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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-01-22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

Val av justerare
§ 1 Fastställande av ärendelista 2020/11
§ 2 Meddelanden 2020/9
§ 3 Kurser/konferenser 2020/10
§ 4 Information från kommunstyrelsens ordförande 2020/12
§ 5 Information från SÖRF 2019/520
§ 6 Fastställande av förhandlingsmandat, löneöversyn 

2020
2019/523

§ 7 Ändrad sammanträdesdag för arbetsutskottet 2020/30
§ 8 Medborgarförslag - Hållplats till Snurringen på Narv-

gatan.
2019/347

§ 9 Projektslutrapport - Fastigheter som resultatenhet 2019/422
§ 10 Gemensamt remissvar sydöstra Skåne angående för-

slag till nya förskrifter till väg 11, Skåne län TRV 
2019/54663

2019/395

§ 11 Skrivelse angående hantering av revisionsberättelser 
för kommunalförbund och gemensamma nämnder.

2019/247

§ 12 Delårsrapport för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 
2019

2019/504

§ 13 Delårsrapport 2019-08-31 - AV-Media Skåne 2019/454
§ 14 Stengården, drifthuset - slutredovisning 2019/493
§ 15 Samverkansavtal/Förbundsordnig för alkoholenhet för 

Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner 
med Ystad Österlenregionens miljöförbund.

2019/321

§ 16 Partistöd 2020 2019/92
§ 17 Riktlinjer för e-förslag 2018/382
§ 18 Begäran om tilläggsanslag - kultur- och fritidsnämn-

den
2020/3
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-01-22

§ 1 Dnr 2020/11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Ärende nr 6; Information från kommundirektören samt ärende nr 16; Kommunfullmäktiges 
mål 2021-2024 utgår från dagens ärendelista. 

Ärende om ändrad sammanträdesdag tillkommer.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med ändring enligt ovan.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-01-22

§ 2 Dnr 2020/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Bilagd sammanställning över inkomna meddelanden redovisas.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Lägga inkomna meddelanden till handlingarna.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-01-22

§ 3 Dnr 2020/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kurser/konferenser

Bilagd sammanställning över inkomna kurser/konferenser redovisas.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Lägga inkomna kurser/konferenser till handlingarna.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-01-22

§ 4 Dnr 2020/12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M), lämnar följande information:

Kommunstyrelsens ordförande samt 2:e vice ordförande har varit på ungdomsråd där poli-
tiker från Barn- och utbildningsnämnden medverkat.  Elever från årskurs 5 upp till gymna-
siet medverkade.
Man pratade mycket om trygghet, och lyfte bland annat frågan om övervakningskameror. 
De äldre eleverna kände en större otrygghet än de yngre. 
Framkom synpunkter om att skolorna måste samarbeta bättre med varandra för att ge en 
bättre sammanhållning. . 
Kritik framkom om att bussarna som eleverna åker med ofta är överfulla. Linda Larsson, 
samhällsbyggnadsförvaltningen vill att man anmäler detta till henne när det förekommer.
Framkom önskemål att kommunen hjälper till att informera om föreningar som finns i 
kommunen.
Nytt möte kommer ske i höst.

När det gäller bussförbindelsen Nord/Syd--Syd/Nord håller man på att titta på dragningen 
då den finns med i planen för den nya upphandlingen. 

Ordföranden har varit på sammanträde med kommunförbundet där man diskuterade energi-
försörjning och arbetsmarknadsfrågor. 
Arbetsmarknad: Vem ska ha ansvaret var en av frågorna som diskuterades. Försörjnings-
stödet ökar. Ärenden är mer komplexa idag. Svårt greppa då det finns fler aktörer inblanda-
de. 
Energi: Hur ska utbyggnaden kunna ske var en av frågorna som diskuterades. 

Kommunen har förberett ansökan om att bli beviljad LOV 3 område, för 3 områden. 

Har uppstått diskussion om försäljning av Äppellunden. Ett bolag har lagt ett bud på 1 
mnkr som man sedan dragit tillbaka. Äppellunden ska läggas ut till försäljning under första 
kvartalet 2020. 

Förslag på nytt statsbidrag för välfärden, 5 miljarder, har aviserats från regeringen. Statsbi-
draget finns med i vårbudgeten (beslut fattas i juni). Kan innebära 6,5 mnkr till Sim-
rishamn. 

Ordföranden, Jeanette Ovesson (M) och 2:e vice ordförande, Pia Ingvarsson (S), är anmäl-
da till Välfärdskonferensen.
_____ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-01-22

§ 5 Dnr 2019/520

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från SÖRF

Räddningschef Mats Svensson, SÖRF, informerar vid dagens sammanträde angående ett 
eventuellt samgående mellan SÖRF (Ystad, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn) och Rädd-
ningstjänst Syd, (Malmö, Lund, Burlöv, Kävlinge, Eslöv)

Under 2013 föreslogs att en utredning skulle göras för att se över möjligheterna för ett 
samgående.

Utredning tillsattes från de fyra SÖSK-kommunerna samt personal från räddningstjänsten. 
Avsikten var ett samgående 2015 vilket inte gick att genomföra.

Rapport lades fram 2014 som visade vilka fördelar som fanns för ett samgående.

Önskemål fanns att Räddningstjänst Syd gjorde en liknande rapport för ett samgående med 
SÖRF.

Avsiktsförklaring från SÖSK-kommunerna skrevs med Räddningstjänst Syd. Innebar att 
kommunerna skulle ta fram områden där samordningsmöjligheter kan ske.

Styrgrupp tillsatt. Diskussioner pågår i SÖSK om ett framtida samgående med Räddnings-
tjänst Syd.

Samarbete pågår sedan 2015. SÖRF köper tjänster av HR-avdelningen på Räddningstjänst 
Syd. Idag hjälper SÖRF Räddningstjänst Syd med bland annat brandskydd.

Om en ny utredning tillsätts måste hänsyn tas till följande:

Tydlighet för ett fortsatt samgående är viktigt.
Varför man gör ett samgående
Pedagogiskt upplägg. 
Budskapet måste kommuniceras samtidigt.

SÖSK-kommunerna måste tidigt beskriva vilken räddningstjänst man vill ha inom SÖSK:
Insatsförmåga
Responstid till händelserna/platsen
Förebyggande arbete
Intentioner i handlingsprogrammet
Information/utbildning
Tillgänglighet
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-01-22

§ 5 forts Dnr 2019/520

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Representation i direktionen (fördelningen av platser)
Taxor och delegation
Tilläggsuppdrag (BSK och 13 Räddningsvärn)
Översyn av förbundsordning
Avtalsöversyn
IT-system
Fordon, inventarier, fastigheter

Fler kommuner kan vara intresserade att gå med i samarbetet.

Kravspecifikation mycket viktig/måste för att gå in i ett samgående med Rsyd samt att låta 
personalen vara delaktig tidigt i processen. 

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-01-22

§ 6 Dnr 2019/523

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av förhandlingsmandat, löneöversyn 2020 

Ärendebeskrivning

Fastställande av förhandlingsriktlinjer för kommunens samtliga medarbetargrupper inklusi-
ve förvaltningschefer och vissa chefsfunktioner på kommunledningskontoret ska göras 
varje år inför löneöversyn. 

Analys av lönestatistik och omvärldsbevakning av befintligt löneläge visar att det inte finns 
behov av att prioritera specifika befattningsgrupper i löneöversyn 2020. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 2020-01-09

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Fastställande av ovanstående förhandlingsriktlinjer inför löneöversyn 2020.

 löneökningsutrymmet för 2020 ska uppgå till max 2,8 procent.

Protokollsanteckning

Gudrun Schyman (FI) lämnar följande protokollsanteckning:

Fortsatt och intensifierad inriktning på att minska löneskillnader mellan kvinnodominerade 
och mansdominerade verksamheter. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/personalenheten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-01-22

§ 7 Dnr 2020/30

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändrad sammanträdesdag för arbetsutskottet

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Arbetsutskottets sammanträde den 26 februari 2020 ställs in. Ärenden inför kom-
munstyrelsens sammanträde den 18 mars kommer behandlas vid arbetsutskottets 
sammanträde den 4 resp 11 mars. Vid dessa båda dagar träffar arbetsutskottet 
nämndpresidier under förmiddagen.

_____ 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-22

§ 8 Dnr 2019/347

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Hållplats till Snurringen på Narvgatan 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag
2019-07-25 inkom medborgarförslag om en ny hållplats för Snurringen på Narvgatan i 
Simrishamn. Förslagsställaren anser att det finns ett behov av en ny hållplats här då de bor 
flera äldre och rörelsehindrade i området. 

Förslag på bemötande
I dagsläget ligger närmsta busshållplats för Snurringen, hållplats Bruket på Bruksgatan ca 
300 meter från Narvgatan. Det finns en bred gång – cykelbana mellan Narvgatan och 
Bruksgatan som är separerad från biltrafiken för anslutning till hållplatsen. 

En tur med Snurringen har idag en körtid på 1 timme, eftersom det endast finns ett fordon 
att tillgå för linjen finns det inte något utrymme för att lägga till en ny hållplats utan att det 
kan ske på bekostnad av en redan befintlig hållplats. Skånetrafiken har via mejl 7 januari 
2020 gjort ställningstagandet att de inte ser något behov av att en ny hållplats tillkommer 
vid Narvgatan.

I samband med utbyggnaden av den nya stadsdelen söder om stationen, kvarteret Skansen 
kommer en ny gatubildning att ta form. En ny passage för gående och cyklister kommer 
öppnas upp mellan kvarteret Skansen och stationen. För de boende på Narvgatan samt bo-
ende i den nya stadsdelen kommer stationsområdet på sikt att bli mer tillgängligt med kor-
tare avstånd på ca 100 meter till kollektivtrafik. Från stationen kan anslutning till snurring-
en ske men även till andra bussar och tåg. 

Simrishamns kommun hänvisar medborgare till befintlig hållplats 300 meter från Narvga-
tan, hållplats Bruket för resor med Snurringen. För de resenärer som inte kan ta sig fysiskt 
från Narvgatan till hållplats Bruket hänvisar kommunen till färdtjänsten. Kommunen vill 
samtidigt informera och hänvisa till pågående arbete där kollektivtrafiken och det befintli-
ga stationsområdet framöver kommer bli mer tillgängligt för boende på Narvgatan samt 
den nya stadsdelen kvarteret Skansen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag hållplats till snurringen med Narvgatan 25 juli 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-02 §173
Tjänsteskrivelse bemötande av medborgarförslag 2 januari 2020
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-22

§ 8 forts Dnr 2019/347

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Medborgarförslaget avslås med hänvisning till upprättad tjänsteskrivelse.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-22

§ 9 Dnr 2019/422

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektslutrapport - Fastigheter som resultatenhet 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun har sedan början av 2000-talet genomfört ett antal utredningar och 
tagit beslut om olika uppdrag i fastighetsfrågan, främst avseende organisationsformer. 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2017, § 277, efter den senast redovisade 
fastighetsutredningen, att förorda en oförändrad organisation, ”dock bör man se över hur 
man ska arbeta i organisationen”. Samtidigt uppdrogs åt kommundirektören att återkomma 
med en redovisning över hur arbetet ska genomföras. Kommundirektören överlämnade 
uppdraget till samhällsbyggnadschefen, som vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sam-
manträde den 24 januari 2018 § 5, redovisade projektdirektivet Fastigheter – en resultaten-
het.  

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 oktober 2019, § 233, redovisa-
des projektdirektivets samtliga projektmål i presenterad projektslut-rapport. 
Arbetsutskottet beslutade vid sammanträdet att godkänna projektslutrapporten för remitte-
ring till samtliga nämnder samt att remissvaren skall skickas till kommunledningskontoret 
senast den 31 januari 2020.     

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-03.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2019-10-23, § 233.
Projektslutrapport Fastigheter - en resultatenhet, 2019-10-08.
Objektslista Byggnader, 2019.
Objektslista avyttring, överföring 2019.
Förslag till riktlinjer för internhyra – kommunala verksamhetslokaler, inkl. lokalpolicy.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2018-01-24, § 5.
GFAB-ABG Gränsdragningslista 2017.
Lokalplaneringspolicy KF 2015-05-25, § 81.
Uppdrag lokalplaneringsgrupp KSAu 2015-04-29, § 154.
SKL Gränsdragningslista för kommuner, 2013.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Som remissvar översända synpunkter i enlighet med kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-22

§ 9 forts Dnr 2019/422

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-22

§ 10 Dnr 2019/395

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gemensamt remissvar sydöstra Skåne angående förslag till nya förskrif-
ter till väg 11, Skåne län TRV 2019/54663 

Ärendebeskrivning

Trafikverket har den 28 oktober 2019 fattat beslut om hastighetsbegränsning på väg 11. 

Sjöbo-Anklam får en hastighetsökning från 90 km/tim till 100 km/tim. Sträckan är mötes-
separerad och uppfyller kraven för en hastighetshöjning.

Sträckan Anklam-Tomelilla sänks från 90 km/tim till 80 km/tim i avvaktan på den planera-
de ombyggnationen som är planerad att genomföras innan år 2025.

Sträckan Tomelilla-Simrishamn (Järrestad) får en sänkning från 90 km/tim till 80 km/tim. 
Sträckan uppfyller inte den standard som krävs för 90 km/h och sträckan finns inte med i 
några planer för ombyggnad innan år 2025.

SÖSK-kommunerna skickade in en gemensam överklagan av trafikverkets beslut till Rege-
ringen i de delar av beslutet som gäller hastighetsbegränsning från 90 km/tim till 80 
km/tim. Utöver denna gemensamma överklagan skickade även Simrishamns kommun in 
en egen överklagan efter beslut härom i kommunstyrelsen 2019-11-06. 

Trafikverket har nu yttrat sig i ärendet och Simrishamns kommun har genom skrivelse från 
regeringskansliet fått tillfälle att lämna synpunkter med anledning av Trafikverkets yttran-
de senast den 14 februari 2020. 

Tomelilla kommun har tagit fram ett förslag på ett gemensamt yttrande för sydöstra Skånes 
kommuner, där Tomelilla, Sjöbo, Simrishamn och Ystad vidhåller att regeringen ska upp-
häva Trafikverkets beslut att sänka hastigheten i den delen som gäller hastighetsbegräns-
ning från 90 km/tim till 80 km/tim på väg 11. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-13
Förslag till gemensamt yttrande till Infrastrukturdepartementet från Sydöstra Skånes kom-
muner inkommit 2020-01-13 
Trafikverkets yttrande inkommit 2020-01-10
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-22

§ 10 forts Dnr 2019/395

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avstå från att delta i beslut

Gudrun Schyman (FI) avstår från att delta i beslutet.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna det gemensamma yttrandet från SÖSK-kommunerna

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-22

§ 11 Dnr 2019/247

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skrivelse angående hantering av revisionsberättelser för kommunalför-
bund och gemensamma nämnder 

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun har vid två tillfällen genom skri-
velser framfört synpunkter på Kommunstyrelsens hantering och beredning av revisionsbe-
rättelser för kommunalförbund och gemensamma nämnder. 

Revisorerna påpekar att de tre Kommunalförbund som Simrishamns kommun är medlem i 
är kommunalförbund med direktion, för dessa beslutar medlemskommunernas fullmäktig i 
ansvarsfrågan. Dessa revisionsberättelser är ärenden som inte ska beredas av kommunsty-
relsen. Kommunstyrelsen har uttalat sig i ansvarsprövningen för 2018 vid beredning av 
dessa ärenden. Revisorerna har också i sin skrivelse informerat om ansvarsprövningen i 
gemensamma nämnder. Simrishamns kommun ingår i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 
som organisatoriskt är en del av Kristianstads kommun, där Simrishamns kommun är re-
presenterad i nämnden. Revisorerna i Kristianstads kommun ansvarar för granskning av 
nämnden och översänder granskningsrapport till respektive hemkommun. Revisorerna i 
Simrishamns kommun upprättar en revisionsberättelse med denna granskningsrapport som 
underlag. Denna revisionsberättelse ska översändas direkt till Kommunfullmäktige utan 
beredning av kommunstyrelsen. Revisorerna uppmärksammar därför kansliet på att gransk-
ningsrapporten från revisorerna i Kristianstad ska översändas till revisorerna i Simrishamns 
kommun.
 
I sin skrivelse efterfrågar revisorerna svar från Kommunstyrelsen om att ovanstående hantering 
av revisionsberättelser från kommunalförbund och gemensamma nämnder sker enligt Kommu-
nallagen och god revisionssed i kommuner framöver.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-13
Rutin för hantering av revisionsberättelser och granskningsrapporter 2020-01-13
Skrivelse från revisionen inkommen 2019-06-17
Skrivelse från revisionen 2019-04-25

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna rutin för hantering av revisionsberättelser och granskningsrapporter
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-22

§ 11 forts Dnr 2019/247

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Kommunstyrelsens beslut och kommunledningskontorets tjänsteskrivelse läggs 
som information till kommunfullmäktige.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-22

§ 12 Dnr 2019/504

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delårsrapport för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 2019 

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté har lämnat delårsrapport per augusti 2019. Utfallet 
för basverksamheten inom SÖSK uppgår till 34 tkr i
underskott per 2019-08-31. Prognosen för helåret är ett noll resultat, dvs i enlighet
med budget.

Beslutsunderlag

Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-01-09
Delårsrapport Sydöstra Skånes Samarbetskommitté per 2019-08-31
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2019-10-10
PM över utförd delårsgranskning av EY 2019-10-10
Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Ystad 2019-11-21 § 214

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna delårsrapporten för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 2019-01-01 – 
2019-08-31.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-22

§ 13 Dnr 2019/454

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delårsrapport 2019-08-31 - AV-Media Skåne 

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet AV Media Skåne har lämnat en delårsrapport per 2019-08-31. Det 
ekonomiska utfallet är 81 tkr per 2019-08-31 men beräknas uppvisa ett överskott vid årets 
slut på 154 tkr och därmed prognostiseras att balanskravet uppfylls. Dock finns det kvar ett 
underskott från 2018 att återställa inom tre år.
Övriga mål för god ekonomisk hushållning bedöms vara uppfyllda vid årets slut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2020-01-09
Direktionsprotokoll, 2019-10-14
Information Delårsrapport
Granskningsrapport från E&Y 2019-10-17
Revisorernas bedömning 2019-10-17

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna Kommunalförbundet AV Media Skånes delårsrapport per 2019-08-31

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-22

§ 14 Dnr 2019/493

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Stengården, drifthuset - slutredovisning 

Ärendebeskrivning

Enligt gällande investeringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av större investe-
ringsprojekt. I nuläget är beloppet satt till projekt med investeringsbelopp överstigande 
totalt 5 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett ärende avseende slutredovisning av Pro-
jekt Stengården, driftshuset.

Korrigering av slutligt utfall har gjorts sedan slutredovisningen presenterades för Samhälls-
byggnadsnämnden och uppgår nu till 10 094 577 kr redovisade på objekt 53011 inom pro-
jekt 14565 Stengården Driftshus.

Beslutsunderlag

Kommunledningens tjänsteskrivelse 2019-12-04
Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-21 § 268
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-13
Slutredovisning Stengården, driftshuset, 2019-10-28

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna slutredovisningen av Stengården, driftshuset och lägga den till handling-
arna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-22

§ 15 Dnr 2019/321

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samverkansavtal/Förbundsordning för alkoholenhet för Simrishamn, 
Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad Österlenregionens 
miljöförbund. 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade 2019-11-06 beslut om att godkänna förslaget till sammanslagning 
av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ys-
tad Österlenregionens miljöförbund. Motsvarande beslut fattades av kommunstyrelsen i Ystad 
den 28 augusti 2019, av kommunfullmäktige i Sjöbo den 25 september 2019 och av kommun-
fullmäktige i Tomelilla den 16 december 2019. 

Kommundirektören fick även i uppdrag att tillsammans med representanter från de berörda 
kommunerna och från miljöförbundet ta fram ny förbundsordning och nytt samverkansavtal.

En tjänstemannagrupp bestående av Johan Linander, kanslichef Tomelilla kommun, Magdale-
na Bondesson, kanslichef Sjöbo kommun, Cornelia Englén, kanslichef Ystads kommun, Anita 
Ipsen, kanslichef Simrishamns kommun, Mats Carlsson, stabschef Simrishamns kommun samt 
Carina Barthel, förbundschef Ystad-Österlenregionens Miljöförbund har tagit fram förslag på 
samverkansavtal mellan kommunerna och miljöförbundet samt förslag på nödvändiga föränd-
ringar i förbundsordningen för miljöförbundet.

Samverkansavtalet behöver antas av de fyra kommunernas kommunfullmäktige och miljöför-
bundets direktion medan ändringarna i förbundsordningen behöver antas av kommunfullmäkti-
ge i Tomelilla, Ystad och Simrishamn. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2020 
enligt samverkansavtalet.

Förändringarna i förbundsordningen är relativt begränsade. Den största förändringen är att det 
skrivs in att miljöförbundet kan åtaga sig att vara gemensam tjänstemannaorganisation för till-
stånd och tillsyn enligt alkohollagen för Ystads kommun, Simrishamns kommun, Sjöbo kom-
mun och Tomelilla kommun. Gällande kostnadsfördelningen hänvisas till samverkansavtalet. I 
övrigt föreslås mindre förändringar gällande kungörelser och tiden för budgetprocessen. 

Samverkansavtalet är skrivet utifrån gällande samverkansavtal mellan Ystads, Simrishamns, 
Sjöbo och Tomelilla kommuner med Tomelilla kommun som värdkommun för alkoholenheten. 
Även erfarenheter från samverkansavtalet mellan Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommu-
ner gällande överförmyndarenheten har tagits till vara. 

En av de större föreslagna förändringarna i samverkansavtalet gäller kostnadsfördelningen för 
underskottet i verksamheten (den gemensamma organisationens kostnader minus inkomna 
avgifter). Idag är den fastställd till: 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-22

§ 15 forts Dnr 2019/321

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Simrishamns kommun 34%
Sjöbo kommun 12%
Tomelilla kommun 13%
Ystads kommun 41%

Vid den senaste avstämningen, den 31 augusti 2019, stämde procentfördelningen, men om 
förändringar sker så föreslås att fördelningen justeras med hänsyn till det faktiska antalet 
ärenden i respektive kommun.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-08
Samverkansavtal mellan Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Simrishamns, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystads kommuner om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och 
tillsyn enligt alkohollagen.
Förbundsordning Ystad- Österlenregionens miljöförbund med föreslagna justeringar.

Överläggning

Arbetsutskottet diskuterar en redaktionell ändring av § 7 i Samverkansavtalet. Ordet ”un-
derskott” bör bytas ut till ”kostnader”. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anta nytt samverkansavtal mellan Tomelilla, Simrishamns, Sjöbo och Ystads kommu-
ner samt Ystad-Österlenregionens Miljöförbund om gemensam tjänstemannaorganisa-
tion för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

 Besluta om föreslagna ändringar i förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens Mil-
jöförbund.

Protokollsanteckning

Pia Ingvarsson (S) lägger skriftlig protokollsanteckning i ärendet.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-22

§ 16 Dnr 2019/92

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Partistöd 2020 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2015, § 15, att fastställa regler för det kom-
munala partistödet. En revidering av dessa regler skedde därefter i kommunfullmäktige den 
28 januari 2019, § 11.

Partistödet betalas årligen ut i förskott efter beslut i kommunfullmäktige. En skriftlig redo-
visning av vad partistödet använts till skall årligen inlämnas. Redovisningen ska avse peri-
oden 1 januari – 31 december.

Beslutade regler innebär att det kommunala partistödet skall vara 27 % av prisbasbeloppet 
per år och antal mandat i kommunfullmäktige. För år 2020 är prisbasbeloppet satt till 47 
300 kronor och det totala partistödet blir då 625 779 kronor, (47 300 kronor x 27 % x 49 
mandat).

Enligt samma regler skall partistödet utbetalas med ett grundstöd som uppgår till 20 % av 
partistödet som ett fast belopp per i fullmäktige representerat parti, vilket avrundat blir 12 
516 kronor per parti.
Dessutom utgår 80 % av det totala partistödet som ett mandatstöd fördelat på mandat och 
år till de i fullmäktige representerade partierna, vilket för 2020 blir 10 217 kronor per man-
dat.

Avrundat fördelas partistödet 2020 då enligt följande:

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Summa
M 12 12 516:- 122 604:- 135 120:-
C 4 12 516:- 40 868:- 53 384:-
L 3 12 516:- 30 651:- 43 167:-

KD 2 12 516:- 20 434:- 32 950:-
S 11 12 516:- 112 387:- 124 903:-
V 2 12 516:- 20 434:- 32 950:-

MP 2 12 516:- 20 434:- 32 950:-
SD 8 12 516:- 81 736:- 94 252:-
FI 3 12 516:- 30 651:- 43 167:-
ÖP 2 12 516:- 20 434:- 32 950:-

Summa: 49 125 160:- 500 633:- 625 793:-

25



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-22

§ 16 forts Dnr 2019/92

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-27.
Kommunallagen (2017:725) kap 4 , §§ 29 – 32.
Regler för kommunalt partistöd i Simrishamns kommun.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 För utbetalning godkänna redovisning av partistödet för 2020.

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-22

§ 17 Dnr 2018/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjer för e-förslag 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 154 att digitalisera medborgarförslagen en-
ligt ny modell och i samband med införandet revidera kommunfullmäktiges arbetsordning 
med hänsyn till digitaliseringen av medborgarförslagen. Under uppstarten ska ett förslag 
som uppnått 75 ”gillare” gå vidare för politisk beredning och förslagen skall ligga ute på 
hemsidan i två månader. Utvärdering av detta ska ske sex månader efter införandet och 
kommunledningskontoret uppdrogs att kravställa och upphandla nödvändig teknisk platt-
form. 

Den som ovan beslutade förändringen kommer i texten fortsatt att benämnas som e-förslag 
för att skilja det från medborgarförslag i kommunallagens mening, 
(KL 8 kap 1 §). Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för e-
förslag som mer i detalj beskriver syfte, ställningstaganden, process och regler. 

E-förslag bygger på en annan typ av medborgarengagemang genom möjligheten att rösta 
fram, ”gilla”, ett förslag för vidare politisk beredning. Ett e-förslag skall kunna lämnas av 
alla som har idéer om Simrishamns kommuns framtid, inte bara de som är folkbokförda i 
kommunen. E-förslaget kan avisas om det inte uppfyller kriterierna i riktlinjerna. Ett e-för-
slag som uppnått röstmålet fördelas inte till kommunfullmäktige utan direkt till berörd 
nämnd för beredning och beslut. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-15
Förslag till riktlinjer för e-förslag, 2020-01-15 
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-06-24, § 154
Kommunstyrelsens beslut, 2019-06-05, § 153
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 146
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-14
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2019-04-24, § 106.

Avstå från att delta i beslut

Pia Ingvarsson (S) meddelar att hon inte deltar i beslut av ärendet.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-22

§ 17 forts Dnr 2018/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bakgrund/utredning

Syfte 

E-förslag innebär att allmänheten kan lämna ett skriftligt förslag på utveckling eller förändring 
via Simrishamns kommuns webbplats. När förslaget är upplagt på webbplatsen kan andra rösta 
på förslaget. Syftet med e-förslag är att:  

 Ge allmänheten ökade möjligheter att göra sin röst hörd och delta i utveck-
lingen av Simrishamn. Det ska vara enkelt att lämna förslag och idéer samt vara 
med och påverka Simrishamns kommuns utveckling. 

 Ge förtroendevalda ett bättre underlag för en frågas vikt Röstningsförfarandet 
medför en möjlighet för förtroendevalda att få större kunskap om vad som engage-
rar människor. Förtroendevalda kan vara säkra på att det finns ett intresse för för-
slaget innan förslaget lämnas vidare för politisk beredning. 

 Öppenhet och tillgänglighet. 
Processen blir mer transparent eftersom alla kan följa förslagen via kommunens 
webbplats och ta del av svar samt beslut för de förslag som lämnas vidare till poli-
tisk beredning.

Vem får lämna förslag

I Simrishamns kommun har kommuninvånare kunnat lämna medborgarförslag sedan 2002. 
Kommunledningskontoret har i arbetet med e-förslag tagit del av flera andra kommuners 
riktlinjer och erfarenheter. Med införandet av e-förslag välkomnar vi nu alla, oavsett bo-
stadsort och ålder, som är intresserade av Simrishamns kommuns utveckling att lämna för-
slag. 

Hantering

1. En person lämnar ett e-förslag på kommunens hemsida.

2. E-förslaget granskas av ansvarig tjänsteperson.

3. E-förslaget publiceras på kommunens hemsida under 60 dagar.

4. Andra personer kan rösta på förslaget. 

5. Tidsfristen för e-förslag löper ut.

6. Om e-förslaget har uppnått röstmålet tas förslaget upp för beslut i aktuell 

nämnd. Om förslaget inte har uppnått röstmålet avslutas det.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-22

§ 17 forts Dnr 2018/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

7. E-förslaget publiceras som inaktivt när det är avslutat.

8. Beslutade förslag delges kommunfullmäktige som meddelande. 

9. Alla förslag redovisas på kommunfullmäktige två gånger per år i februari och 

september. 

Ansvar

Förslagsställare ansvarar för att marknadsföra sina förslag.

Kommunledningskontorets kanslienhet har ansvar för införandet, webbplatsen, marknads-
föring av den nya möjligheten att lämna e-förslag samt för den fortsatta administrativa han-
teringen. 

Nämnderna ansvarar för den politiska beredningen sedan förslagen nått dem.   

Utvärdering

I det ursprungliga förslaget beslutades om en utvärdering efter sex månader. Om man be-
tänker att förslagen först ligger ute två månader för röstning och därefter ska beredas poli-
tiskt är en utvärdering efter sex månader omöjlig. Om en utvärdering skall ge värdefullt 
underlag för ett nytt beslut tycks två år som en rimlig tid. 

Medborgarförslag tas bort i arbetsordningen för kommunfullmäktige 

I samband med att e-förslag ersätter medborgarförslag måste hela § 33 i den nu gällande 
arbetsordningen för kommunfullmäktige tas bort. Vidare den tredje punkten under presidi-
ets arbetsuppgifter i § 39. Dessa paragrafer beskriver hanteringen av medborgarförslag i 
enlighet med kommunallagen 8 kap 1 §. Detta kan dock först göras då det sista medborgar-
förslaget har beslutats och vunnit laga kraft. 

E-förslag tillförs kommunstyrelsens reglemente 

I samband med att e-förslag ersätter medborgarförslag måste kommunstyrelsen tilldelas 
ansvaret för hanteringen. Förslaget är en ny punkt 18 i kommunstyrelsens övergripande 
uppgifter under § 3, se nedan. Förslaget påverkar den påföljande numreringen. Förslag till 
formulering: 

 3 § Styrelsen ska

18. Besluta om handläggningsordningen vad gäller e-förslag 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-22

§ 17 forts Dnr 2018/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Finansiering

Kommunledningskontoret kommer att hantera e-förslag med befintliga resurser inom ram. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Anta riktlinjer för e-förslag enligt kommunledningskontorets förslag 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
/KOMMUNFULLMÄKTIGE

 From 2020-05-01 ersätta medborgarförslag enligt kommunallagen 8 kap 1 § med e-
förslag.

 Ändra den tidigare beslutade utvärderingstiden från sex månader till två år.
 När samtliga medborgarförslag är färdigbehandlade ändra kommunfullmäktiges ar-

betsordning genom att ta bort nuvarande § 33 och ändra texten i § 39 enligt förslag.
 Till kommunstyrelsens uppgifter enligt reglemente tillföra § 3:18 angående e-för-

slag enligt kommunledningskontorets förslag.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-01-22

§ 18 Dnr 2020/3

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Begäran om tilläggsanslag - kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde 2019-12-12 § 89 beslutat att till kom-
munfullmäktige anhålla om ett tilläggsanslag på 870 tkr i driftsramen. Äskat anslag ska 
användas till ökning av LOK-stöd 350 tkr, utredning och aktivitet KKN 100 tkr, utrustning 
sporthallar 100 tkr och digital konsthall 20 tkr.  

I den av kommunfullmäktige antagna budget för år 2020 finns under finansförvaltningen 
ett anslag för Kommunfullmäktiges förfogande motsvarande 10 872 tkr. Detta anslag dis-
ponerar kommunfullmäktige att fördela ut till nämndernas verksamheter om kommunfull-
mäktige finner detta finansiellt och verksamhetsmässigt ändamålsenligt.

Det finns emellertid en osäkerhet vad gäller en rad kostnadsposter under året. Bland annat 
kring pensionskostnader, som under de senaste åren överstigit de prognoser och beräkning-
ar vi har fått att utgå ifrån. Friskolorna driver en process mot kommunen avseende grund-
belopp per elev och därmed vet vi inte om vi kommer att få ytterligare kostnader i samband 
med domslut.
Vi står inför eventuella investeringar i nya accesspunkter, affärssystem och fiberutbyggnad 
som kommer att generera driftskostnader. Kommunen kan därför att behöva en buffert för 
år 2020.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-10
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2019-12-12 § 89

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar att man tillför 870 tkr för följande:
Ökning av LOK-stöd 350 tkr
Ökning av kulturstöd 300 tkr
Utredning och aktivitet KKN 100 tkr
Utrustning sporthallar 100 tkr
Digital konsthall 20 tkr

Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.

Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), yrkar avslag på Pia Ingvarssons yrkande.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-01-22

§ 18 forts Dnr 2020/3

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på sitt avslagsyrkande mot Pia Ingvarssons (S) bifallsyr-
kande och finner att arbetsutskottet beslutat avslå kultur- och fritidsnämndens begäran om 
tilläggsanslag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för ordförandens avslagsyrkande röstar Ja.

Den som röstar för Pia Ingvarssons (S) bifallsyrkande röstar Nej. 

Voteringen utfaller med 3 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Mats Bengtsson (C) och Tomas 
Assarsson (SD) mot

2 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S) och Gudrun Schyman (FI).

Arbetsutskottets har beslutar föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige avslå kultur- 
och fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Avslå kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S) och Gudrun Schyman (FI)

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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