
Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 08.30-12.00, 13.00-17.45
Beslutande Karl-Erik Olsson (S) ordförande

Håkan Erlandsson (C)
Christer Vigren (ÖP)
Anders Johnsson (M)
Christer Akej (M)

Övriga närvarande Susan Bolgar, Kivik Art, § 56
Bengt Eriksson, Kivik Art, § 56
Tin Josefsdotter, centrumutvecklare, § 53
Helena Strandberg, personalchef, §§ 78-79
Elisabeth Wahlström, avd.chef intern service, §§ 65-66, 68-69, 72-73, 76-77, 
80, 82
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef, §§ 75-76, 81
Peter Andersson, chefsekonom, §§ 63, 67, 71, 74, 81

Utses att justera Anders Johnsson
Justeringens
plats och tid

 Kommunledningskontoret

Underskrifter Paragrafer 52-82
Sekreterare Carina Persson

Ordförande Karl-Erik Olsson

Justerande Anders Johnsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-03-21

Datum för
anslags uppsättande

2018- Datum för
anslags nedtagande

2018-

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Carina Persson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-03-21

§ 52 Dnr 2018/77

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Till dagens sammanträde tillkommer ett ärende ang färdtjänstavtal.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Fastställa dagens ärendelista med tillägg av ärendet om färdstjänstavtal.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-03-21

§ 53 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om arbetet med centrumutveckling

Centrumutvecklare Tin Josefsdotter informerar om sitt arbete med ”Årets stadskärna 
2019”.

De som medverkar i arbetet är medvetna om att alla måste hjälpas åt. Det magiska ordet 
för arbetet är ”Samverkan”.

Tin går igenom processen med arbetet .

Intresseansökan lämnas in i december 2018. Den faktiska ansökan skickas in i februari 
2019. Vinnaren utses av Svenska stadskärnor.

Att utses till årets stadskärna innebär ett långsiktigt arbete.

Simrishamns kommun är processägare.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-03-21

§ 54 Dnr 2018/20

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
2018-03-21

§ 55 Dnr 2018/21

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
2018-03-21

§ 56 Dnr 2018/69

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om sponsorbidrag - Kivik Art Centre 

Ärendebeskrivning

Kivik Art Centre ansöker i inkommen skrivelse om sponsorbidrag för 2018 med 80 000 
kronor.

Föreningen kommer 2018-06-24 att inviga det nya verket ”Nine Towers for Jene”.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-03-23, § 83.
Kivik Art Centres ansökan, 2018-01-31.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-09.

Överläggningar

Vid dagens sammanträde informerar Bengt Eriksson och Susan Bolgar om Kivik Arts 
verksamhet, föreningens planer för framtiden och dess ekonomi. 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Återremittera ärendet för att Kivik Art ska ges möjlighet att inkomma med redovis-
ning över föreningens inkomstkällor.

_______
Beslutet expedieras till:
Kivik Art Centre

Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-03-21

§ 57 Dnr 2018/73

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om sponsorbidrag - Piratenpriset 2018 

Ärendebeskrivning

Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet anhåller i inkommen skrivelse om sponsring med 20 000 
kronor för evenemanget Piratenpriset 2018. Av skrivelsen framgår att Piratenpriset, med en 
prissumma på 100 000 kronor, rankas som femma bland landets 140 litterära priser.

Piratenpriset har under senare år erhållit ett sponsorbidrag på 15 000 kronor.

Beslutsunderlag

Ansökan, Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet, 2018-02-06.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-09. 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Bevilja Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet sponsringsbidrag för 2018 med 15 000 
kronor.
Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för sponsring.

 Kommunledningskontoret ges i uppdrag att teckna sponsoravtal med Fritiof Nils-
son Piraten Sällskapet innan utbetalning ske av sponsormedlen.

_______
Beslutet expedieras till:
Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet
Mats Carlsson, avd.chef extern service
Ekonomienheten

Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-03-21

§ 58 Dnr 2018/103

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årskonferens Sveriges Ekokommuner 

Ärendebeskrivning

Föreningen och nätverket Sveriges Ekokommuner inbjuder medlemmar till årskonferens 
med årsmöte 26 – 27 april på Runö i Österåkers kommun.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-13, § 116, att lämna in ansökan om medlemskap i 
Sveriges Ekokommuner.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-13, § 116.
Nyhetsbrev från Sveriges Ekokommuner.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-09.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Avstå från att deltaga vid årskonferens.

_______
Beslutet expedieras till:
Sveriges Ekokommuner

Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-03-21

§ 59 Dnr 2018/133

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Anställning av kultur- och fritidschef 

Ärendebeskrivning

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars 2018, § 61, beslutades att kommunstyrel-
sens arbetsutskott får fatta beslut vad gäller tillsättning av kultur- och fritidschef.

Rekryteringen är avslutad och till slutintervju har 2 personer kallats. Intervjugrupperna har 
bestått av politiker, tjänstepersoner samt fackliga representanter.

Efter avslutade intervjuer har man förordat Anders Johnsson till tjänsten som kultur- och 
fritidschef i Simrishamns kommun.

Anders Johnsson tillträder tjänsten den 1 juli 2018. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 7 mars 2018, § 61.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Till kultur- och fritidschef anställa Anders Johnsson, Gävle, med tillträde den 1 juli 
2018.

 Uppdra åt kommundirektör Diana Olsson att skriva anställningsavtal med Anders 
Johnsson

Paragrafen sekretessbeläggs fram till den 28 mars 2018.

_______
Beslutet expedieras till:
Anders Johnsson
Kommundirektör Diana Olsson
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 60 Dnr 2017/325

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag: Anropsstyrd matartrafik 

Ärendebeskrivning

Föreningen Samåkning Österlen, har via ordförande Margareta Nilback, inkommit med ett 
medborgarförslag om anropsstyrd matartrafik. Föreningen önskar i förslaget att kommunen 
väljer ett avgränsat område för ett pilotprojekt som kan utveckla en anropsstyrd trafik efter 
behov och som baserar sig på en kvalitativ undersökning och kunna värdera den nuvarande 
närtrafiken.

Margareta Nilback har inbjudits att redogöra för sitt förslag på kommunstyrelsens sam-
manträde 2017-09-20, men har meddelat förhinder.

Beslutsunderlag

Inkommit medborgarförslag, 2017-08-21.
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2017-08-28.
Övergripande utredning av kollektivtrafiken 2016-2017.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-02-23.

Bakgrund/utredning

Skånetrafiken är dom som ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. 

Anropsstyrd trafik
Enligt Skånetrafikens upplägg finns idag anropsstyrd trafik vilket innebär att det finns en 
fast linje med hållplatser och tidtabell, men Skånetrafiken kör bara linjen/turen när någon 
önskar åka. I tidtabellen visas att linjen eller turen är anropsstyrd genom en telefonsymbol, 
resan måste också beställas minst två timmar i förväg. Turen körs ofta med taxi och hämtas 
och lämnas på en hållplats som linjen trafikerar. Det är samma pris för kunden att åka turen 
med anropsstyrd trafik som annan linjetrafik. Den som reser regelbundet kan beställa resor 
maximalt 14 dagar framåt. Formen är framförallt användbar i områden med en liten och 
oregelbunden efterfrågan på kollektivtrafik.

Närtrafik
I områden som saknar tillräckligt med underlag för andra busslinjer, erbjuder Skånetrafi-
ken dessutom närtrafik som utgår från ett grundläggande utbud om fem dubbelturer per 
vecka måndag-fredag (en tur- och returresa per vardag) till närmaste större ort/kommun-
centrum med kommersiell och offentlig service.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 60 forts Dnr 2017/325

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Man har rätt till närtrafik om man har mer än två kilometer till närmaste hållplats. Närtrafik 
är områdesbaserad trafik mellan en adress i ett område och en hållplats i närmaste tätort 
(enligt tidtabellen). Resenären som såväl kan vara boende som släkting eller turist hämtas 
på den adress som man beställer ifrån och blir idag körd till Simrishamn, Kivik eller Brö-
sarp beroende av vilket område man befinner sig i. Närtrafik är ofta resor med taxi och 
måste beställas minst två timmar i förväg.

Skånetrafikens utbud av ovan redovisade möjligheter som komplement i kollektivtrafiken 
bedöms rimliga för kommunen och ytterligare resurser, i form av budgeterade medel eller 
resurser för att driva pilotprojekt enligt medborgarförslaget ryms inte inom kommunstyrel-
sens befintliga ram.

Överläggning

Arbetsutskottet diskuterar matartrafik och anser att det är viktigt att man informerar om 
möjligheten till matartrafik.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Utifrån de möjligheter som idag finns med anropsstyrd trafik samt närtrafik anses 
medborgarförslaget vara besvarat.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 61 Dnr 2018/66

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Granskning av kommuners arbete kring sysselsättningsåtgärder 

Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun har en revision ge-
nomförts avseende kommunstyrelsens och socialnämndens arbete kring sysselsättningsåt-
gärder. Utifrån granskningen har revisorerna rekomenderat kommunstyrelsen och social-
nämnden att:

Säkerställa att det genomförs analyser och prognoser på ett tillförlitligt sätt för att ta höjd 
av framtida kostnader i form av ekonomiskt bistånd.
Säkerställa att det sker en systematisk uppföljning av kommunens insatser i relation till 
utbetalt ekonomiskt bistånd.

Säkerställa ett tillräckligt informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen (AF) och kom-
munen för att möjliggöra behovsanalyser för kommunens insatser.

Kommunstyrelsen antog den 7 februari 2018 arbetsmarknadspolitiska riktlinjer för perio-
den 2018 – 2021. Dessa riktlinjer hanterar fem områden kring arbetsmarknadsfrågor;

 En plattform/bas skapas för att samla kommunens arbetsmarknadsarbete där verk-
samheter för flera målgrupper och arbetsgivare ska inkluderas. 

 En bred arbetsmarknadspolitisk överenskommelse med tydlig vision och mål om 
samarbetet mellan kommun och Arbetsförmedling ska tas fram tillsammans med 
Arbetsförmedlingen under 2018. 

 Arbetsmarknaden och dess behov är föränderliga och präglade av omställningar 
över år. Därför ska ett ledarskap för arbetsmarknadsfrågor i första hand formas av 
det coachande förhållningssättet och vara väl förankrat i kommunens ledarskapspo-
licy.  

 Arbetssättet fortsätter att bygga på nytänkande genom samordning mellan förvalt-
ningarna samt att bygga bort strukturella hinder mellan förvaltningarna respektive 
arbetsmarknadens övriga aktörer. Detta ska ske genom att utöka samverkan mellan 
skola, arbetsliv och näringsliv. Det förvaltningsöverskridande arbetet ska även 
framöver fortsätta att bygga på relationer och samarbeten som präglas av en vilja 
att bidra med kompetens och mottaglighet för vad andra har att bidra med.  
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 61 forts Dnr 2018/66

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjerna tar fasta på kommunens vision Kontrasterna i en levande kommun gör alla 
dagar bättre.  ”Alla dagar bättre” betyder i arbetsmarknadsarbetet att synsättet ska vara att 
hitta varje individs kapacitet för självförsörjning. Detta synsätt ska synliggöra arbetsmark-
nadsfrågorna internt och externt. Metoder och aktiviteter ska präglas av att människor har 
individuella resurser och kompetenser. Vi tror på att varje människa har en vilja att göra 
rätt för sig, att alla har någon förmåga till arbete och vill känna delaktighet i samhället. 
 
Den pågående arbetsmarknadsverksamhet ”Simrishamnsmodellen” som utvecklats med 
representation från kommunens samtliga förvaltningar ska ses som ett lokalt spår och kom-
munens insats mellan de externt finansierade projektsatsningarna ”Arena för arbete – koor-
dination”, FINSAM och ”Arena för arbete – företagskontakter”, DUA. En förutsättning för 
ovanstående är att samverkan sker med AF om insatser, både för de som har fått uppehålls-
tillstånd och de som redan är inskrivna i Etableringen och som inte lyckats få arbete. 

Det pågår också ett aktivt arbete med att ta fram en ”bred lokal överenskommelse” mellan 
kommunen och AF. Överenskommelsen har fokus på att inventera, utveckla, ansvarsfördel, 
utveckla samförstånd och effektiva tillvägagångssätt för att ta fram handlingsplaner och 
gemensamma mål.

De nyantagna riktlinjerna och pågående arbete med fokus på samordning av arbetsmark-
nadsarbetet inom kommunens verksamheter samt arbetet med den breda lokala överens-
kommelsen med AF ska ses som olika sätt för att säkerställa att informationsutbyte och 
systematisk uppföljning av kommunens insatser sker på ett framgångsrikt sätt för att uppnå 
integration. 

Beslutsunderlag

Revisionsrapport, Granskning av kommunens arbete kring sysselsättningsåtgärder
Tjänsteskrivelse, daterad 18 mars 2018

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Anta kommunledningskontorets tjänsteskrivelse som svar på revisionens gransk-
ning av sysselsättningsåtgärder

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 62 Dnr 2018/53

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Granskning av kommuners styrning och uppföljning av verksamheter 
som bedrivs av privata utförare 

Ärendebeskrivning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun granskat 
nämnderna och kommunstyrelsen i syfte att bedöma om nämnderna har en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av annan än kommunen.

Revisorerna vill med denna granskning få underlag för att bedöma vilken styrning och 
uppföljning granskade nämnder genomför av kommunala verksamheter som utförs av pri-
vata utförare och för att bedöma följsamheten till fullmäktiges program för uppföljning av 
externt genomförd kommunal verksamhet.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29, § 34. Program för uppföljning och insyn av verk-
samhet som utförs av privata företagare.
Revisionsrapport från EY, december 2017.
Revisionens skrivelse, 2018-01-25.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-05.

Bakgrund/utredning

Revisionsrapporten redovisar inte någon granskning inom kommunstyrelsens verksamhets-
område.

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap. 3 § varje mandatperiod anta ett pro-
gram med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare. 
Detta nu gällande program beslutades av kommunfullmäktige 2016-02-29, § 34. Då beslu-
tades bl a även att ”All verksamhet av denna karaktär ska ingå i programmet senast verk-
samhetsåret 2018”.
Syftet med programmet är att förbättra kontroll och uppföljning av kommunens privata 
utförare.
I programmet specificeras hur uppföljning av dessa utförare ska genomföras och hur all-
mänhetens insyn ska tillgodoses. 
Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar 
också för att detta regleras i de avtal som träffas med varje utförare. Upphandlarna vid 
kommunledningskontorets ekonomienhet biträder vid behov.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 62 forts Dnr 2018/53

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Programmet reglerar bl a vad som skall gälla kring avtalsuppföljning, årliga verksamhets-
besök, oanmälda besök, allmänhetens insyn och plan för årlig uppföljning.

Vilket nämns i revisionsrapporten kallar kommunstyrelsens arbetsutskott respektive 
nämnds presidie vid två tillfällen per år för bl a redovisning av kontrollen av privata utföra-
re, att den följs upp i enlighet med lag, avtal, och direktiv/program fastställda av kommun-
fullmäktige.
Vid dessa möten sker en muntlig redovisning samt överlämnas en kortfattad skriftligt redo-
visning av de punkter som i förväg angivits.
Överlämnade handlingar redovisas sedan för kommunstyrelsen.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten kring kommuners styrning 
och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare och lägger den-
samma till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 63 Dnr 2018/106

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Befolkningsprognos 2018-2040 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har beställt en befolkningsprognos av Statisticon AB som sträcker 
sig till och med 2040. 

Befolkningsprognosen ska antas av kommunstyrelsen och ligga till grund för kommunens olika 
verksamhetsplaner.

Beslutsunderlag

Befolkningsprognos 2018-2040
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-03-05.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Befolkningsprognos 2018-2040 översändes till kommunens  verksamheter.

______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 64 Dnr 2018/123

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan finansiering av Grannsamverkanskyltar - Samverkan mot brott 

Ärendebeskrivning

Samverkan mot brott ansöker i inkommen skrivelse om kommunbidrag för finansiering av 
Grannsamverkanskyltar.
Grannsamverkan bedöms kunna både minska brottsligheten och öka tryggheten hos de 
boende i de områden som aktivt bedriver Grannsamverkan.

Beslutsunderlag

Inkommen ansökan om kommunbidrag – Grannsamverkan mot brott, 2018-03-06.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-13.

BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 För 2018 bevilja Samverkan mot brotts ansökan med 5 000 kronor.

 Finansieringen sker inom kommunstyrelsens ram.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 65 Dnr 2018/128

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Uppföljning av intern kontrollplan 2017 

Ärendebeskrivning

En ny plan för internkontroll utarbetades och antogs av kommunstyrelsen 2017. 
(§99/2017). Detta enligt de anvisningar som följer av det av kommunfullmäktige antagna 
reglementet för intern kontroll (KF §61/2013). Internkontrollplanen bestod av följande 
delar:

- Uppföljning av intern och extern representation
- Uppföljning av avtalstrohet
- Avstämning av inrapporterat semesteruttag
- Uppföljning av gjorda arbetsmiljödelegationer

Med denna skrivelse lämnas redovisning av genomförd uppföljning av internkontroll enligt 
kommunstyrelsens plan för 2017 i bifogad bilaga

Beslutsunderlag

Tjänsteslrivelse, KLK, 14 mars 2018
Uppföljning internkontroll 2017 för kommunstyrelsens verksamheter

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna kommunledningskontorets redovisning av den interna kontrollen avseen-
de 2017.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 66 Dnr 2018/129

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Intern kontrollplan 2018 

Ärendebeskrivning

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunens internkontroll 
ska varje nämnd, med utgångspunkt från väsentlighets- och riskbedömning, årligen välja ut 
ett antal områden som särskilt ska granskas i form av så kallad internkontroll. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK 14 mars 2018
Förslag till internkontrollplan för 2018

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Anta internkontrollplan för 2018

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 67 Dnr 2018/71

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Borgensavgift 2018 

Ärendebeskrivning

I januari har Simrishamns Bostäder tagit upp ett nytt lån på 40 mnkr. Det nya lånet är upptaget 
hos Kommuninvest (rörlig ränta med förfall 2021-04-22) och utgör delfinansiering av bostads-
projektet Trekanten (KF§ 32/2017).

Förslaget är att avgiften på det nya lånet ska vara 0,63 procent. Som underlag för förslaget har 
inhämtats en bedömning från JLL Debt & Financial Advisory, ett rådgivningsföretag inom det 
finansiella området. Förutom ovan angiven avgiftsnivå ska bolaget lämna kompensation på 
0,04 procent vilket beräknas motsvara utebliven pantbrevskostnad.

Simrishamns Bostäders låneskuld uppgår efter ovanstående till 723,6 mnkr, ett belopp som 
kommunen är i borgen för (aktuell borgensram uppgår till 795 mnkr). Efter beaktande av nu 
föreslagen avgift beräknas Simrishamns Bostäders samlade borgensavgifter för 2018, inklusive 
kompensation för utebliven pantbrevskostnad, till 3 463 tkr. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 7 mars 2018.
Utvärdering av offerter, nyupplåning.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Simrishamns Bostäder ska betala 0,63 procent i borgensavgift på i mars 2018 upptaget 
lån på 40 mnkr hos Kommuninvest. Därtill ska borgensavgift på 0,04 procent betalas 
som kompensation för utebliven pantbrevskostnad.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

25



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 68 Dnr 2018/107

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bidrag till Kommunala Pensionärsrådets resa till Ängelholm 

Ärendebeskrivning

Kommunala Pensionärsrådet ska enligt sitt reglemente erbjudas en årlig utbildning inom 
frågor som rör äldre och som socialförvaltningen ska organisera.

2018 planeras för ett studiebesök till Ängelholm där man ska besöka ett projekt där regio-
nens och kommunens vårdområden samlas under samma tak, ”Hälsostaden Ängelholm”.

Detta studiebesök bedöms dock inte innefattas i den årliga utbildning som socialförvalt-
ningen organiserar. Kostnaden för hyra av en buss i samband med studiebesöket uppgår till 
7 500 kronor exklusive moms.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 9 mars 2018.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Kostnaden för busshyran täcks inom kommunstyrelsens ram

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 69 Dnr 2018/90

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ombud till ägarsamråd - Kommunassurans syd 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun har att utse ombud resp ersättare till Kommunassurans Syd Försäk-
rings AB:s årsstämma den 17 maj 2018 i Malmö.

Beslutsunderlag

Inbjudan till Kommunassurans Syd Försäkrings AB årsstämma 17 maj 2018
Tjänsteskrivelse, KLK, 14 mars 2018.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Till ombud utses:

Elisabeth Wahlström
Simrishamns kommun
272 80 SIMRISHAMN

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 70 Dnr 2018/60

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Inbjudan till nätverk - Medborgardialog kring verksamhetsresultat 

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inbjuder till ett kostnadsfritt nätverk; Medbor-
gardialog kring verksamhetsresultat med målet att får en tydligare bild av vilka mått och 
resultat som är särskilt intressanta för medborgare att ta del av, samt att pröva medborgar-
dialoger kring mått och resultat.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-13.
Inbjudan nätverk; Medborgardialog kring verksamhetsresultat – Sveriges Kommuner och 
Landsting. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Anmäla intresse av deltagande i nätverket; Medborgardialog kring verksamhetsre-
sultat. Simrishamns kommun representeras av samhällsbyggnadsförvaltningen.

_______
 Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 71 Dnr 2018/153

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budgetuppföljning 2018 - Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 1. Progno-
sen är upprättad efter februari månads utgång. Kommunens balanskravsresultat bedöms för 
året uppgå till 5 mnkr, vilket är 8 mnkr lägre än budgeterat. 

Den negativa avvikelsen avser socialnämnden. För 2017 redovisade nämnden ett underskott på 
-3 mnkr. Detta resultat inkluderade emellertid vissa positiva engångsposter och det underlig-
gande underskottet var egentligen cirka -11 mnkr. Socialförvaltningen har i början av 2018 
utarbetat en handlingsplan som nämnden ska ta ställning till vid sitt sammanträde i mars. Pla-
nen beräknas ge helårseffekt på 11,6 mnkr, varav 6,5 mnkr redan 2018. Tillkommande kostna-
der, främst för LSS-placeringar, innebär dock att underskottet trots planens effekter beräknas 
till -8 mnkr.

Kommunledningskontoret anser att socialnämndens ekonomiska obalans är problematisk. För-
slaget är därför att nämnden ska redovisa en samlad åtgärdsplan i samband med att Helårspro-
gnos 2 (per sista maj) inlämnas. Att det kan vara rimligt att avvakta med denna redovisning 
tills dess följer av att förvaltningen redan arbetat fram en handlingsplan. 

Beslutsunderlag

Helårsprognos 1, Simrishamns kommun
Tjänsteskrivelse, KLK, 19 mars 2018. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Socialnämnden ges i uppdrag att i samband med inlämnandet av Helårsprognos 2 även 
redovisa en åtgärdsplan som syftar till att nå ekonomisk balans under 2018. 

 I övrigt läggs Helårsprognos 1/2018 till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 72 Dnr 2018/151

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Helårsprognos 1 - kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i § 14/2017 att från och med 2017 ska den kommungemen-
samma uppföljningen under året ske per sista februari, maj, augusti (delårsrapport) samt 
oktober.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2018-03-14
Uppföljning av kommunstyrelsens drift och investeringsbudget för år 2018 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Helårsprognos 1 för år 2018 avseende kommunstyrelsens verksamheter godkänns.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 73 Dnr 2018/167

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna upp-
gifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen från 2019 

Ärendebeskrivning

Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne och 23 av Skånes 33 kommu-
ner har, genom särskilt avtal, överlåtit ansvaret att utforma färdtjänsten i kommun till myn-
digheten. Den överlåtna verksamheten finansieras genom att kommunen utger ett bidrag 
till Region Skåne. Avtalet om överlåtelsen utgick från att samtliga kommuner i Skåne skul-
le överlåta sina uppgifter senaste 2014-12-31 och att det därefter skulle finnas förutsätt-
ningar för Region Skåne, att med egna medel finansiera övertagen verksamhet.

Då förutsättningarna inte var uppfyllda tecknade parterna en överenskommelse om fortsatt 
finansiering från 1 januari 2015. Även denna överenskommelse utgick från respektive 
kommuns kostnad vid överlåtelsetillfället och för att säkerställa grunderna för finansiering 
på längre sikt kom parterna överens om att såväl modell som nivåer skulle ses över senast 
inför den 1 januari 2018. Detta lyckades inte och för att lösa finansieringen för 2018 teck-
nades en tillfällig överenskommelse som i princip innebar en prolongering av befintlig 
lösning där det sammanlagda bidraget från kommunerna räknades upp med index men öv-
rigt lämnades oförändrat. Fördelningen av kostnaden mellan kommunerna förändrades för 
att mer spegla den faktiska fördelningen av kostnaderna mellan kommunerna. Detta inne-
bar ett vissa kommuner fick betala ett högre bidrag medan andra fick betala ett lägre bi-
drag.

Arbetet med att ta fram ett nytt förslag till överenskommelse om fortsatt finansiering av 
överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen från 2019 har skett ensidigt av 
Region Skåne. Den strategiska politiska referensgrupp som skapades av Kommunförbun-
det Skåne för att arbeta med den framtida överenskommelsen har inte haft någon insyn 
innan förslaget skickades ut på remiss. Den tidplan som Region Skåne presenterade inne-
bär att kommunstyrelsen inte har möjlighet att ta ställning till remissvaret. 

Beslutsunderlag

Missiv remissunderlag 14 mars 2018
Förslag till överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- 
och riksfärdtjänstlagen från 2019 
Bilaga ekonomi till remissunderlag 14 mars 2018
 

31



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 73 forts Dnr 2018/167

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Med anledning av den korta remisstid som givits till kommunerna överlåta till kom-
munstyrelsens arbetsutskott att besluta om det remissvar som lämnas till Skånetrafi-
ken.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 74 Dnr 2018/95

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Finanspolicy - uppföljning avseende 2017 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde i mars 2013, § 33, finanspolicyn. Enligt denna ska kommunstyrel-
sen minst en gång per år lämna en rapport till fullmäktige om kommunens finansverksamhet. I 
detta ärende lämnas uppföljning avseende år 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 19 februari 2018. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Uppföljningen gentemot finanspolicyn för år 2017 läggs till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 75 Dnr 2018/108

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Begäran om tilläggsanslag för projekt tillgänglighetsanpassning (BUN) 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en begäran om ökad investeringsram 2018 med 
1 mnkr för projekt avseende tillgänglighetsanpassning. Insatserna som beskrivs i ärendet gäller 
Kivik skola och Borrby skola. Behoven av anpassning har initierats av barn- och utbildnings-
nämnden. 

Som bakgrund redovisas nedan beslutade investeringsramar för samhällsbyggnadsnämnden 
inom den skattefinansierade verksamheten1: 

 Budget 
20182

Budget 
2019

Budget 
2020

Totalt

Investeringsram 40 903 22 500 20 000 83 403
1 Därutöver finns avseende den skattefinansierade verksamheten en särskild ram för ett reinvesteringspro-

gram samt en ram till miljöåtgärder.
2 Av beloppet avser 23 903 tkr ej använda medel 2017 som överförts till 2018.

Investeringsramarna visar hur mycket medel nämnden får investera för under de enskilda åren. 
Fullmäktige har även beslutat om vilka projekt som får genomföras (= godkända projekt) under 
åren 2018-2020. Summan av de godkända projekten för perioden motsvarar beloppet i kolum-
nen ”Totalt” ovan. Kortfattat kan sägas att systemet innebär att nämnden kan prioritera vilka av 
de ”godkända projekten” som ska genomföras redan inom 2018 års ram respektive ska utföras 
de två nästkommande åren.

Kommunledningskontorets delar uppfattningen att beskrivna anpassningsåtgärder behöver 
genomföras under 2018. Frågeställningen är istället om detta måste föranleda en ramförstärk-
ning. Summan av investeringsramarna för nämndens skattefinansierade verksamhet åren 2018-
2020 uppgår till drygt 83 mnkr, varav nästan 24 mnkr avser försenat genomförande under 
2017. Det bör därmed finnas möjlighet att genom omprioritering inom befintlig ram finansiera 
de beskrivna åtgärderna.

För att möjliggöra investeringen måste fullmäktige emellertid besluta att öka det godkända 
investeringsbeloppet för tillgänglighetsanpassningar (projekt 11439) med 1 mnkr avseende 
åren 2018-2020. Orsaken är att totalt projektbelopp i nuläget uppgår till 678 tkr, vilket gör att 
ökningen överstiger 20 procent. Nivån regleras i gällande investeringsregler:

6. Nämnderna har efter att fullmäktige fastställt investeringsbudgeten rätt att genom ompriorite-
ring göra följande ändringar avseende godkända projekt;

- öka totalbeloppet för ett redan godkänt projekt med högst 1 mnkr (ökningen får dock inte över-
stiga 20 procent av projektets budgetbelopp). 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 75 forts Dnr 2018/108

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

- tillföra nya investeringsprojekt, d.v.s. projekt som inte ingår bland de tidigare godkända, till ett 
belopp av totalt högst 1 mnkr per projekt.

Utgångspunkten är att de godkända beloppen avseende samtliga projekt för åren 2018-2020 
ska uppgå till summan av ramarna för motsvarande år. För att detta ska vara fallet även fort-
sättningsvis behöver nämnden ges i uppdrag att minska beloppen för andra sedan tidigare god-
kända projekt med sammantaget 1 mnkr. Dylika minskningar kan samhällsbyggnadsnämnden 
själv fatta beslut om. Effekterna av kommunledningskontorets förslag framgår av bilaga till 
denna tjänsteskrivelse.

Noteras kan att fullmäktige genom nu föreslagen hantering inte tar ett beslut som innebär att 
samhällsbyggnadsnämnden måste genomföra beskrivna tillgänglighetsanpassningar redan 
2018. Samtidigt kan kommunledningskontoret inte se något rationellt skäl till att nämnden som 
”fastighetsansvarig” i kommunen skulle avstå från att genomföra åtgärderna med tanke på de 
bakomliggande orsakerna till investeringarna. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 8 mars 2018.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 I syfte att möjliggöra för samhällsbyggnadsnämnden att genomföra beskrivna tillgäng-
lighetsanpassningar i Kivik och Borrby skolor ökas det godkända investeringsbeloppet 
för tillgänglighetsanpassningar (projekt 11439) med 1 000 000 kr avseende åren 2018-
2020.

 Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas ingen ökad investeringsram. Nämnden får därför i 
uppdrag att minska godkända investeringsbelopp avseende andra projekt inom ramen 
för den skattefinansierade verksamheten med 1 000 000 kr för åren 2018-2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 76 Dnr 2018/109

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

VA-investeringsfond  (bokslut 2017) 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade § 198, 2016-10-31 att avsätta tidigare års ackumulerade 
överskott inom VA-verksamheten till en VA-investeringsfond. Denna fond skulle använ-
das som delfinansiering av investeringsprojektet, överföringsledning Brösarp- Kivik. Vida-
re beslutades att kommunfullmäktige årligen skulle ta ställning till eventuella nya avsätt-
ningar till VA- investeringsfonden i samband med behandling av kommunens årsredovis-
ning.

Vatten – och avloppsverksamheten redovisar ett underliggande överskott på 2 336 497,29 
kronor år 2017. Samhällsbyggnadsnämnden förslår att VA-verksamhetens överskott år 
2017 tillförs VA investeringsfonden för att delfinansiera framtida investeringsutgifter för 
överföringsledning Brösarp-Kivik. VA-investeringsfonden kommer efter 2017 års avsätt-
ning att uppgå till 25 166 205,34 kronor

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 13 mars 2018
Samhällsbyggnadsnämnden, § 35, 1 mars 2018
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 13 februari 2018.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 77 Dnr 2018/119

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av material som ut-
förs och hyrs ut av Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. 

Ärendebeskrivning

Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund föreslår medlemskommunernas 
kommunfullmäktige att anta föreslagna taxor och avgifter för verksamheten i Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund att gälla från och med den 1 juni 2018.

Prislistan har utarbetats av styrelsen för Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge.

Prislistan har reviderats med konsumentprisindex (KPI) för alla kostnadsslag som inte rör 
arbetskostnader. Referensmånad för KPI beräkning är september 2017 förändringen är 2,1 
%.

Prisjustering sker enligt följande offentliga arbetskostnadsindex som publiceras av SCB: 
Arbetskostnadsindex för tjänstemän (preliminärt) privat sektor (AKI), efter näringsgren 
SNI=Rad P-S. Detta index rekommenderas av SCB för kommunal verksamhet.

Referensmånad för beräkning är september 2017 vilket innebär en uppräkning med 2,3 %.

Arbetskostnadsindex som ligger till grund för beräkningen är rekommenderat av Sveriges 
kommuner och landsting (SKL).

Priserna i listan är exklusive moms.

Medlemskommunerna behöver ta ställning till den rekommenderade prislistan för år 2018 som 
kommer ligga till grund för verksamheten i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 13 mars 2018
Tjänsteskrivelse, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, 23 februari 2018
Sammanträdesprotokoll, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, §15, 5 mars 2018
Prislista Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge 2018.
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arbetsutskott 2018-03-21

§ 77 forts Dnr 2018/119

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna taxor och avgifter för verksamheten i 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund att gälla från och med den 1 juni 2018

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 78 Dnr 2018/121

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Personalbokslut 2017 

Ärendebeskrivning

Personalenheten har sammanställt 2017 års personalfakta, samt förtydligat och analyserat 
resultatet. Resultatet presenteras i bifogat personalbokslut för 2017.

Beslutsunderlag

Personalbokslut 2017

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna personalbokslut 2017

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 79 Dnr 2018/132

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Barnbokslut 2017 

Ärendebeskrivning

Barnbokslut 2017 är i huvudsak en verksamhetsbeskrivning. Syftet är att kunna visa på 
vilket sätt barn och unga har fått det bättre eller sämre i kommunen. Det ger kommunen 
möjlighet att åstadkomma en mer långsiktig planering för att kunna utveckla verksamheter-
na och ha en god ekonomisk framförhållning inför kommande år.

Simrishamns kommun antog hösten 2014 ”Handlingsplan att stärka barnets rättigheter i kom-
munen 2015–2018” (www.simrishamn.se/barnombudsmannen). Enligt handlingsplanen ska ett 
barnbokslut genomföras årligen, där uppföljning och utvärdering ska beskrivas. Handlingspla-
nen utgår från riksdagens strategi från 2010 att stärka barnets rättigheter i Sverige, vilken inne-
håller nio principer. I barnbokslutet beskrivs under varje princip vad kommunen genomfört 
under året samt en kort utvärdering.

Beslutsunderlag

Barnbokslut 2017 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna kommunledningskontorets förslag till barnbokslut 2017

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 80 Dnr 2018/127

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2017 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisningen för år 2017. Balanskravsav-
stämningen redovisar ett utfall på 40,6 mnkr, ett positivt resultat gentemot budget med ca 
17,5 mnkr. Resultatet motsvarar 3,9 % av skatter och statsbidrag. 
En betydande del, drygt 16 mnkr, av resultatförbättringen avsåg finansieringen. Skatter och 
generella statsbidrag uppvisade en positiv budgetavvikelse på 10,2 mnkr. Skatteintäkternas 
avvikelse uppgick till plus 5,1 mnkr framförallt beroende på fler invånare än prognostise-
rat. Fastighetsavgiften överträffade budgeten med 3,0 mnkr. Dessutom erhöll kommunen 
1,9 mnkr i en statlig byggbonus. Försenade investeringar, lägre räntenivå samt en inte bud-
geterad utdelning utgjorde förklaringarna till den positiva budgetavvikelsen på 3,4 mnkr 
gällande räntor med mera. Av de budgeterade reserverna på sammantaget 16 mnkr restera-
de 3 mnkr vid årsskiftet.

Balanskravsavstämning Bokslut
(tkr)  2017

Årets resultat enligt resultaträkning 41 856

Justeringar

Fastighetsförsäljningar, reavinster -2 422

Pensionsmedelsförvaltning, värdeför-
ändring

-7 223

Uttag från pensionsmedelsförvalt-
ningen

8 400

Balanskravsresultat 40 611

Medel till resultatutjämningsreserv -10 000

Medel till social investeringsfond -400

Medel från social investeringsfond 75

Balanskravsresultat, efter        
justering 1

30 286

Kommunerna har sedan några år tillbaka möjlighet att när tillräckligt goda resultat redovi-
sas avsätta medel till resultatutjämningsreserv. Denna reserv får sedan användas för att 
reglera negativa balanskravsresultat under en lågkonjunktur. Hittills har Simrishamns kom-
mun avsatt 30 mnkr. Beloppet som kan avsättas ska motsvaras av den del av överskottet 
som överstiger en procent av skatteintäkter och statsbidrag. För 2017 finns ett utrymme på 
30 mnkr att avsätta. Kommunledningskontoret föreslår att 10 mnkr avsätts 2017 och där-
med uppgår reserven till 40 mnkr.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 80 forts Dnr 2018/127

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunen har tidigare avsatt 4,6 mnkr i en social investeringsfond. Enligt de fastställda 
riktlinjerna för denna fond ska årliga avsättningar ske under förutsättning att balanskravs-
målet uppnåtts och att resultatet i övrigt medger avsättning. Målsättningen är att minst 10 
% av fondens kapital, 4 mkr, skall tillföras årligen dvs 400 tkr eller det högre belopp full-
mäktige finner lämpligt.
Kommunledningskontoret föreslår att 400 tkr avsätts till den sociala investeringsfonden 
och därmed uppgår fonden till 4,9 mnkr.

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala 
bolagen. Där anges att kommunstyrelsen genom årliga beslut dels ska bedöma verksamhe-
ten 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 vä-
sentligt är bedömningen att de av Simrishamns kommun helägda bolagen, Simrishamns 
Bostäder AB och Simrishamns Näringslivsutveckling AB samt det delägda bolaget Öster-
len Kommunala Renhållnings AB under året har uppfyllt det kommunala ändamålet och 
arbetat inom de kommunala befogenheterna.

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning bedöms som uppfyllda under 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 14 mars 2018
Årsredovisning 2017 – Simrishamns kommun
Årsredovisning 2017 – Simrishamns Bostäder AB
Årsredovisning 2017 – Simrishamns Näringslivsutvecklings AB
Årsredovisning 2017 – Österlens Kommunala Renhållnings AB

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna årsredovisningen för 2017 och överlämnar den till revisorerna

 Godkänna att de kommunala bolagen i allt väsentligt uppfyllt de kommunala ända-
målen samt arbetat inom de kommunala befogenheterna

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisning 2017 med en balanskravsavstämning på 40 611 tkr, varav 10 
mnkr avsätts till resultatutjämningsreserven som därmed uppgår till 40 mnkr samt att 
avsätta 400 tkr till den sociala investeringsfonden som därmed uppgår till 4,9 mnkr
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 80 forts Dnr 2018/127

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 81 Dnr 2018/104

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsnämndens VA-investeringar; justering av godkända 
projekt 2018-2020 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en begäran om att få justera vissa av de god-
kända investeringsbeloppen inom vatten- och avloppsverksamheten för åren 2018-2020. 

Bakgrunden är den att fullmäktige i februari 2018 (§37/2018) beslutade godkänna vilka inve-
steringsprojekt som får genomföras under åren 2017-2020. Nu finns bokslutsutfall för 2017. 
De investeringsmedel som inte har använts föregående år förs automatiskt över till 2018. Ko-
lumnen ”Godkänt belopp 2018-20” i bilagan visar således godkända belopp för aktuell treårs-
period efter denna överföring.

Samhällsbyggnadsnämnden har därefter beslutat att ytterligare justeringar av de godkända be-
loppen behöver göras (kolumnen ”Justering SBN §37”). Vissa av förändringar kan nämnden 
själv besluta om. Detta regleras av gällande investeringsregler:

6. Nämnderna har efter att fullmäktige fastställt investeringsbudgeten rätt att genom omprioritering göra 
följande ändringar avseende godkända projekt;
- öka totalbeloppet för ett redan godkänt projekt med högst 1 mnkr (ökningen får dock inte överstiga 20 

procent av projektets budgetbelopp). 
- tillföra nya investeringsprojekt, d.v.s. projekt som inte ingår bland de tidigare godkända, till ett be-

lopp av totalt högst 1 mnkr per projekt.

Justeringarna av godkända investeringsbelopp för åren 2018-2020 som nämnden utifrån gäl-
lande regler efterfrågar fullmäktiges ställningstagande om är följande;

- projektet Stengården förråd/personalutrymme med en ökning på 4 507 tkr till 10 350 
tkr, och

- projektet Tryckstegring med en ökning på 1 415 tkr till 1 510 tkr.

Övriga förändringar överstiger varken 1 mnkr eller 20 procent av totalbeloppet (notera att to-
talbeloppet även kan inkludera utgifter innan 2018).

Samhällsbyggnadsnämndens förslag innebär att det totala beloppet för godkända investerings-
projekt (= vilka projekt som får genomföras) för åren 2018-2020 fortsatt uppgår till 126 502 
tkr. Fastställda investeringsramar (= hur mycket som får användas respektive år) till och med 
2020 summerar till samma belopp, se bilaga.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 81 forts Dnr 2018/104

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2 februari 2018
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 1 mars 2018, § 37
Handlingar ang tillbyggnad
Tjänsteskrivelse, KLK, 13 mars 2018.

Avstå från att delta i beslutet

Christer Vigren (ÖP) meddelar att han inte deltar i beslut av ärendet.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Ärendet går öppet till kommunstyrelsen vad gäller VA-investeringar.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-03-21

§ 82 Dnr 2018/152

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ny bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv - Kommunassurans 
Syd Försäkring AB 

Ärendebeskrivning

Kommunassurans Syd Försäkrings AB har överlämnat förslag till nytt aktieägaravtal, nytt 
ägardirektiv samt ny bolagsordning. Tidigare har dessa tre dokument – Aktieägaravtal, 
Ägardirektiv, och Bolagsordning, varit sammanfogade i ett dokument men när bolagsstäm-
man 2017 gav bolaget i uppgift att uppdatera dokumentet, så togs beslutet att dela upp det i 
tre individuella dokument. 

Syftet med uppdateringen är att anpassa dokumenten efter ny lagstiftning och det har också 
genomförts en smärre redaktionell justering. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 14 mars 2018
Förslag till nytt aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Förslag till ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 Godkänna ägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 Godkänna bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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