1

1
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2016-01-13

Plats och tid

Rådhuset, kl 13.00-14.30, ajournering kl 14.10-14.15

Beslutande

Enligt särskild förteckning, sidan 2

Övriga närvarande

Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera

Anders Johnsson

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Paragrafer
Sekreterare

Carina Persson

Ordförande

Karl-Erik Olsson

Justerande

Anders Johnsson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-01-13

Datum för
anslags uppsättande

2016-01-18

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Datum för
anslags nedtagande

2016-02-09

Underskrift

Carina Persson
Protokollsutdrag intygas:

1-13

2

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2016-01-13

Beslutande:

Karl-Erik Olsson (S)
Pia Ingvarsson (S)
Christer Grankvist (S)
Mats Bengtsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C)
Carl-Göran Svensson (C)
Christer Vigren (ÖP)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Ingemar Roosberg (L)
Anders Johnsson (M)
Christer Akej (M)
Maria Linde Strömberg (M)
Håkan Rosenkvist (M)
Jan-Olof Kellgren (SD
Fredrik Ramberg (SD)
Margarethe Müntzing (F!) tjänstgör för Hanna Dahl (FI)

Övriga närvarande:

Birgitta Englander (S)
Lennart Månsson (S)
Christl Bengtsson (S)
Mats Genberg (C)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Karin Fellström (M)
Kristina Åhberg (M)
Sven Olsson (M)
Laila Lindström (SD)
Tomas Assarsson (SD)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§1

Sammanträdesprotokoll
2016-01-13

Dnr 2016/25

Presentation , ny strategisk samhällsplanerare
Kommunens nytillträdda samhällsplanerare, Carina Knutsson, presenterar sig, sin
bakgrund och sin syn på de kommande arbetsuppgifterna.
____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§2

Sammanträdesprotokoll
2016-01-13

Dnr 2015/37

Meddelande
Följande meddelande redovisas:
Mötesanteckningar från NTM-utskottet, 2015-12-09.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
att lägga meddelandet till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§3

Sammanträdesprotokoll
2016-01-13

Dnr 2015/2

Redovisning av delegationsärende
Följande delegationsärenden redovisas
Arbetsutskottets protokoll, 2015-11-25, §§ 374-377
Arbetsutskottets protokoll, 2015-12-07, § 393
Arbetsutskottets protokoll, 2015-12-16, § 401.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
att godkänna redovisningen av delegationsärenden.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§4

Sammanträdesprotokoll
2016-01-13

Dnr 2015/485

Redovisning av ekonomichefens delegationsbeslut
Delegationsbeslut från ekonomichefen gällande ändrat attestansvar redovisas.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
att godkänna redovisningen.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§5

Sammanträdesprotokoll
2016-01-13

Dnr 2015/454

Protestskrivelse gällande successiv indragning av kommunens
sponsorbidrag till Österlenskolan för Konst & Design.
Ärendebeskrivning
Österlenskolan för Konst & Design har genom sin ordförande Boel Matzner tillskrivit
kommunstyrelsen och föreslagit att skolan ska få behålla kommunbidraget på den tidigare
nivå, d v s 200 000 kronor.
Kommunstyrelsen behandlade 2015-06-17, § 145, frågan om verksamhetsbidrag till
Österlenskolan för Konst & Design och beslöt omvandla detta bidrag till ett samarbetsavtal
avseende sponsring.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade frågan 2015-05-20, § 198, och uttalade därvid
sin avsikt att genomföra en successiv nedtrappning av bidraget med 25 000 kronor per år i
syfte att skapa likvärdiga förutsättningar med övrig sponsring.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2015-05-20, § 198
Kommunstyrelsen 2015-06-17, § 145
Protestskrivelse från Österlenskolan för Konst & Design, 2015-12-03.
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-16, § 402.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
att avslå förslaget från Österlenskolan Konst & Design med bibehållande av
kommunstyrelsens tidigare ställningstagande.
_______
Beslutet expedieras till:
Österlenskolan Konst & Desgin

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

8

Kommunstyrelsen

§6

Sammanträdesprotokoll
2016-01-13

Dnr 2015/198

Helårsprognos 1 för Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
Driftredovisning
I Helårsprognos 4 uppgår prognostiserat balanskravsresultat till 5,7 mnkr att jämföra med
det budgeterade resultatet på +2,0 mnkr. Noteras bör att det beräknade resultatet inkluderar
en obudgeterad intäkt på 7,8 mnkr i form av AFA-återbetalning samt ett tillfälligt
statsbidrag för flyktingverksamhet på 4 mnkr. Utan dessa poster hade balanskravet enligt
prognosen visat ett underskott på 6,1 mnkr.
Samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden samt överförmyndaren redovisar ett
befarat underskott i budget för 2015 medan övriga nämnder beräknas ha balans i budgeten.
Den affärsdrivande VA-verksamheten bedöms redovisa ett överskott på knappt 9 mnkr.
Investeringsredovisning
Investeringsbudgeten uppgår till 183 mnkr, varav ca 50 mnkr avser försenade projekt som
ombudgeteras från 2014. Nämndernas samlade bedömningar är att investeringar
motsvarande knappt 83 mnkr kommer att genomföras, d.v.s. drygt 100 mnkr kommer att
restera. Detta skulle således innebära att försenade projekt ytterligare skulle fördubblas
beloppsmässigt jämfört med 2014.
Befolkningsutveckling
Kommunen har 30 november preliminärt 19 074 invånare, en ökning med 169 invånare
under året.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-12-09
Helårsprognos 4/2015
Arbetsutskottets beslut, 2015-12-16, § 403.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
att uppmana samhällsbyggnadsnämnden att arbeta med ett långsiktigt åtgärdsprogram
innebärande en ekonomi inom budgetramen. Kommunstyrelsen ska informeras om
åtgärderna samt
att lägga Helårsprognos 4/2015 till handlingarna.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 6 forts

Sammanträdesprotokoll
2016-01-13

Dnr 2015/198

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§7

Sammanträdesprotokoll
2016-01-13

Dnr 2015/457

Yttrande över jämställdhetsutredningens betänkande, SOU 2015:86
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun har inbjudits att lämna synpunkter på Jämställdhetsutredningens
betänkande ”Mål och Myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU
2015:86).
Kommunstyrelsen har i sitt yttrande fokuserat på utredningens förslag rörande
jämställdhetspolitikens mål och styrning.
Remissvaren skall ha inkommit till socialdepartementet senast den 2 februari 2016.
Beslutsunderlag
Utdrag ut betänkandet SOU 2015:86
Tjänsteskrivelse, kommundirektören, 2015-12-07
Arbetsutskottets protokoll, 2015-12-16, § 404.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
att avge yttrande i enlighet med i ärendet upprättat förslag.
_______
Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§8

Sammanträdesprotokoll
2016-01-13

Dnr 2015/453

Tidplan Budget 2017-2019
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har efter diskussion med kommunstyrelsens arbetsutskott i
december utarbetat ett reviderat förslag till tidplan för arbetet med budget 2017-2019.
Förslaget innebär att nämnderna erhåller förutsättningar och anvisningar i april.
Nämnderna ska inkomma med sina budgetskrivelser i augusti. Fullmäktige beslutar om
budgeten i oktober. I januari 2017 ska nämnderna informera fullmäktige om
internbudgeten. Nytt för denna process är att en budgetberedning är tänkt att inrättas. Detta
organ är inte beslutande utan syftet är att ge samtliga partier bättre möjlighet att löpande
erhålla information under processens gång.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-01-04
Arbetsutskottets protokoll 2016-01-07, § 4
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
att godkänna förslag till tidplan för arbetet med budget 2017-2019 samt
att inrätta en budgetberedning bestående av kommunstyrelsens presidium samt en
kommunstyrelseledamot eller ersättare från övriga partier. I det fall ett parti saknar ledamot
eller ersättare i kommunstyrelsen får partiet representeras av ledamot eller ersättare i
fullmäktige.
_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§9

Sammanträdesprotokoll
2016-01-13

Dnr 2015/456

Fokusområden 2017
Ärendebeskrivning
I kommunens visionsarbete identifieras ett antal utmaningar: Geografi, Demografi,
Demokrati
De strategiska utvecklingsområdena tar sin utgångspunkt i dessa utmaningar och beskriver
fokusområden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-12-07
Strategiska utvecklingsområden och fokusområden för perioden 2017 – 2020, daterad
151207
Arbetsutskottets beslut 2015-12-16, § 405.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
att överlämna förslagen till fokusområden för perioden 2017 – 2020 till
kommunfullmäktige för beredning och ställningstagande.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 10

Sammanträdesprotokoll
2016-01-13

Dnr 2014/415

Motion angående att Simrishamns kommun avskaffar avgiften till
kulturskolan
Ärendebeskrivning
Eje Hellerstedt (V) har i en motion tillkommunfullmäktige föreslagit att avgifter till
kulturskolan avskaffar fr om år 2016.
Motionen har beretts av barn- och utbildningsnämnden som föreslår kommunfullmäktige
att avslå densamma då kommunen avvaktar beslut om en nationell strategi om den
kommunala kulturskolan.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-10, § 65
Arbetsutskottets beslut, 2015-12-16, § 406.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
att kommunfullmäktige avslår motionen då kommunen avvaktar beslut om en nationell
strategi för den kommunala musik- och kulturskolan.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

14

Kommunstyrelsen

§ 11

Sammanträdesprotokoll
2016-01-13

Dnr 2015/28

Partistöd 2015
Ärendebeskrivning
Nya regler för lokalt partistöd trädde i kraft den 1 februari 2014.
Kommunfullmäktige fastställde 2015-02-23 de nya reglerna och partistödet för 2015.
Det lokala partistödet skall av resp parti, representerat i fullmäktige, årligen redovisas.
Regler för detta är intagna i kommunallagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslichefen, 2015-11-27
Arbetsutskottets beslut, 2015-12-16, § 407.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
att uppdra åt samtliga i kommunfullmäktige representerade partier att senast 2016-04-01
till kommunstyrelsen inge en redovisning av hur det lokala partistödet använts under 2015
med utgångspunkt i kommunallagens ändamålsbestämmelser
att utse en särskild oberoende granskare av partiernas redovisning samt
att granskningsrapport och partiernas redovisningar ska tillställas kommunfullmäktige vid
sammanträdet den 30 maj 2016.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 12

Sammanträdesprotokoll
2016-01-13

Dnr 2015/476

Tillfälligt statligt stöd för att hantera rådande flyktingsituation
Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade i mitten av november om en proposition innehållande förslag till
tillfälligt statligt stöd för att hantera rådande flyktingsituation. För Simrishamns del handlar
det om bidrag på 45,6 mnkr för åren 2015 och 2016.
Efter beredning inom kommunens ledningsgrupp på tjänstemannanivå lämnas i detta
ärende kommunledningskontorets förslag till fördelning av stödet. Sammantaget föreslås
8,2 mnkr användas under 2015 och för 2016 fördelas i nuläget 22,4 mnkr, varav 3,8 mnkr i
form av resultatförbättring. Främst till följd av osäkerhet rörande eventuella statsbidrag för
åren efter 2016 är förslaget att resterande 15 mnkr i nuläget får utgöra en reserv. Senare
under året får ställning tas till om ytterligare medel ska fördelas 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-12-18
Arbetsutskottets beslut, 2016-01-05, § 5.
Yrkanden
Karl-Erik Olsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ges rätt att beslut om
användningen av integrationsfrämjande åtgärder, 5 000 000 kronor, samt att
kommunstyrelsen ges rätt att besluta om reserven på 15 000 000 kronor.
Anders Johnsson (M) yrkar på att man uppdrar åt kommundirektören utreda om det är
möjligt att andra än bara kommunala verksamheter ska kunna få ta del av de 15 miljonerna
som ligger i reserven.
Anders Johnsson (M) begär ajournering, vilken verkställs.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
att det särskilda stödet på 45 600 000 kr som erhålls för åren 2015 och 2016 för att hantera
rådande flyktingsituationen tillförs år 2015 barn- och utbildningsnämnden 5 450 000 kr,
socialnämnden 2 500 000 kr och överförmyndaren 250 000 kr. Finansieringen sker genom
att 8 200 000 kr av det särskilda stödet intäktsförs under 2015.
Resterande del av stödet, 37 400 000 kr, fördelas för år 2016 enligt följande:
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 12 forts
-

Sammanträdesprotokoll
2016-01-13

Dnr 2015/476

Barn- och utbildningsnämnden, 9 000 000 kr
Socialnämnden, 4 000 000 kr
Överförmyndaren, 500 000 kr
Samhällsbyggnadsnämnden, 100 000 kr
Integrationsfrämjande insatser, 5 000 000 kr
Reserv, 15 000 000 kr
Resultatförbättring, 3 800 000 kr

att kommunstyrelsens arbetsutskott ges rätten att besluta om användningen avseende
integrationsfrämjande insatser
att kommunstyrelsen ges rätten att besluta om användningen avseende reserven
att uppdra åt kommundirektören att återkomma med principer hur vi får använda de 15 milj
kronor som ligger i reserven för andra verksamheter än kommunala och då särskilt beakta
bidrag till frivillig verksamhet samt
att integrationsbefrämjande åtgärder, 5 000 000 kronor avser kommunala verksamheter.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 13

Sammanträdesprotokoll
2016-01-13

Dnr 2015/477

Lånetak från 2016
Ärendebeskrivning
Fullmäktige beslutade i maj 2015 att kommunens lånetak skulle uppgå till 240 mnkr. I nu
aktuellt ärende föreslår kommunledningskontoret att lånetaket från den 1 januari 2016 höjs
till 300 mnkr. Nivån bygger på behovet av finansiering utifrån beslutad
investeringsverksamhet t.o.m. utgången av 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-12-18.
Arbetsutskottets beslut, 2016-01-07, § 6.
Yrkanden
Anders Johnsson (M) yrkar på att kommunstyrelsen får i uppdrag att presentera en
långsiktig amorteringsplan av låneskulden.
Karl-Erik Olsson (S) yrkar avslag på Anders Johnssons (M) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Anders Johnssons (M) yrkande mot arbetsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Votering begärs och verkställs.
Omröstning
Den som röstar på ordförandens yrkande om avslag röstar Ja.
Den som röstar på Anders Johnssons (M) yrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med 11 Ja-röster (Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer
Grankvist (S), Mats Bengtsson (C), Carl-Göran Svensson (C), Christer Vigren (ÖP), Lisa
Kvarnbäck (MP), Ingemar Roosberg (L), Jan-Olof Kellgren (SD), Fredrik Ramberg (SD)
och Margarethe Müntzing (F!) samt 4 Nej-röster (Anders Johnsson (M), Christer Akej (M),
Maria Linde Strömberg (M) och Håkan Rosenkvist (M).
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2016-01-13

Dnr 2015/477

Kommunstyrelsen har således beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
att lånetaket för Simrishamns kommun höjs till 300 mnkr från 2016.
Fullmäktiges tidigare beslut om lånetak, KF § 87/2015, upphör därmed att gälla.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Maria Linde Strömberg
(M) och Håkan Rosenkvist (M).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

