigare beslut om firmatecknare från 2019 upphävdes också av
kommunfullmäktige genom detta beslut.
Som firmatecknare för kommunstyrelsen och för kommunövergripande frågor utsågs
kommunstyrelsens ordförande Jeanette Ovesson med förste vice ordförande Mats Bengtsson som ersättare, och kontrasigneras av kommundirektör Diana Olsson med stabschef
Mats Carlsson som ersättare.
Då stabschef Mats Carlsson har avslutat sin anställning i Simrishamns kommun föreslås i
stället stf kommundirektör Stina Lundquist bli kommundirektör Diana Olssons ersättare
som firmatecknare. För övrigt föreslås inga förändringar.
Begreppet firmatecknare finns inte i kommunallagen. Många företag som kommunen har avtal
med använder ändå begreppet firmatecknare till exempel vid undertecknande av avtal. Av effektivitetsskäl och för att underlätta ärendehanteringen utser många kommuner firmatecknare.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2022-05-25, § 93
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2022
Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2020, §240
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
•

Stf kommundirektör Stina Lundquist ersätter stabschef Mats Carlsson som kommundirektör Diana Olssons ersättande firmatecknare.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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Dnr 2021/41

Handlingsplan "Våldsbejakande extremism" - 2021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 30 oktober 2017, § 166, att anta en
handlingsplan mot våldsbejakande extremism för åren 2017 till 2020. Planen var förlängd
att gälla till och med 2021-12-13, genom beslut i kommunfullmäktige 2021-04-26, § 76.
Handlingsplanen riktade sig till alla anställda inom alla verksamheter inom Simrishamns
kommun.
Kommunledningskontoret ger förslaget att avsluta handlingsplanen med följande yttrande
Det är av stor vikt att Simrishamns kommuns verksamheter genomsyras av mänskliga rättigheter och likabehandling för att minska risken för uppkomst av destruktiva miljöer. Då
arbetet att förebygga och motverka våldsbejakande extremism finns i ordinarie arbete, anses handlingsplanen överflödig.
För att uppnå att Simrishamn ska vara en trygg och säker kommun samverkar Simrishamns
kommun och lokalpolisområde Ystad i ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Organisationen av det lokala brottsförebyggande arbetet i Simrishamns kommun bygger
på en gemensam lägesbild, framtagande och beslut av handlingsplan samt arbete med aktiviteter i arbetsgrupper med tydligt syfte och mål.
I arbetet finns bland annat Effektiv Samordning för Trygghet som är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga
brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna
inträffa.
Medborgarlöftet för 2022 och 2023 presenterar tre fokusområden som har identifierats
utifrån en gemensam lägesbild framtagen av polis och kommun i samverkan.
Fokusområde 1: Barn och unga i riskzonen
Med syfte att skapa ett tryggt liv för barn och unga utan kriminalitet, missbruk och utanförskap.
Arbetet sker långsiktigt och i samverkan med polis, socialtjänst samt förskola/skola.
Fokusområde 2: Trygga miljöer
Med syfte att undersöka upplevd trygghet/otrygghet genom att identifiera miljöer (skola
och publika platser) avser vi starta upp med arbete med att rapportera genom metoden Effektiv samordning för trygghet (EST)
Justerandes sign
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Polis och kommun vill även kommunicera positiva budskap.
Fokusområde 3: Trafik
Med syfte att skapa tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet.
Polis och kommun vill kunna ta emot fordonsburen turism, skapa och kommunicera parkeringsutrymmen samt motverka buskörning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2022-05-25, § 94
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2022-04-20
Handlingsplan våldsbejakande extremism för Simrishamns kommun 2017-2020
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
•

Inte förlänga handlingsplan för Våldsbejakande extremism för Simrishamns kommun utan låta detta arbete ingå i det arbete med EST som genomförs genom lokala
BRÅ.

______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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Motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C) –
Riktlinjer för vattenanvändning
Ärendebeskrivning
Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C) har inkommit med en motion avseende riktlinjer för vattenanvändning.
Av motionen framgår att vattenbrist och översvämningsrisk är högaktuella vattenfrågor
som kan sammanlänkas till pågående klimatförändringar. Ett mål som bör sättas upp och
jobba emot är att använda 100 liter vatten per dag/person i Simrishamns kommun. Det kan
ske genom omställning av befintliga system samt genom informationskampanjer till allmänheten.
Vidare framhålls i motionen att det finns en rad olika möjligheter att planera för och bygga
ett hållbart samhälle, vilket måste tas med i Simrishamns kommuns planering och inkluderas mer uppgraderat i detaljplane- och bygglovsprocesser.
I kommunens översiktsplan finns en del av dessa vattenfrågor beaktade utan att ha vunnit
gehör fullt ut, som kan bli kostsamt framöver.
Centerpartiet föreslår i motionen:
”Att KF bifaller andemening i motionen och uppdra åt SPN att ta fram förslag/riktlinjer
som uppfyller förslagen i motionen.”
Motionen har varit överlämnad till samhällsplaneringsnämnden, där det beslutades vid
sammanträde den 21 april 2022, § 99, att motionen anses vara besvarad då det redan pågår
arbete inom samhällsbyggnadsförvaltningen med att planera för ett hållbart samhälle utifrån ställningstaganden i Simrishamns kommuns översiktsplan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2022-05-25, § 95
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-09.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-04-21, § 99.
Inkommen motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C), 2022-02-23.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
•

Motionen anses vara besvarad.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 91 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-06-08

Dnr 2022/91

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2022-06-08

Dnr 2022/109

Motion från Gudrun Schyman (F!) – Kunskapslyft i hållbarhet
Ärendebeskrivning
En motion från Feministiskt initiativ (F!) inkom till Barn- och utbildningsnämnden 4 mars
2022 gällande kunskapslyft i hållbar utveckling för elever, lärare och skolledare. Gun Lidman Nilsson (F!) och Gudrun Schyman (F!) föreslår i motionen Kunskapslyft i hållbar
utveckling för elever, lärare och skolledare;
•

Att ett ämnesövergripande kunskapslyft i hållbar utveckling för elever, lärare och
skolledare ges utrymme i barn- och utbildningsförvaltningens organisation.

•

Att tillräckligt med tid och resurser tillförs så att det blir möjligt för lärare och skolledare att tillsammans med elever, genomföra ovanstående punkt.

I tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsnämnden 2022-03-14, föreslås motionen avslås,
med nedanstående yttrande.
Med tolkning av skollagen kan man utifrån de förslag som framförts, tyda att ett ämnesövergripande kunskapslyft är inom kommunens ansvarsområde.
I stort handlar detta ansvarsområde om att ge ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar
för kompetensutveckling.
Under 2022 ska frågor kring kompetensutveckling prioriteras då detta är en del av barnoch utbildningsnämndens mål inom ramen för budget 2022. Således är de ekonomiska förutsättningarna under arbete.
Gällande de tidsmässiga förutsättningarna så är utgångspunkten skolans timplan. I barnoch utbildningsnämndens beslut om läsårstider för 2022-2023 har 16 dagar för kompetensutveckling avsatts.
I kommunen finns även en hållbarhetspolicy som syftar till att peka ut viljemeningar och
prioriteringar för hela kommunen avseende arbetet mot hållbar utveckling, bidra till att mål
såsom Agenda 2030, folkhälso- samt klimatmål uppnås.
Motionen anses i linje med kommunens ansvarsområde kring hållbar utveckling inom utbildningsväsendet. I den utsträckning det är en politisk befogenhet att besluta, anses de
yrkanden som framförts redan beslutade. Utifrån ovan nämnda yttranden föreslås motionen
avslås.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 92 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-06-08

Dnr 2022/109

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2022-05-25, § 96
Motion (F!) - Kunskapslyft i hållbar utveckling för elever, lärare och skolledare, 2022-0304
Beslut från Barn- och utbildningsnämnden 2022-04-19 §40
Tjänsteskrivelse Barn- och utbildningsnämnden 2022-03-14
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontor 2022-05-05
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
•

Motionen anses vara besvarad med hänvisning till pågående arbete inom ramen för
efterfrågat ämnesområde.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslaget)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2022-06-08

Dnr 2021/311

Motion från Fredrik Ramberg (SD), Jan Dahl (SD), Alf Persson (SD) och
Thomas Paulsson (SD) - Erbjudande om gratis regntunnor
Ärendebeskrivning
Fredrik Ramberg (SD), Jan Dahl (SD), Alf Persson (SD) och Thomas Paulsson (SD) har
inkommit med en motion daterad den 29 september 2021, avseende erbjudande om gratis
regntunnor.
Av motionen framgår att Simrishamns kommun står inför stora prövningar gällande vattenförsörjning med vattenbrist och bevattningsförbud. En åtgärd för att motverka detta är att
Simrishamns kommun köper in 150 regntunnor som erbjuds till kommuninvånarna. Ystads
kommun genomför det, vilket har blivit positivt mottaget av medborgarna. År 2020 hämtade totalt 83 hushåll ut regntunnor i Ystad och motionärerna förmodar att intresset är större i
Simrishamns kommun på grund av rådande vattenförsörjningsproblematik.
Fredrik Ramberg (SD) m.fl. föreslår i motionen:
• Att inhandla 150 regntunnor som erbjuds gratis till Simrishamns kommuninvånare
genom kommunens mediekanaler inför sommaren 2022.
• Att visar sig projektet givande och större intresse finns, köpa in fler och fortsätta
erbjuda gratis regntunnor.
• Att finansiering sker genom medel KF förfogande.
Samhällsplaneringsnämnden, till vilka motionen remitterades, beslutade vid sammanträde
den 21 april 2022, § 100, att avslå motionen, med hänvisning till att åtgärden inte är ett
kommunalt ansvar, risk för att insatsen bidrar till ökade spridning av plastrester och att
nyttoeffekten av åtgärden bedöms bli låg i förhållande till kostnaden, samt att förslaget
innebär ett behov av en ökad eller omprioriterad driftsbudget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-11
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-04-21, § 100
Inkommen motion från Fredrik Ramberg, Jan Dahl, Alf Persson och Thomas Paulsson SD Erbjudande om gratis regntunnor, 2021-09-29.
Yrkande
Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2022-06-08

Dnr 2021/311

Beslutsomgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag, avslå motionen, mot
Tomas Assarssons (SD) yrkande om bifall och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
arbetsutskottets beslutsförslag, avslå motionen.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
•

Avslå motionen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

41

Kommunstyrelsen

§ 94

Sammanträdesprotokoll
2022-06-08

Dnr 2022/244

Sommarhälsning
Ordföranden önskar kommunstyrelsens ledamöter, ersättare samt tjänstepersoner en skön
sommar.
Pia Ingvarsson (S) önskar ordföranden detsamma.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

