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§ 84

Dnr 2021/3

Val av justerare
Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson (S).

_____
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§ 85

Dnr 2021/7

Fastställande av ärendelista
Ett ärende har tillkommit på dagens ärendelista:
Förslag på internationell nominering till Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTAR


Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av ärende enligt ovan.

_____
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§ 86

Dnr 2021/10

Information från kommundirektören
Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information:
Coronaläget är fortfarande ansträngt i Skåne och även i Simrishamn. Smittspridningen i
Simrishamn är dock mindre än i närliggande kommuner.
Coronamöten har hitintills ägt rum en gång vecka men nu ändrar man till att ha möten
varannan vecka.
Ute i kommunens verksamheter märker man en viss ökning av sjukskrivningar.
Regionen behöver bli bättre på att tillse så det finns vaccinationsplatser samt ge bättre information om vad som gäller efter man blivit vaccinerad.
_____
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§ 87

Dnr 2021/13

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas:
-

Beslut från Samhällsplaneringsnämnden: P-ytor i Gärsnäs – skrivelse från Jan-Erik
Persson (S) och Lars Johansson (S).

-

Beslut från Samhällsplaneringsnämnden: Handlingsplan för sommaråtgärder.

-

Beslut från Samhällsplaneringsnämnden: handlingsplan för att stärka barnets rättigheter 2019-2022.

-

Beslut från Samhällsplaneringsnämnden: Förfrågan om att förvärva fastighet Sandby 24:1.

-

Protokoll från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, 2021-03-01.

-

Protokoll från Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, 2021-03-09.

-

Protokoll från Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2021-03-03.

-

Remissvar på utredningen ”Utvinning ur alunskiffer” Kunskapssammanställning
om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket SOU 2020:71.

-

Information från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde med arbetsutskottet,
2021-03- 17.

-

Information från Socialnämndens sammanträde med arbetsutskottet, 2021-03-17.

-

Information från Österlens Kommunala Renhållnings AB:s sammanträde med arbetsutskottet, 2021-03-17.

-

Information från Miljöförbundets sammanträde med arbetsutskottet, 2021-03-17.

-

Information från VA-bolagets sammanträde med arbetsutskottet, 2021-03-17.

_____
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§ 88

Dnr 2021/59

Presentation verksamhetsplan - Kanslienheten
Kanslichef Anita Ipsen informerar om kanslienheten där det finns 10 medarbetare.
Enhetens arbetsuppgifter är bland annat ärendeberedning, webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden, diarie- och dokumenthantering, arkiv samt överförmyndarverksamheten.
Även Kontakt Simrishamn tillhör kanslienheten.
Enheten kommer framöver jobba aktivt med att minska sårbarheten inom gruppen. Detta
innebär att vi ”lär av varandra”. Detta är ett långsiktigt arbete som löper under flera år.
Enheten ska även genomföra en analys med fokus på inflytande och tillgänglighet. Detta
genomförs genom att man gör jämförelser mellan tidigare medborgarförslag och Simrishamnsförslaget som infördes 2020.
Aktuellt under 2021 är att man ska leverera från vårt verksamhetssystem till E-arkiv. En
provleverans har genomförts.
Upphandling av dokument- och ärendesystem, i samarbete med Ystad, Tomelilla och Sjöbo kommuner, pågår. Utvärderingsfas påbörjas vecka 15/2021. Systemet ska tas i bruk 1
januari 2022.
_____
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§ 89

Dnr 2021/60

Presentation verksamhetsplan - Kontakt Simrishamn
Biträdande kanslichef Tobias Garsén informerar om Kontakt Simrishamn.
I Kontakt Simrishamn ingår även konsumentverksamheten och totalt finns det 7 medarbetare.
Uppdraget för Kontakt Simrishamn är att göra det smidigare för kommuninvånarna. Man
utför bland annat fastställande av faderskap, dödsboanmälningar samt fakturering av vårdoch omsorgsavgifter.
Under 2020 fick man in 59 000 ärenden till Kontakten. Här ingår telefonsamtal, e-post och
besök.
Framöver kommer Kontakten bland annat arbeta med:
- Vid utlämnande av de interna poolbilarna ska man informera om vikten av att tanka med
det med miljösmarta drivmedlet.
- I samband med återkoppling till medborgare via e-post kommer man skicka med en
kundnöjdhetsundersökning.
- Öka kunskapen inom konsumentrådgivning inom gruppen för att minska sårbarheten.
- Hantera fler ärendetyper. Arbetet pågår gemensamt med övriga förvaltningar.
_____
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§ 90

Dnr 2021/62

Presentation verksamhetsplan - Ekonomienheten
Ekonomichef Lars Johan Rosvall informerar om ekonomienheten.
På ekonomienheten finns 11 medarbetare.
Enheten ansvarar för ledning och styrning av ekonomi- och upphandlingsarbetet i kommunen, är stöd och service till hela kommunen inom ekonomi- och upphandlingsfrågor samt
utbildningsinsatser inom ekonomi och upphandling.
Inom upphandlingsområdet kommer man framöver arbeta med att rekommendera miljöbilsalternativ vid utbyte av KLK:s fordon, säkerställa att miljöbilar går attavropa från det upphandlade sortimentet samt följa upp statistik över inköp och informera verksamheterna om
rätt sortiment.
Gemensamt med Tomelilla, Sjöbo och Skurup kommuner har man genomfört upphandling
av nytt ekonomisystem. Förhoppningen är att det nya systemet, CGI-Raindance, ska leda
till effektivare processer.
Fortsatt arbete kommer ske med anpassning till ny kommunal redovisningslag.
_____
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§ 91

Dnr 2021/19

Redovisning av delegeringsbeslut
Följande delegeringsbeslut redovisas:
-

Personalchefens delegeringsbeslut angående uttag av kommunal tjänstepension.

-

Stabschefens delegeringsbeslut: Detaljplan för Baskemölla 78:1 och 104:7.

-

Arbetsutskottets delegeringsbeslut från 2021-03-24, §§ 63, 66-69.

-

Delegeringsbeslut gällande anställningar vid kommunledningskontoret.

_____
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§ 92

Dnr 2017/439

Kommunens framtida avsikter med Snurringen
Ärendebeskrivning
Under perioden 2018 - 2019 pågick avtalsdiskussioner med Skånetrafiken gällande Snurringen eftersom dåvarande avtal skulle löpa ut i slutet av år 2019.
Skånetrafikens inriktning till kommande avtal var en ny kostnadsfördelning där kommunens kostnader för linjen succesivt skulle öka fram till år 2022, från år 2022 meddelade
Skånetrafiken att de inte längre kan motivera en fortsatt finansiering av Snurringen eftersom kostnadstäckningsgraden på linjen är för låg i jämförelse med den samhällsbetalda
delen. Den totala kostnaden på 1,8 miljoner för Snurringen skulle i sådana fall tillfalla
kommunen från år 2022.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-04 §271 att godkänna ett nytt avtal med en ny kostnadsfördelning för Snurringen.
Enligt nuvarande gällande avtal ska kommunen senast under våren 2021 meddela sina möjligheter att ta över den totala finansieringen för Snurringen från år 2022.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-03-24, § 70
Avtal om Snurringen 2019-12-15 – 2021-12-12.
Tillköpsbrev från Skånetrafiken avseende år 2022
Förvaltningen tjänsteskrivelse, Kommunens framtida avsikter med Snurringen
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Meddela Skånetrafiken att Simrishamns kommun ej har för avsikt att förlänga avtalet för ”Snurringen”.



Ge kommundirektören i uppdrag att, i enlighet med texten ovan, genomföra en upphandling av en flexibel, lokal buss som motsvarar ”Snurringens” nuvarande omfattning i tid och mil.



Upphandlingen ska vara genomförd senast 31 oktober 2021.

Justerandes sign
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§ 92 forts

Dnr 2017/439

_____
Beslutet expedieras till:
Skånetrafiken – christoffer.johansson@skanetrafiken.se
Kommundirektören
Ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 93

Dnr 2021/89

Avtal - Avgiftsfri kollektivtrafik för seniorer
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges antagande av budget 2018-2020 den 30 oktober 2017, § 172,
ingick beslut att alla som fyllt 75 år skall erbjudas avgiftsfri kollektivtrafik inom kommungränsen (seniorkort).
För detta ändamål avsattes i kommunstyrelsens internbudget för 2018, som antogs i kommunstyrelsen den 6 december 2017, § 296, 750 000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutade sedan vid sammanträde den 11 april 2018, § 89, godkänna
avtal mellan Skånetrafiken och Simrishamns kommun gällande seniorkort.
Detta befintliga avtal gäller till och med den 31 december 2021. Sker ingen uppsägning
senaste sex månader innan avtalets utgång förlängs avtalet med ett kalenderår i sänder med
sex månaders uppsägningstid. Med anledning härav erfordras beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-03-24, § 71
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01.
Kommunstyrelsens beslut, 2018-04-11, § 89.
Undertecknat avtal om seniorresor.
Yrkande
Fredrik Ramberg (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Förlänga avtalet för kalenderåret 2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Skånetrafiken

Justerandes sign
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§ 94

Dnr 2021/97

Helårsprognos - Kommunstyrelsen 2021
Ärendebeskrivning
En helårsprognos ska upprättas fyra gånger om året och denna prognos är upprättad efter
februari månads utgång.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 1 200 tkr. Detta beroende på att kostnader för medlemsavgifter och kollektivtrafik och färdtjänst bedöms bli lägre än budgeterat
samt att det finns tjänstledigheter på kommunledningskontoret.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-03-24, § 72
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2021-03-08
Helårsprognos 1 för kommunstyrelsen.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna helårsprognos 1/2021 för kommunstyrelsens verksamheter

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 95

Dnr 2020/246

Utvärdering Covid- 19
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav den 19 augusti 2020 kommundirektören i uppdrag att utvärdera
effekterna av Covid19. Uppdraget skulle redovisas till kommunstyrelsen senast i samband
med årsredovisningen för 2020.
Utgångspunkten för rapporten har varit att det är viktigt att en större händelse som påtagligt påverkar samhället och dess funktioner följs upp och utvärderas så att lärdomar kan
dras för framtiden och utgöra en viktig del i förbättringsarbete.
Kopplat till detta uppdrag gav kommunstyrelsen ett tilläggsuppdrag den 10 februari 2021
att även utvärderar och redovisar specifika frågor rörande kommunens medarbetare.
Utvärderingen bygger på sex frågor samt en enkät avseende digitala möten under pandemin. Frågorna är kopplade till beredskap och påverkan på verksamhet och medarbetare.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-03-24, § 73
Tjänsteskrivelse, daterad 21-03-17
Rapport – utvärdering Covid 19 2020, daterad 21-03-24
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Lägga rapporten ”Utvärdering Covid19” till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder

Justerandes sign
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§ 96

Dnr 2021/101

Kommunstyrelsens mål 2022
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har enligt kommunens styrmodell att besluta om sina egna mål för nästkommande år, nu aktuellt är målen för 2022.
Budgetarbetet för 2022 är inlett och en del i detta arbete är att ta fram mål för kommunstyrelsens verksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-15
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Nuvarande mål för år 2021 ska även gälla för år 2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontorets enheter

Justerandes sign
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§ 97

Dnr 2021/102

Riktlinjer för anställning av förvaltningschefer
Ärendebeskrivning
2017 antog kommunstyrelsen riktlinjer för rekrytering av förvaltningschef. Dessa riktlinjer
behöver ses över och förändras.
Framtagande av riktlinjer för anställning av förvaltningschefer är ett dokument som ska
tydliggöra rekryteringsprocessen vid rekrytering av nya förvaltningschefer.
I förslaget till nya riktlinjer har bland annat hanteringen och ansvar av rekryteringsförfarandet ytterligare tydliggjorts samt att beslutsmandatet för anställningen flyttas till kommundirektör.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-03-24, § 75
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-09
Förslag till riktlinjer för anställning av förvaltningschef, daterad 21-03-09.
Yrkande
Jeanette Ovesson (M) yrkar att man gör en ändring under stycket Rekryteringsgrupper –
”Arbetsgivargrupp” där meningen Antalet deltagare bör begränsas till tre-fyra personer
tas bort.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Under stycket Rekryteringsgrupper – ”Arbetsgivargrupp” ska meningen Antalet
deltagare bör begränsas till tre-fyra personer tas bort.



Godkänna upprättat förslag till riktlinjer för rekrytering av förvaltningschef, daterad
21-03-09 efter ändring ovan.



Upphäva tidigare riktlinjer för rekrytering av förvaltningschef (Dnr 2016/448 KS
beslut 2017-04-05)

_______

Justerandes sign
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§ 97 forts

Dnr 2021/102

Beslutet expedieras till:
Kommundirektören

Justerandes sign
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§ 98

Dnr 2020/453

Yttrande över regionplan för Skåne samrådshandling
Ärendebeskrivning
Region Skåne har tagit fram ett förslag till regionplan och arbetssätt. Förslaget bygger vidare på Strukturbild för Skåne och det samarbete som finns i Skåne inom fysisk planering
sedan 2005.
Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med fokus på fysisk planering. Samrådshandlingen är ett förslag på regionplan och hur samarbetet kring
fysisk planering kan vidareutvecklas i Skåne. Samrådsförslaget presenteras digitalt.
Region Skåne har lämnat ut förslaget för samråd och önskar särskilt synpunkter på huruvida förslaget till regionplan och regionplaneprocess uppfyller det behov och syfte som planen avser: Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ska vara ett stöd för den fysiska planeringen
i de skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Regionplanen är det fysiska
uttrycket av den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.
SÖSK-kommittén beslutade i december 2020 att tillsammans arbeta för att kunna enas om
ett gemensamt yttrande som de fyra kommunerna i sydöstra Skåne ska kunna stå bakom.
Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner har i samverkan tagit fram ett gemensamt yttrande över regionplanen. Yttrandet består av övergripande synpunkter, frågeställningar som saknas i planen samt mer detaljerade synpunkter på regionplanens olika avsnitt.
Redaktionella synpunkter har lämnats direkt till arbetsgruppen för planen.
Bakgrund/utredning
Region Skåne har tagit fram ett förslag till regionplan för Skåne. Det är den första regionplanen för Skåne i enlighet med plan- och bygglagens krav på regionplan för två utpekade regioner, Stockholm och Skåne. Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring
Skånes utveckling med fokus på fysisk planering.
Yttrandet består av övergripande synpunkter, frågeställningar som saknas i planen samt
mer detaljerade synpunkter på regionplanens olika avsnitt. De övergripande synpunkterna
handlar om:


Regionplanens framåtsyftande funktion.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

21

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-04-14

§ 98 forts






Dnr 2020/453

Regionplans roll och syfte.
Strukturbilden och ortsstrukturen i planförslaget.
Infrastruktur.
Bebyggelseutveckling.
Kopplingar till omvärlden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-03-24, § 76
Regionplan för Skåne 2022–2040 samrådshandling
Gemensamt yttrande från SÖSK över regionplan för Skåne Samrådshandling, 2021-03-01
Tjänsteskrivelse, Yttrande över regionplan för Skåne samrådshandling, 2021-03-08
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna upprättat yttrande över regionplanen.

_______
Beslutet expedieras till:
SÖSK – Christina Boeskov – christina.boeskov@ystad.se

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 99

Dnr 2021/30

Avsiktsförklaring Skåneexpressen 5
Ärendebeskrivning
Skånetrafiken har översänt en avsiktsförklaring gällande utveckling av Skåneexpressen 5
och 8 i stråket Simrishamn – Malmö – Lund.
Avsiktsförklaringen föreslår att parterna (kommunerna i stråket samt Skånetrafiken) ska
enas kring att genomföra åtgärder som leder till trafikering med högkvalitativ busstrafik i
kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo.
Målsättningen med införandet av en högkvalitativ busstrafik, i stråket, är att bidra till de
övergripande målen om ökad marknadsandel och öka andelen nöjda resenärer samt skapa
en kollektivtrafik som är attraktiv, resurseffektiv och bidrar till en bättre miljö. Detta konkretiseras genom åtgärder som att öka energieffektiviteten i kollektivtrafiken, minska bullernivåer, minska utsläpp, öka komforten för resenärer samt förbättra framkomligheten för
att förkorta restiden och säkerställa tidhållning för kollektivtrafiken.
Avsiktsförklaringen syftar till att tydliggöra ansvarsfördelning och ekonomiska åtaganden
mellan parterna för införandet av högkvalitativ busstrafik i stråket för Skåneexpressen 5
mellan Simrishamn – Lund i berörda kommuner. Avsiktsförklaringen ska säkerställa att parterna gemensamt utvecklar infrastrukturen, kundmötet samt trafikupplägg för att kunna öka
kapaciteten, komforten och i förlängningen färdmedelsfördelningen i stråket.
Vid eventuell uppgradering av busshållplatser till Regional Super-Buss standard innebär
det kostnader för investering av utrustning till hållplatserna.
För Skåneexpressen 5 och Simrishamns kommuns del berörs 4 busshållplatser i stråket
utöver Simrishamns station. Följande busshållplatser förutom Simrishamns station ligger
inom statligt väghållaransvar.
Skånetrafiken inväntar kommunens svar och ställningstagande så snart som möjligt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Tomelilla beslutade 2021-02-17 §29 att ställa sig bakom
avsiktsförklaringen gällande Skåne Expressen 5 under förutsättning att Sjöbo kommun och
Simrishamns kommun fattar motsvarande beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Sjöbo beslutade 2021-03-02 §54 att uppdra kommundirektören att underteckna avsiktsförklaringen gällande Skåne Expressen 5 och Skåne Expressen
8.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 99 forts

Dnr 2021/30

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-03-24, § 77
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-22
Beslut, kommunstyrelsens arbetsutskott, Tomelilla kommun, 2021-02-17
Beslut, kommunstyrelsens arbetsutskott, Sjöbo kommun, 2021-03-02
Avsiktsförklaring Skåneexpressen Österlen SkE5 och SkE8, version 1.3
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna avsiktsförklaringen genom att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande
att underteckna avsiktsförklaringen

_______
Beslutet expedieras till:
Tomelilla kommun (för kännedom)
Sjöbo kommun (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 100

Dnr 2021/56

Trafikverkets översyn av riksintressen
Ärendebeskrivning
Under 2020 och 2021 genomför Trafikverket en översyn av riksintressen för kommunikationer för de fyra trafikslagen. I augusti 2020 antogs nya kriterier för vilka anläggningar
som bedöms vara av riksintresse (Dnr: TRV 2019/45782). Trafikverket har därefter reviderat utpekande av riksintressen för trafikslagens anläggningar utifrån de nya kriterierna.
Efter sommaren 2021 bedömer Trafikverket att ett uppdaterat utpekande kommer att kunna
beslutas och publiceras.
Länsstyrelsen i Skåne ber om synpunkter från kommunerna avseende Trafikverkets utpekande av riksintresse för kommunikationer, TRV 2020/131663. Länsstyrelsen ska därefter
i sin tur sammanställa ett yttrande till Trafikverket. Svaret behöver vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 17 mars 2021, Simrishamns kommun har begärt och blivit beviljade förlängd svarstid t.om. 14 april 2021.
Syftet med remissen är att hämta in synpunkter på om riksintresseanspråken fungerar som
planeringsunderlag för att hantera riksintressen i samhällsplaneringen. Materialet utgörs av
förteckning över riksintresseanspråk och generella funktionsbeskrivningar.
Bedömningen är att det nya utpekandet kommer att antas under hösten 2021.
För sydöstra Skånes del är det fyra objekt som berörs och som föreslås tas bort som riksintresse.
Väg 11, Simrishamn – Malmö
Väg 13 Höör – Ystad
Simrishamnsbanan
Österlenbanan (Ystad – Simrishamn)
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-03-24, § 78
Gemensamt yttrande över Trafikverkets översyn av riksintresse för kommunikation, 202103-08.
PM Riksintressen för Trafikverkets anläggningar – Sektorsbeskrivning inklusive kriterier
för utpekande, 2020-08-12
Generella funktionsbeskrivningar samrådsversion, 2021-01-22.
Riksintressen för kommunikationer, förteckning över förändringar per län, 2021-02-20
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 100 forts

Dnr 2021/56

Förteckning över riksintresseanspråk, remissversion (excelfil), 2021-02-01.
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-08
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna i ärendet redovisat gemensamt yttrande från SÖSK över Trafikverkets
översyn av riksintresse för kommunikationer

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen Skåne

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 101

Dnr 2021/108

Politikerhandbok
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun har sedan tidigare en politikerhandbok som senast reviderades
2019.
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 en mindre revidering skett av politikerhandboken,
främst ett förtydligande av initiativrätten.
Nytt är också att politikerhandboken föreslås att godkännas genom politiskt beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-03-24, § 79
Tjänsteskrivelse, KLK, 2021-03-10
Politikerhandbok.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna politikerhandboken.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 102

Dnr 2021/96

Arkitektur- och kulturmiljöprogram för Simrishamns kommun - samråd
Ärendebeskrivning
Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet är ett tillägg till Simrishamns kommuns översiktsplan.
Syftet är att skapa ett inspirerande Arkitektur- och kulturmiljöprogram för hela Simrishamns kommun. Programmet ska tydliggöra kommunens inriktning i arkitektur- och
gestaltningsfrågor, samt stimulera till dialog om de värden som kan skapas genom arkitektur. Programmet ska kunna användas av alla berörda; tjänstemän, privata aktörer och intresserade medborgare och besökare. Det ska vara enkelt att förstå och lätt att följa. Slutprodukten ska vara inbjudande och innehålla stor del bilder och illustrationer för att kommunicera väl med läsaren.
För att uppfylla detta så presenteras Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet med hjälp av
kartor, bilder, illustrationer och text i en så kallad storymap, en GIS-karta (geografiskt informationssystem), vilket innebär att den är helt digital.
Simrishamns kommun har många höga kulturvärden i form av såväl byggnader och miljöer
som är viktiga för kommunens identitet – någonting som Simrishamns kommun är stolt
över och vill värna om. Därför arbetas det nu fram ett arkitektur- och kulturmiljöprogram
som ska tydliggöra kommunens inriktning i arkitektur- och gestaltningsfrågor.
Syftet med programmet är att det ska bli ett inspirationsrikt och rådgivande tillägg till vår
översiktsplan som tydliggör kommunens inriktning i arkitektur- och gestaltningsfrågor.
Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet ska användas som kunskapsunderlag för att ta välgrundade beslut i plan- och byggprocesser, så att kvalitéer som gör platsen unik bevaras
och att vi utvecklar kommunen med hänsyn och omsorg till det unika.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 februari 2021, § 29, bland
annat att godkänna Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet för samråd.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-04-07, § 99
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-22.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2021-02-25, § 29.
Kungörelse, 2021-03-05.
Arkitektur- och kulturprogrammet: https://www.simrishamn.se/blog/2021/03/10/vad-tyckerdu-om-arkitektur-och-kulturmiljoprogrammet
Miljöbedömning, en undersökning av betydande miljöpåverkan.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 102 forts

Dnr 2021/96

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Inte framföra några erinringar eller tillägg i ärendet.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planeringsenheten

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 82

Dnr 2021/140

Ombud till Sysavs årsstämma 2021
Ärendebeskrivning
Inför Sysavs digitala årsstämma den 23 april 2021 har Simrishamns kommun att utse ombud till stämman.
Istället för att årligen utse ombud som skall representera kommunen vid dessa årsstämmor,
föreslås att beslut också tas att gälla för resterande del av mandatperioden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-04-07, § 100
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-01.
Kallelse till Sysavs årsstämma.
Bekräftelse av samtycke till att årsstämman hålls digitalt.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Som ombud till Sysavs årsstämma utse kommunstyrelsens ordförande Jeanette
Ovesson (M).



Som ersättare till Sysavs årsstämma utse kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Pia
Ingvarsson.



Beslutet gäller för åren 2021 och 2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Sysav
Jeanette Ovesson (M)
Pia Ingvarsson (S)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 83

Dnr 2021/154

Förslag på internationell nominering till Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun har fått en förfrågan från Ålakustens Kulturarvsförening om kommunen vill ställa sig bakom förslaget att Ålarvet på Ålakusten blir listat som ett internationellt kulturarv.
Ålakustens kulturarvsförening som också står som huvudansvariga för nomineringen, ställer frågan till Simrishamns kommun då det har öppnats en möjlighet till att nominera
svenska kulturarv till UNESCOS:s internationella lista. Nomineringsförslag måste vara
lämnade senast den 15 april 2021.
Ålakustens Kulturarvsförening vill att Simrishamns kommun tar ställning till om kommunen vill ställa sig bakom nomineringen samt önskar att en kontaktperson från kommunen
utses, och anger förslagsvis Kommunstyrelsens ordförande.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-14
Förfrågan från Ålakustens kulturarvsförening (Åhus-Stenshuvud)
Förslag på internationell nominering till Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Ställer sig bakom nomineringsförslaget av Ålarvet på Ålakusten till Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.



Kommunstyrelsens ordförande anges som kontakt för Simrishamns kommun.

Paragrafen förklaras omedelbar justerad.
_____
Beslutet expedieras till:
Ålakustens kulturarvsförening

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 103

Dnr 2020/415

Aktivitetsområde Bergstrands väg, projektslutrapport
Ärendebeskrivning
Enligt gällande investeringsregler ska kommunfullmäktige erhålla slutredovisning av större
investeringsprojekt. I nuläget är beloppet satt till projekt med investeringsbelopp överstigande totalt 5 mnkr.
Samhällsplaneringnämnden har inkommit med ett ärende avseende slutredovisning av projektet Aktivitetsområde Bergstrands väg.
Total kostnad för projektet beräknades till 2 552 250 kr. Boverket bidrog med 1 276 125
kr, och 1 276 125 kr finansierades genom projekt 12 575 Reinvestering park. Faktiskt utfall
blev 2 587 012 kr. Utökad kostnad om 34 762 kr avser ÄTA-arbeten i form av extra dränering samt nytt elskåp.
Därmed uppgår det sammanlagda budgetunderskottet till 34 762 kr.
Utfallet är korrigerat med ett mindre belopp sedan det redovisades för Samhällsplaneringsnämnden. Nämnden har blivit informerade av samhällsplaneringsförvaltningen om detta
under februari månad.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-03-24, § 80
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-15
Reviderad Slutrapport Bergstrands väg 2021-01-27
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll daterad 2020-11-26 § 266
Samhällsplaneringsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-08
Slutrapport Bergstrands väg
Presentation Slutrapport Bergstrands väg
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Att godkänna slutredovisningen av Projekt allaktivitetsområde Bergstrandsväg och
lägga den till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 104

Dnr 2021/94

Fastställande av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning för fastigheten Viks Fiskeläge 1:32
Ärendebeskrivning
Detaljplan för Viks Fiskeläge 1:32 vann laga kraft den 11 oktober 2013. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse väster om Viks Fiskeläge och norr om Djupadals golfbana. Fastigheten Viks Fiskeläge 1:32 ligger idag utanför verksamhetsområde
för allmänt vatten och avlopp. Innan utbyggnad av allmänt vatten och avlopp kan utföras
och förbindelsepunkter upprättas till de aktuella fastigheterna måste verksamhetsområde
för allmän vatten- och avloppsförsörjning fastställas.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 februari 2021, § 30, föreslå kommunfullmäktige fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvatten för Viks Fiskeläge 1:32, i enlighet med redovisat kartmaterial.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-03-24, § 81
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-10.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2021-02-25, § 30.
Kartbilaga VO, Viks Fiskeläge 1:32.
Plankarta, laga kraft 2013-10-11.
Illustrationskarta, laga kraft 2013-10-11.
Exploateringsavtal Viks Fiskeläge 1:32, KF 2013-08-26, § 98.
Kommunfullmäktiges beslut, 2013-08-26, §98.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvatten för Viks Fiskeläge 1:32, i enlighet med redovisat kartmaterial.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 105

Dnr 2021/105

Hemställan om tilläggsanslag - BUN
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2021-02-23 § 21 beslutat att till
kommunfullmäktige anhålla om ett tilläggsanslag på 3 000 tkr i driftsramen för år 2021.
Vad äskat anslag ska användas till framgår av inlämnad skrivelse från motionären.
I den av kommunfullmäktige antagna budget för år 2021 finns under finansförvaltningen
ett anslag för Kommunfullmäktiges förfogande motsvarande 978 tkr i dagsläget. Detta anslag disponerar kommunfullmäktige att fördela ut till nämndernas verksamheter om kommunfullmäktige finner detta finansiellt och verksamhetsmässigt ändamålsenligt.
Barn- och utbildningsnämndens budgetavvikelse för budgetåret 2020 uppgick till minus
369 tkr. Barn- och utbildningsnämndens första helårsprogos, HP1, indikerar en budgetavvikelse på minus 1 000 tkr för budgetåret 2021 och avser grundskolans verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15
Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden daterad 2021-02-23 § 21
Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott daterad 2021-02-09
§ 15
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03
Skrivelse Hemställan om tilläggsanslag, 2021-01-27.
Yrkande
Jeanette Ovesson (M) yrkar avslag på barn- och utbildningsnämndens tilläggsäskande.
Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Lotta Hildebrand (L), Mats Bengtsson (C) och Paul Frogner-Kockum (KD) yrkar avslag på
arbetsutskottets beslutsförslag.
Tomas Assarsson (SD), Gudrun Schyman (FI), Kjell Dahlberg (ÖP) och Lisa Kvarnbäck
(MP) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

34

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-04-14

§ 105 forts

Dnr 2021/105

Beslutsomgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag mot att avslå detsamma
och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå arbetsutskottets beslutsförslag.
Votering begärs och ska verkställas.
Omröstning
Den som vill avslå förslaget röstar Ja.
Den som vill bifalla förslaget röstar Nej.
Voteringen utfaller med 7 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Peter
Rimsby (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD) Lotta Hildebrand
(L) och Mats Bengtsson (C) mot
8 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun
Schyman (FI)), Lisa Kvarnbäck (MP), Kjell Dahlberg (ÖP), Tomas Assarsson (SD) och
Fredrik Ramberg (SD).
Kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Bifalla Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag.



Finansiering sker genom att minska det budgeterade resultatet för 2021 med 3
mnkr, från 15 807 tkr till 12 807 tkr och öka ramen till barn- och utbildningsnämnden med 3 mnkr.

Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Peter Rimsby (M),
Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD) Lotta Hildebrand (L) och Mats
Bengtsson (C).
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 105 forts

Dnr 2021/105

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 106

Dnr 2020/349

Översyn av grundskolans organisation
Ärendebeskrivning
Översynen av grundskolans organisation har genomförts i syfte att ta fram ett underlag för
beslut kring en på lång sikt hållbar organisation av grundskolan.
I direktiv till Barn- och utbildningsnämnden, beslutade kommunfullmäktige den 28 september
2020 §197, att grundskolans organisation bereds av barn- och utbildningsnämnden och beslut
fattas av kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsnämnden har den 29 september 2020 beslutat att nuvarande skolorganisation bibehålls oförändrad som den ser ut läsåret 2020/2021 och fem år framåt.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-30 §239 att återremittera ärendet för att finansiering
ska anges, samt att Barn- och utbildningsnämnden ska titta på om kommunfullmäktige behöver
fatta beslut vad gäller utarbetande av skolplan, genomförande av studiebesök på kommunens
samtliga skolenheter samt utarbetande av en barnkonsekvensanalys.

Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om det återremitterade ärendet den 23 februari 2021 §28. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att nuvarande skolorganisation bibehålles i fem år och omprövas därefter, finansiering sker enligt begäran om tilläggsanslag
för organisationen under 2021 och nämnden
uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att inarbeta kostnaderna i budgetarbetet från och
med 2022.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-03-24, § 83
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-08
Beslut i Barn-och utbildningsnämnden den 2021-02-23, §28
Beslut i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021- 2021-02-09, §22
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-29
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-30, §239
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-18, §226
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-28, §228
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-11
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-29 §105
Reservation från Alliansen, 2020-09-29
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-07
Justerandes sign
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Dnr 2020/349

Barn och utbildningsnämndens beslut 2020-08-25, §89
Kompletterande utredningar till grundskoleöversyn 2020-06-15
Grundskoleöversyn – översyn av grundskolans organisation 2020-05-05
Ordförandens prognos över elevutveckling i norra kommundelen – Grundskoleöversyn,
Sammanställning av förväntat antal barn på de kommunala skolenheterna i norra kommundelen i Simrishamns kommun, de kommande fem åren.
Yrkande
Mats Bengtsson (C) yrkar på återremiss eftersom tidigare återremiss inte är besvarad till
fullo.
Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera detsamma
och finner att kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet.
Votering är begärd och ska verkställas.
Omröstning
Den som vill att ärendet återremitteras röstar Ja
Den som vill avgöra ärendet idag röstar Nej.
Voteringen utfaller med 7 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Peter
Rimsby (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand
(L) och Mats Bengtsson (C) mot
8 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun
Schyman (FI), Lisa Kvarnbäck (MP), Kjell Dahlberg (ÖP), Tomas Assarsson (SD) och
Fredrik Ramberg (SD).
Kommunstyrelsen har beslutat avgöra ärendet idag.
Protokollsanteckning
Pia Ingvarssons (S) meddelar att oppositionspartierna kommer lägga en skriftlig protokollsanteckning i den del där det anses att återremissen inte är besvarad.

Justerandes sign
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Dnr 2020/349

Yrkanden
Jeanette Ovesson (M) yrkar att Sankt Olofs skola erbjuder undervisning för F-3 och Piratenskolan i Kivik F-6. I övrigt bibehålles nuvarande organisation för grundskolan. Finansiering ska ske inom barn- och utbildningsnämndens rambudget.
Pia Ingvarsson (S), Tomas Assarsson (SD), Gudrun Schyman (FI) och Lisa Kvarnbäck
(MP) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Mats Bengtsson (C), Lotta Hildebrand (L) och Paul Frogner Kockum (KD) yrkar bifall till
Jeanette Ovessons (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande mot arbetsutskottets beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens yrkande.
Votering begärs och ska verkställas.
Omröstning
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar Ja
Den som vill bifalla arbetsutskottets beslutsförslag röstar Nej.
Voteringen utfaller med 7 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Peter
Rimsby (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand
(L) och Mats Bengtsson (C) mot
8 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun
Schyman (FI), Lisa Kvarnbäck (MP), Kjell Dahlberg (ÖP), Tomas Assarsson (SD) och
Fredrik Ramberg (SD).
Kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Nuvarande skolorganisation bibehålles i fem år och omprövas därefter.



Finansiering sker enligt bifallen begäran om tilläggsanslag för organisationen under
2021.
Justerandes sign
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Dnr 2020/349



Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att inarbeta kostnaderna i budgetarbetet från och med 2022.



Hemställan om tilläggsanslag finansieras genom att minska det budgeterade resultatet för 2021 med 3 mnkr, från 15 807 tkr till 12 807 tkr och öka ramen till barnoch utbildningsnämnden med 3 mnkr.

Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Peter Rimsby (M),
Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand (L) och Mats
Bengtsson (C).
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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§ 107

Dnr 2020/313

Förslag till ny styrmodell
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 18 juni 2018 en reviderad styrmodell för Simrishamns
kommun. Styrmodellen reglerar visionen och övriga styrdokuments inbördes ordning, begrepp och fastställande nivå. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt med denna revidering att en översyn av befintlig modell skulle ske och detta arbete påbörjades i kommunstyrelsens arbetsutskott under 2019 vilket utmynnande i en mindre förändring av styrmodellen
samt att förslag på ny budgetprocess har tagits fram. Hösten 2020 upptogs arbetet med att
utvärdera styrmodellen i kommunstyrelsens arbetsutskott och det utmynnande i en helt ny
idé om styrning för kommunen.
Vid arbetsutskottets sammanträde i september, oktober och november 2020 diskuterades
olika styrmodeller och vad man kan påverka samt vad man får påverka. Diskussionen mynnade ut i en egen modell ”Simrishamnsmodellen”. Modellen innebär att man jobbar med
rambudget, uppdrag och kommunfullmäktiges mål (mål för god ekonomisk uppföljning).
Nämnderna ska återkoppla hur man tänker uppnå de mål som kommunfullmäktige tagit.
Kommunfullmäktige kan ge uppdrag till nämnder och nämnderna kan i sin tur ge uppdrag
till sina enheter.
Kommundirektören fick i uppdrag att skriva fram ärendet om en förändring av styrmodellen för politisk behandling. Ärendet lyftes i kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari
2021. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog åt kommundirektören att informera om
den nya styrmodellen till samtliga partier, vilket genomfördes under februari och början av
mars 2021.
Den befintliga styrmodellen har använts i kommunens styrning under de senaste 10 åren
och efterhand som modellen använts har också ett behov av nya begrepp uppstått för att
förtydliga modellen. Bland annat beslutades en förändring avseende nämndernas nedbrytning av kommunfullmäktiges mål till nämndmål under arbetet med kommunfullmäktiges
målarbete inför 2021.
Förslaget som nu kommer är en helt ny styrmodell som bygger på kommunfullmäktiges
mål för god ekonomisk hushållning och att på ett tydligare sätt koppla rambudget och
nämndbudget till den verksamhet som bedrivs.
Den nya styrmodellen bygger på en process som styr hur kommunen planerar och följer
upp genomförandet av verksamhet och ekonomi. Syftet är att ge bästa möjliga förutsättJusterandes sign
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ningar för beslutsfattande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och i verksamheterna.
Styrmodellen är till för att genomföra de politiska ambitionerna och att på ett systematiskt
sätt styra och följa upp verksamheten och därigenom säkerställa det vi levererar till medborgaren.
En grundläggande princip i styrmodellen är att beslut ska tas på lägsta möjliga beslutsnivå.
Det innebär exempelvis att rutiner som enbart beskriver hur något ska göras och som inte
har något politiskt innehåll beslutas av tjänstemän. Frågor som enbart berör verksamhet
inom en nämnd beslutas av nämnden, medan beslut av mer övergripande karaktär beslutas
av kommunstyrelsen i sin samordnande roll.
Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt. Det innebär bland annat att beslut om övergripande styrdokument, rambudget med
uppdrag och årsredovisning mm.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-03-24, § 84
Tjänsteskrivelse, daterad 21-03-15
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna förslag på ny styrmodell att använda from 2023 års planering.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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§ 108

Dnr 2020/381

Årsredovisning 2020
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisningen för år 2020. Balanskravsavstämningen redovisar ett utfall på 80,3 mnkr, en positiv budgetavvikelse på cirka 67 mnkr.
Resultatet motsvarar 6,9 % av skatter och statsbidrag.
Statliga bidrag och andra ersättningar som betalats ut med anledning av coronapandemin är
den största faktorn till den positiva budgetavvikelsen. Generella statsbidrag uppgick till 36
mnkr, ersättning för sjuklönekostnader till 8 mnkr och ersättning för extraordinära kostnader i socialnämndens verksamheter till 16 mnkr.
Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår till 31,3 mnkr och fördelas enligt följande:
kommunstyrelsen +7,9 mnkr
samhällsplaneringsnämnden +5,9 mnkr
kultur- och fritidsnämnden +0,5 mnkr
barn- och utbildningsnämnden -0,4 mnkr
socialnämnden +17,6 mnkr
övriga nämnder -0,2 mnkr
Skatteintäkterna blev 15 mnkr lägre än budgeterat, men detta täcktes av de generella statsbidragen på 36 mnkr. Värdeförändring på pensionsplaceringar, lägre pensions- och räntekostnader samt outnyttjade medel av kommunfullmäktiges förfogande innebär att finansieringen har en positiv budgetavvikelse på 49 mnkr.
Kommunerna har sedan några år tillbaka möjlighet att när tillräckligt goda resultat redovisas avsätta medel till resultatutjämningsreserv. Denna reserv får sedan användas för att
reglera negativa balanskravsresultat under en lågkonjunktur. Hittills har Simrishamns kommun avsatt 40 mnkr. Beloppet som kan avsättas ska motsvaras av den del av överskottet
som överstiger en procent av skatteintäkter och statsbidrag. För 2020 finns ett utrymme på
68,6 mnkr. Kommunledningskontoret föreslår en ny avsättning på 10 mnkr för att kunna
möta framtida år med lågkonjunktur.
Kommunen har tidigare avsatt 4,9 mnkr i en social investeringsfond. Enligt de fastställda
riktlinjerna för denna fond ska årliga avsättningar ske under förutsättning att balanskravsmålet uppnåtts och att resultatet i övrigt medger avsättning. Målsättningen är att minst 10
% av fondens kapital, 4 mkr, skall tillföras årligen dvs 0,4 mnkr eller det högre belopp fullmäktige finner lämpligt.
Justerandes sign
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Kommunledningskontoret föreslår en avsättning på 0,4 mnkr.
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala
bolagen. Där anges att kommunstyrelsen genom årliga beslut dels ska bedöma verksamheten i kommunala bolag i förhållande till det ändamål med verksamheten som har fastställts,
dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Kommunen
styr bolagen genom ägardirektiv som ska utvärderas i bolagens årsredovisningar. I allt väsentligt är bedömningen att de av Simrishamns kommun helägda bolagen, Simrishamns
Bostäder AB och Simrishamns Näringslivsutveckling AB samt de delägda bolagen Österlen Kommunala Renhållnings AB och Österlen VA AB under året har uppfyllt det kommunala ändamålet och arbetat inom de kommunala befogenheterna.
Uppföljning av god ekonomisk hushållning
 Balanskravsresultatet uppgick för 2020 till 80,3 mnkr. Utfallet motsvarade 6,9 procent
av skatter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift. Resultatmålet för 2020
blev därmed uppfyllt.
 Vatten- och avloppsverksamheten uppvisade ett överskott på 1,3 mnkr och var därmed
fullt ut avgiftsfinansierat. Målet för 2020 blev därmed uppfyllt.
 Det skedde nyupplåning med 65 mnkr. Upplåningen avsåg investeringen i Kiviks avloppsreningsverk. Självfinansieringsgraden är 116 procent. Målet som reglerar kommunens upplåning bedöms vara uppnått.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-03-24, § 85
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-16
Årsredovisning 2020 – Simrishamns kommun
Årsredovisning 2020 – Simrishamns Bostäder AB
Årsredovisning 2020 – Simrishamns Näringslivsutvecklings AB
Årsredovisning 2020 – Österlens Kommunala Renhållnings AB
Årsredovisning 2020 – Österlen VA AB
Årsredovisning 2020 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Årsredovisning 2020 – Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.
Avstå från att delta i beslut
Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (FI),
Lisa Kvarnbäck (MP) och Kjell Dahlberg (ÖP) avstår från att delta i beslut av ärendet.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna årsredovisningen för 2020 och överlämna densamma till revisorerna.
Justerandes sign
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Godkänna en avsättning till resultatutjämningsreserven på 10 mnkr.



Godkänna en avsättning till social investeringsfond på 0,4 mnkr.



Godkänna att de kommunala bolagen i allt väsentligt uppfyllt de kommunala ändamålen samt arbetat inom de kommunala befogenheterna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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§ 109

Dnr 2020/385

Helårsprognos 1 - 2021
Ärendebeskrivning
Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 1.
Prognosen är upprättad efter februari månads utgång. Kommunens prognostiserade balanskravsresultat är 58,5 mnkr att jämföra med budgeterat balanskravsresultat på 28,2 mnkr.
Det innebär att kommunens finansiella resultatmål för 2021 uppfylls med gott mått. Det stora
överskottet beror till största delen av ökade skatteintäkter.
Prognostiserat driftresultat är 46 mnkr. Socialnämnden visar ett överskott på 7 mnkr och kommunstyrelsen ett överskott på 1,2 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott
på 1 mnkr. Övriga nämnder redovisar inga avvikelser.
Investeringsredovisningen visar en avvikelse på 2,9 mnkr. Det är tidigt på året och det föreligger en viss osäkerhet i denna prognos.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-03-24, § 86
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18
Helårsprognos 1 februari 2021
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna helårsprognos 1 samt fortlöpande informera kommunfullmäktige om det
ekonomiska läget.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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Dnr 2021/113

Personalbokslut 2020
Ärendebeskrivning
2020 års personalfakta är sammanställt, förtydligat och analyserat. Detta presenteras i bifogat personalbokslut för 2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-03-24, § 87
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-09
Personalbokslut 2020
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna personalbokslut 2020

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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§ 111

Dnr 2021/114

Barnbokslut 2020
Ärendebeskrivning
Årligen sammanställs ett barnbokslut på övergripande nivå, där barnrättsarbetet och barnperspektivet lyfts fram, analyseras och förtydligas. Resultatet presenteras i bifogat barnbokslut för 2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-03-24, § 88
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-09
Barnbokslut 2020
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna barnbokslut 2020

______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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§ 112

Dnr 2021/116

Ändring av taxa för slamtömning år 2021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2020-11-30 § 240 om de taxor som
Österlens Kommunala Renhållnings AB, Ökrab, ska debitera sina kunder under verksamhetsåret 2021 i enlighet med inkommit förslag från bolaget.
Ökrab är ett bolag som är delägt tillsammans med Tomelilla kommun som beslutade om en
avvikande taxa vad gäller slamtömning. Ändringen avser ”Taxa för slamtömning med ändringen att en maxavgift på 2 000 kr för slanglängd över 25 meter införs”.
För att bolaget ska kunna ha en enhetlig taxa och behandla sina kunder likvärdigt föreslås
nu att kommunfullmäktige ändrar sitt beslut avseende slamtömning i enlighet med Tomelilla kommuns beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut, 2021-03-24, § 89
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-17.
Yrkanden
Pia Ingvarsson (S) yrkar avslag på föreslagen maxtaxa samt yrkar att man uppdrar åt
ÖKRAB att utreda eventuellt införande av maxtaxa.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag mot Pia Ingvarssons (S)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Taxa för slamtömning ändras genom att en maxavgift på 2 000 kr för slanglängd över
25 meter införs.



Taxan gäller från och med detta beslut vunnit laga kraft.

Justerandes sign
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Dnr 2021/116

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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§ 113

Dnr 2021/138

Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på särskilt angivna
platser
Ärendebeskrivning
Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19 (covid-19-lagen) får regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) i
kraft, som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en
påtaglig risk för trängsel. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås få rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-30
Förordning om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, SFS 2021:161
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kommunstyrelsens arbetsutskott ges rätt att, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser.



Föreskrift enligt p. 1 endast får gälla under två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta att föreskriften ska förlängas en gång.



Område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet begränsat område.



Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige.



Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att en föreskrift enligt p. 1 ska upphävas i förtid.

Justerandes sign
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Dnr 2021/138

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ha rätt att meddela föreskrifter enligt ovan till och
med den 30 september 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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