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Plats och tid
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Enligt särskild förteckning, sidan 2
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2016-06-27

Beslutande:

Karl-Erik Olsson (S)
Pia Ingvarsson (S)
Christer Grankvist (S)
Håkan Erlandsson (C)
Carl-Göran Svensson (C)
Christer Vigren (ÖP)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Ingemar Roosberg (L)
Anders Johnsson (M)
Christer Akej (M)
Sven Olsson (M) tjänstgör för Maria Linde Strömberg (M)
Håkan Rosenkvist (M)
Laila Lindström (SD) tjänstgör för Jan-Olof Kellgren (SD
Fredrik Ramberg (SD)
Gudrun Schyman (FI)

Övriga närvarande:

Lennart Månsson (S)
Christl Bengtsson (S)
Margareta Nilsson (C)
Thomas Hansson (MP)
Karin Fellström (M)
Kristina Åhberg (M)
Tomas Assarsson (SD)
Diana Olsson, kommundirektör
Christian Björkqvist, kanslichef
Carina Persson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 177

Sammanträdesprotokoll
2016-06-27

Dnr ParagrafNr.

Närvaro vid kommunstyrelsens sammanträde
Med anledning av föregående kommunfullmäktigesammanträde frågar ordföranden
kommunstyrelsens ledamöter/ersättare om de godkänner att kontorsvaktmästare Daniel
Persson vistas i lokalen under kommunstyrelsen sammanträde eftersom material m m ska
forslas bort.
KOMMUNSTYRELSEN BESLUT


Godkänner att Daniel Persson vistas i lokalen under kommunstyrelsens
sammanträde.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 178

Sammanträdesprotokoll
2016-06-27

Dnr 2016/292

Meddelanden
Vid kommunstyrelsens sammanträde, 2016-06-15, § 157, behandlades inkomna
meddelanden till kommunstyrelsen.
Då inget formellt beslut fattades vid sammanträdet tas ärendet åter upp vid dagens
sammanträde.
Följande meddelanden redovisas:
-

Mötesanteckningar från NTM-utskottet, 2016-05-18.

-

PM från kultur- och fritidsförvaltningen –Mobil biblioteksverksamhet/bokcafeér

-

Tilldelningsbeslut gällande upphandlingar:
o Enskilda platser för boende, korttidsvistelse samt daglig verksamhet, LSS
o Enskilda platser i särskilt boende 2016
o Enskilda platser i särskilt boende för psykiskt funktionsnedsatta 2016.

-

Samhällsbyggnadsnämndens beslut ang säkerhet längs kusten.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Lägga inkomna meddelanden till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 179

Sammanträdesprotokoll
2016-06-27

Dnr 2016/293

Redovisning av delegationsbeslut
Vid kommunstyrelsens sammanträde, 2016-06-15, § 158, behandlades inkomna delegationsbeslut till kommunstyrelsen.
Då inget formellt beslut fattades vid sammanträdet tas ärendet åter upp vid dagens
sammanträde
Följande delegationsärenden redovisas:
-

Arbetsutskottets protokoll, 2016-05-11, §§ 131, 135-139.

-

Arbetsutskottets protokoll, 2016-06-01, §§ 176-178, 180-182.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegationsärenden.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 180

Sammanträdesprotokoll
2016-06-27

Dnr 2016/289

Överklagande av kommunalt beslut - begäran om laglighetsprövning
enligt 10 kap Kommunallagen (1991:900)
Simrishamns kommun har i föreläggande den 16 juni 2016 anmodats att yttra sig i
rubricerad laglighetsprövning.
Kommunen yrkar att förvaltningsrätten ska avslå klagandenas yrkande om upphävande av
kommunfullmäktiges beslut 2016-05-30, § 115, gällande godkännande av årsredovisning
för 2015.
Som stöd för detta anför kommunen följande:
Vattentjänstlagen ställer särskilda krav på redovisningen av VA-verksamheten. Enligt
denna ska VA-verksamheten redovisas enligt god sed och bland annat särskilt från annan
verksamhet och resultaträkning och balansräkning ska upprättas.
Årsredovisningen för Simrishamns kommun följer redovisningsreglerna om en sluten
redovisning för VA-verksamheten där överskott finns bokförda som förutbetalda avgifter
samt att resultaträkning och balansräkning upprättats.
Flera av de omständigheter klagandena anför rör tillämpning av vattentjänstlagen, såsom
frågan om eventuellt överuttag i VA-taxan, inrättande av VA-fond samt återbetalning.
Dessa frågor prövas enligt vattentjänstlagen och första instans för överklagande är markoch miljödomstolen.
Klagandena har vidare anfört att det saknas en VA-plan för kommunen. Det måste vara en
missuppfattning från klagandenas sida som hänvisar till ett utdrag ur revisionsberättelsen
som handlar om VA-plan, vilket inte är detsamma som en investeringsplan.
Investeringsplanen för VA-verksamheten beslutas, liksom övriga kommunala
investeringar, varje år i samband med att budget för kommunen beslutas.
Investeringsplanen rullar sedan tre år i taget. Vidare anförs i överklagandet att kommunens
beslut om godkännande av årsredovisningen skulle vara att jämställa med att en fondering
enligt vattentjänstlagen. I årsredovisningen har 2015 års överskott inom VA-verksamheten
redovisats som förutbetalda avgifter, vilket är helt och hållet i överensstämmelse med de
bokföringsmässiga regler som gäller. Någon avsättning till fond har inte skett. Kommunen
är väl medveten om de regler som gäller för inrättande och avsättning till en VA-fond. En
sådan är för övrigt under tjänstemannaberedning och kommer att underställas politiskt
beslut hösten 2016.
Sammanfattningsvis menar kommunen således att beslutet om godkännande av
årsredovisningen för 2015 års verksamhet inte strider mot lag eller annan författning.
Någon annan grund för överklagandet har inte anförts.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 180 forts

Sammanträdesprotokoll
2016-06-27

Dnr 2016/289

Beslutsunderlag
Förvaltningsrättens föreläggande, 2016-06-17.
Förslag till yttrande, 2016-06-22.
Överläggning
Kommunstyrelsens ordförande, Karl-Erik Olsson (S) anser att upprättat yttrande
godkännes som svar på begärt föreläggande från Förvaltningsrätten.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Avge yttrande över överklagandet enligt upprättat förslag.

Protokollsanteckning
Anders Johnsson (M), Chriter Akej (M), Sven Olsson (M) och Håkan Rosenkvist (M)
lämnar följande protokollsanteckning:
Moderaterna anser att det är felaktigt att fondera VA-avgifter. En strävan ska vara att under
en treårsperiod landa på ett noll-resultat. Blir det överskott ska avgiften sänkas. Vi har
därför yrkat avslag på tidigare beslutade höjda avgifter.
____
Beslutet expedieras till:

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 181

Sammanträdesprotokoll
2016-06-27

Dnr 2016/290

Gåvobutiken i Hammenhög
Ärendebeskrivning
Anders Johnsson (M) har i skrivelse framfört synpunkter vad gäller ”Gåvobutiken” i
Hammenhög.
Verksamheten med ”Gåvobutiken” bedrivs av ideella krafter och då främst genom Rotarys
försorg. Lokalen i Hammenhög disponeras i dagsläget gratis av Skånefrö AB.
Anders Johnsson (M) anser att kommunen ska bidra med hyreskostnaden genom de statliga
integrationspengar som man fått. Det är viktigt att värna de ideella krafterna i samhället där
”Gåvobutiken” är ett gott exempel.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Anders Johnsson (M), 2016-06-22.
Yrkanden
Ordföranden, Karl-Erik Olsson (S) yrkar att under förutsättning att det tecknas ett
hyresavtal mellan Rotary och Skånefrö beviljar Simrishamns kommun 80 000 kronor till
hyran för 2016 till Rotary. Summan ska finansieras från kontot ”Integrationsmedlen 2016.
Anders Johnsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta
fram ett förslag till lösning som kan säkra gåvobutikens verksamhet fortsättningsvis.
Finansieringen ska ske genom de statliga integrationsmedlen.
Gudrun Schyman (F!) yrkar bifall till Anders Johnssons (M) yrkande.
Ajournering
Anders Johnsson (M) begär ajournering, vilken verkställs kl 20.30-20.45.
Efter ajournering gör ordföranden ett tillägg till sitt yrkande enligt följande:
Kommundirektören får i uppdrag att komma med ett förslag till lösning för Gåvobutiken i
Hammenhög för 2017 och framåt.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 181 forts

Sammanträdesprotokoll
2016-06-27

Dnr 2016/290

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Under förutsättning att det tecknas ett hyresavtal mellan Rotary och Skånefrö AB
beviljar Simrishamns kommun 80 000 kronor till hyran för 2016 till Rotary.
Summan ska tas ur kontot för Integrationsmedlen 2016.



Kommundirektören ges i uppdrag utreda och ge förslag till hantering av
Gåvobutikens behov av finansiering av hyreskostnader under 2017.

_______
Beslutet expedieras till:
Rotary, Hammenhög
Kommundirektören
Anders Johnsson

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 182

Sammanträdesprotokoll
2016-06-27

Dnr 2016/291

Ansökan om sponsorbidrag till Allsång i Parken
Ärendebeskrivning
Simrishamns Köpmannaförening, genom ordföranden Markus Jonasson, har i skrivelse
begärt sponsringsbidrag för att kunna anordna 4 allsångskvällar i parken under juli månad
2016.
År 2016 blir ett försök att få igång ett återkommande arrangemang med allsångskvällar i
många år framöver.
Kostnaderna för en allsångskväll är beräknat till ca 22 000 kronor. Totalt för 4
allsångskvällar skulle detta innebära ca 88 000 kronor för år 2016.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Simrishamns köpmammaförening, 2016-06-27.
Yrkanden
Ordföranden, Karl-Erik Olsson (S) yrkar på att kommunen sponsrar med 60 000 kronor
och att ett sponsringsavtal upprättas.
Anders Johnsson (M) yrkar att man sponsrar med 10 000 kronor per allsångskväll, max
30 000 kronor för sommaren 2016.
Fredrik Ramberg (SD) yrkar på att man ger en bestämd summa per tillfälle då allsång
anordnas i parken.
Ajournering
Christer Akej (M) begär ajournering, vilken verkställs kl 21.10 -21.15.
Efter ajournering gör ordföranden ett förtydligande av sitt yttrande. Sponsring sker med
15 000 kronor per allsångskväll, dock max 60 000 kronor.
Anders Johnsson (M) återtar sitt yrkande med anledning av ordförandens förtydligande,
15 000 kronor per allsångskväll, dock max 60 000 kronor.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 182 forts

Sammanträdesprotokoll
2016-06-27

Dnr 2016/291

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT


Simrishamns kommun sponsrar med 15 000 kronor per allsångskväll, dock max
60 000 kronor för sommaren 2016.



Uppdra åt kanslichefen att upprätta ett sponsringsavtal med Köpmannaföreningen,
Simrishamn.
_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamns KöpmannaföreningKanslichefen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

