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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-06-20

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

Val av justerare
§ 148 Fastställande av ärendelista 2018/77 3
§ 149 Information från kommundirektören 2018/18 4
§ 150 Meddelanden 2018/20 5
§ 151 Kurser/Konferenser 2018/21 6
§ 152 Information från segelsällskapet 2018/293 7
§ 153 Remiss: Ansökan om undersökningstillstånd enligt 

mineralförordningen - Killeröd nr 1. Dnr BS 200-298-
2018.

2018/280 8-10

§ 154 Mötesplats för seniorer i Simrishamns kommun - Nya 
Moderaterna.

2018/265 11

§ 155 Återvinningsstation i Hammenhög 2018/294 12
§ 156 Medborgarlöfte 2016/182 13
§ 157 Arvode till kommunalt förtroendevalda 2016/81 14-15
§ 158 Medborgarförslag - Hjärtstartare i Vik. 2018/93 16
§ 159 Medborgarförslag - Snurringens tider 2017/382 17-18
§ 160 Helårsprognos 2 - kommunstyrelsen 2018/151 19
§ 161 Helårsprognos 2 - Simrishamns kommun 2018/153 20-21
§ 162 Årsredovisning 2017 för stiftelser förvaltade av kom-

munstyrelsen.
2018/282 22

§ 163 Motion från Sverigedemokraterna Simrishamn - Utöka 
kameraövervakningen i Simrishamn

2018/33 23

§ 164 Tillägg i hamntaxa 2018 - båtbottentvätt 2017/284 24
§ 165 Socialnämnden, tillfälligt tillskott under 2018 2018/290 25-26
§ 166 Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga 

asylsökande m fl - fördelning avseende våren 2018
2018/291 17-28

§ 167 Sommarhälsning 2018/295 29
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-06-20

§ 148 Dnr 2018/77

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Christer Akej (M) vill vid dagens sammanträde få information om situationen som uppstått 
i Hammenhög vad gäller återvinningsstationen.

Ordföranden, Karl-Erik Olsson (S), tar upp informationen vid dagens sammanträde.

Ärende nr 17 på dagens ärendelista ”Motion från Anders Johnsson (M) m fl angående för-
bättrad handläggning av bygglov utgår och kommer behandlas vid arbetsutskottets sam-
manträde den 8 augusti 2018.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista, med tillägg av information om återvinningsstatio-
nen i Hammenhög.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-06-20

§ 149 Dnr 2018/18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Med tanke på informationen som gavs innan kommunfullmäktige sammanträde den 18 juni 
om ”Hat, hot och våld” ställs frågan om kommunen ska börja ta fram en handlingsplan och 
på vilken nivå i så fall. Kanske behövs ett förtydligande om vad som gäller när man blir 
utsatt. En checklista kan vara en stor hjälp.

Kommundirektören tar fram rutin och checklista ang ”Hat, hot och våld”. 

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-06-20

§ 150 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
2018-06-20

§ 151 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
2018-06-20

§ 152 Dnr 2018/293

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från segelsällskapet

Lars-Gustav Dahl och Per-Ola Persson, Simrishamns Segelsällskap informerar om de kom-
mande seglartävlingarna i sommar, 4-13 juli 2018, Sail Österlen.

Många företagare och organisationer vill medverka i arrangemanget. Man har fått ihop 58 
sponsorer. Stödet som ges är i form av bidrag, varor, tjänster och rabatter. 

Marknadsföring sker bl a på föreningens hemsida, båttidningar, mail, bilreklam, lokal press 
m m.

SM Nordisk Folkbåt 2018 pågår under tiden 4-7 juli och Nordic Folkbåt Gold Cup Regatta 
pågår under tiden 8-13 juli.

Vid invigningen som sker den 4 resp 8 juli medverkar Simrishamns musikkår. Avslutning-
en med prisutdelning och dans sker den 7 resp 13 juli, d v s när resp klass avslutas.

Funktionärer vid seglingen är ca 20 ideellt arbetande personer och på land är det ca 40.

Till SM Nordisk Folkbåt är det 37 anmärkningar och till Gold Cup är det 44.

Det är fri entré till samtliga arrangemang.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-06-20

§ 153 Dnr 2018/280

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yttrande angående ansökan om två undersökningstillstånd enligt mine-
rallagen inom Tomelilla och Simrishamns kommuner, benämnda Kil-
leröd 1 samt Virrestad 1

Ärendebeskrivning

Bergsstaten har tillsänt Simrishamns kommun två remisser angående till Bergsstaten av 
Scandivanadium Ltd insända ansökningar om undersökningstillstånd avseende ett område i 
Tomelilla och Simrishamns kommuner, benämnt Killeröd nr. 1; och ett område i Sim-
rishamns kommun benämnt Virrestad nr. 1. Syftet med undersökningarna motiveras med 
att det inom området sedan tidigare finns kända förekomster av vanadin och uran i alun-
skiffern. Ansökan avser koncessionsmineralerna; vanadin, järn, uran, bly, zink, koppar, 
guld och silver.

I remisshandlingarna finns lågupplöst karta över de tilltänkta områdena, vilket är vida geo-
grafiskt utbredda och därför föranleder svårigheter med generella ställningstaganden. Där-
till saknas information om vilka fastigheter som berörs, samt fattas information om vad 
undersökningarna kan komma att innebära temporalt, spatialt, och i teknisk karaktär, mer 
än att det nämns i ansökan att:

”Inverkan på allmänna intressen kommer vara liten och i huvudsak att bestå i terrängkör-
ning samt borrning. Vid transport av utrustningen kan viss skog behöva avverkas. Geofy-
siska mätningar kommer att ha mycket liten inverkan på allmänna intressen. 

Åtgärder för att skydda allmänna intressen eller enskild rätt kommer att innefatta kommu-
nikation genom arbetsplaner, arbetsplatsmöten och uppföljningsmöten med berörda. Arbe-
tena kommer att ske i enlighet med Svemins dokument ”Riktlinjer för Prospekteringsarbe-
ten” samt i enlighet med Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens självkon-
troll.”, 

samt att ansökan kommer att: ”Kompletteras inom kort tillsammans med fastighetskarta.”.

Någon sådan komplettering eller fastighetskarta finns inte bifogad remissutskicket från 
Bergsstaten och det specificeras heller inte i skrift vilka fastigheter som berörs.

Simrishamns kommun är inte överens med verksamhetsutövarens bedömning att ” Inver-
kan på allmänna intressen kommer vara liten..”. Aktiviteterna har potential till betydande 
miljöpåverkan på en rad områden.

Österlen och Simrishamns kommun utgör ett område med höga natur- och kulturmiljövär-
den samt en anhopning av olika riksintressen enligt 3 och 4 paragraferna i Miljöbalken. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-06-20

§ 153 forts Dnr 2018/280

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Det rör sig om ett mycket skiftande landskap med variationer som ger en brokighet i små-
biotoper och strandskyddade vattendrag, nationellt rödlistade arter och arter med skydd av 
artskyddsdirektivet. Naturreservat och Natura 2000 benämns i ansökan att komma att berö-
ras utan vidare precisering.

Grundvattenförekomsterna är också känsliga inom området. En dricksvattentäkts vatten-
skyddsområde, hamnar mitt i ett av undersökningsområdena medan en annan i anslutning 
till ett av områdena. Dricksvattenskyddet och riskerna för förorening samt risk för eventu-
ella skador på grundvattenakvifären måste tas i beaktning.

För att kunna göra en rimlig bedömning av påverkan behövs specifika kartor där olika åt-
gärder märks ut. Att åtgärderna preciseras i tid och rum samt i teknisk karaktär är nödvän-
digt och att varje genomborrning markeras. 

Simrishamns kommun begär således fullständiga kompletteringar samt förlängd remisstid 
för ärendet med påbörjan när ansökningshandlingarna är komplett inkomna. Inte bara själ-
va utförandet med påverkan på naturmiljö, mark och vatten, etc, utan också slutbehandling 
av borrorna i form av att de ska förseglas med vattenfast betong för att förhindra uppenbar 
risk för kontaminering av grundvatten och dricksvatten ska då ingå i underlaget.

I övrigt konstaterar Simrishamns kommun att ett av koncessionsmineralerna (uran) som det 
söks tillstånd för, kommer från och med den 1 augusti 2018 enligt beslut i riksdagen 16 
maj 2018 att utgå som koncessionsmineral enligt minerallagen. Det betyder att det inte 
längre kommer att gå att bevilja undersökningstillstånd eller tillstånd att bearbeta uran, så 
kallad bearbetningskoncession.

Det kommer därefter inte att vara möjligt att ge tillstånd enligt miljöbalken till gruvdrift för 
att utvinna uran. Det blir inte heller möjligt att ge tillstånd till brytning, provbrytning, bear-
betning och fysikalisk eller kemisk anrikning av uran för att använda uranets egenskaper 
som kärnbränsle. 

Att på så vaga grunder som ansökan i sitt nuvarande skick är utformad godkänna de i ansö-
kan beskrivna åtgärderna finner Simrishamns kommun ej som möjligt. Det är en rad lag-
stiftningar som berörs och behöver bedömas och hanteras. Undersökningstillståndet är ing-
et undantag från andra lagar och regler. Riskerna för omfattande och permanenta skador är 
uppenbara. Vilka prövningar som krävs beror på vilken typ av arbete som ska utföras och 
var. Tillståndshavaren måste ta reda på vad som krävs och se till att alla krav är uppfyllda 
innan arbetet påbörjas. Varje enskild markägare måste också kontaktas.

Simrishamns kommun motsätter sig följaktligen ett beviljande av ansökan.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-06-20

§ 153 forts Dnr 2018/280

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Remissyttrande, 13 juni 2018
Tilläggstext angående vattentäkter
Remisser gällande Killeröd 1 samt Virrestad 1

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Avge yttrande enligt upprättad remissvar med tillägg av VA-enhetens synpunkter. 
Kommunstyrelsens ordförande undertecknar yttrande.

 Simrishamns kommun bjuder in bergmästaren för ett besök i kommunen.

_______
Beslutet expedieras till:
Bergsstaten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-06-20

§ 154 Dnr 2018/265

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Mötesplats för seniorer i Simrishamns kommun - Nya Moderaterna. 

Ärendebeskrivning

Kommundirektören fick, genom kommunstyrelsebeslut 2017-12-06, i uppdrag att utreda 
möjligheten att inrätta ett allaktivitetshus i Simrishamns tätort samt att uppdraget ska redo-
visas i arbetsutskottet i april. Utredningen redovisades och kommunstyrelsen beslutade att 
anställa en aktivitetssamordnare i syfte att samordna aktiviteter och verksamheter i anvisad 
lokal på Fredsdalsgatan 7 (fd Österlengymnasiet), kommundirektören ges i uppdrag att 
tillsammans med arbetsförmedlingen under-söka möjligheten till att aktivitetssamordnaren 
blir en extra tjänst senast från 15 augusti 2018, ställa sig bakom ett principbeslut om att 
uppföra ett allaktivitetshus inrymmande en konsthall inom Skansensområdet i anslutning 
till kommande planerad bebyggelse, uppdrag enligt ovan ges till samhällsbyggnadsnämn-
den.

Moderaterna i Simrishamns kommun har i en skrivelse daterad 27 maj 2018 tillskrivit 
kommunstyrelsen att de önska ge kommundirektören i uppdrag att i samråd med företräda-
re för seniorerna omgående inleda en förutsättningslös diskussion med Segelsällskapet om 
samutnyttjande av lokaler vid Tullhustranden för senior verksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 14 juni 2018
Skrivelse från moderaterna, daterad 27 maj 2018

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Uppdra åt kommundirektör Diana Olsson utreda i vilken utsträckning det är möjligt 
att använda segelsällskapets lokal samt kostnaden för detta.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommundirektören
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-06-20

§ 155 Dnr 2018/294

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Återvinningsstation i Hammenhög

Christer Akej (M) undrar om man hittat någon ny platsmark som man kan använda till 
återvinningsstation i Hammenhög eftersom man tagit bort den som funnits vid Lantmän-
nen. 

Enligt uppgifter från tf gata/parkchef, Anand Andersson, har bygglov sökts för ett par olika 
platser men personer i närheten har lagt sig emot placeringen.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Uppdra åt kommundirektör Diana Olsson att kontakta FTI om placering av ny åter-
vinningsstation i Hammenhög.

_____
Beslutet expedieras till:
Kommundirektör Diana Olsson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-06-20

§ 156 Dnr 2016/182

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarlöfte 

Ärendebeskrivning

Mellan Simrishamns kommun och lokalpolisområde Ystad har upprättats förslag till med-
borgarlöfte för perioden 2018 - 2019. 
Medborgarlöftet är en del av kommunens och polisens gemensamma trygghetsskapande 
och brottsförebyggande arbete som framtagits utifrån ett ha engagerat och involverat med-
borgare och lokala aktörer i samhället. Inför medborgarlöftet har dialogmöten hållits med 
Köpmannaföreningen samt i orterna Simrishamn, Gärsnäs, Kivik, Borrby, Hammenhög 
och Skillinge.

Förslaget har redovisats och godkänts i lokala Brottsförebyggande Rådet.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-07.
Medborgarlöfte Simrishamn 2018 – 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 1 november 2017.
Diskussionspunkter Medborgarlöfte kommunen o polisen.
Sammanställning från dialogmöten.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Godkänna och anta upprättat förslag till medborgarlöfte mellan Simrishamns kom-
mun och lokalpolisområde Ystad för 2018 – 2019.

 Kommunstyrelsens ordförande, Karl-Erik Olsson (S), får i uppdrag att skriva under 
medborgarlöftet.

 Medborgarlöfte ska vara en stående punkt i lokala BRÅ och återrapportering ska 
ske till arbetsutskottet.

 Två gånger per år ska lokalområdespolisen bjudas in till arbetsutskottet.

_______
Beslutet expedieras till:
Lokalpolisområde Ystad
Lokala Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-06-20

§ 157 Dnr 2016/81

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Arvode till kommunalt förtroendevalda 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade § 64, 2016-03-16 att ge kommundirektören i uppdrag att göra 
en omvärldsanalys hur andra kommuner arvoderar förtroendevalda. Analysen ska ligga 
som grund för översyn av arvoden inför nästa mandatperiod.

I jämförelsen med övriga kommuner i Sydöstra Skåne har två olika delar belysts. Dels hur 
förste vice ordföranden arvoderas samt dels hur regelverket för sammanträdesarvoden är 
uppbyggda.

Det framkommer i analysen att såväl arvodesreglerna som sammanträdesersättningarna 
skiljer sig mellan kommunerna, vilket till viss del förklaras av att den politiska organisatio-
nen är olika i kommunerna.

I Sjöbo och Skurup har man enbart en vice ordförande i respektive nämnd, vilka arvoderas. 
I Ystad och Simrishamn arvoderas andre vice ordförande men inte förste vice ordförande 
medan man i Tomelilla arvoderar även förste vice ordförande, dock med hälften av vad 
andre vice ordförande får.

I jämförelsen av sammanträdesersättningarna har Simrishamn två nivåer, halv- och helda-
gersättningar medan övriga kommuner har grund- respektive timarvode. Vid jämförelse 
med de övriga kommunerna framkommer att Simrishamns arvodesregler är mer generösa 
när det gäller kortare sammanträdestider beroende på att det enbart finns halv- respektive 
heldagsersättningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 135, 2018-05-30 att återremittera ärendet för 
att se över i vilken utsträckning det förekommer kortare sammanträden, dvs sammanträden 
som pågår i 1-1,5 timme.

Kommunledningskontoret har sammanställt antalet nämndssammanträden och sammanträdes-
tiderna utifrån inlämnade arvodesunderlag och funnit att det förekommer kortare sammanträ-
den än 1,5 timmar men utifrån arvodesreglerna så ingår även gruppmötestider i anslutning till 
sammanträden. Däremot är det tre kommunfullmäktigesammanträden som har kortare mötesti-
der än 1,5 timme under 2017.

Bifogas sammanställning över utbetalade arvoden till ordförandena, 2:e vice ordförandena 
samt sammanträdesarvoden till 1:e vice ordförandena under 2017 samt en sammanställning 
över antal nämndssammanträden i Simrishamns kommun och redovisning hur många samman-
träden som är kortare än 1,5 timmar. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-06-20

§ 157 forts Dnr 2016/81

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2018-06-15
Jämförelse med övriga kommuner i Sydöstra Skåne, 2018-05-21
Utbetalt sammanträdesarvode 2017 – nämndpresidier 
Sammanställning sammanträdestider 2017
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun år 
2018.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Bordlägga ärendet till efter valet. En beredningsgrupp bör tillsättas, där samtliga partier 
i kommunfullmäktige medverkar, för att se över de fasta arvodena  samt nivån på sam-
manträdesarvodena.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-06-20

§ 158 Dnr 2018/93

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Hjärtstartare i Vik. 

Ärendebeskrivning

Leif Jakobsson föreslår i inlämnat medborgarförslag att kommunen placerar en hjärtstarta-
re centralt i Vik, lämpligen vid kiosken i hamnen.

Kommunstyrelsen beslutade i § 35 2017 att uppdra till säkerhetsansvarige att se över beho-
vet av hjärtstartare på fler orter i kommunen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 11 juni 2018
Inkommit medborgarförslag, 20 februari 2018
Kommunfullmäktige, § 50, 7 mars 2018
Kommunstyrelsen § 35, 15 februari 2017

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Uppdra åt säkerhetsansvarige att i samband med översyn av placering av hjärtstar-
tare beakta medborgarförslaget.

 Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-06-20

§ 159 Dnr 2017/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Snurringens tider 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag ”Utöka snurringens tider och sträckning, kollektivtrafiken är inte till-
räcklig” inkom 29 september 2017. 

Medborgaren önskar enligt förslaget ett ökat utbud av bussturer på linje 591(snurringen). 
Önskemålet gäller turer innan och efter första och sista turen enligt befintlig tidtabell, där 
första turen går 09.20 från stationen och sista turen avgår 17.10 från stationen.  Medborga-
ren anser att man idag som invånare i kommunen är beroende av att äga en bil för att nå en 
god service i kommunen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 12 juni 2018
Medborgarförslag ”utöka snurringens tider och sträckning” 29 september 2017
Kommunfullmäktiges beslut 18 december 2017, §195

Bakgrund/utredning

Dagens avtal för snurringen mellan kommunen och Skånetrafiken sträcker sig till decem-
ber år 2019. Skånetrafikens önskemål är att se över kostnadsfördelningen samt att under 
våren 2019 förlänga befintligt avtal för snurringen till år 2021. 
Ingen diskussion kring avtalsförlängning har påbörjats än mellan kommunen och Skånetra-
fiken, syftet med en sådan förlängning skulle innebära att samordna och förenkla framtida 
upphandling av trafik med trafikoperatören Transdev, vilket skapar en bättre förutsättning 
till att effektivisera planeringen av kollektivtrafiken. 

Den befintliga avtalssituationen begränsar i vilken utsträckning kommunen kan påverka 
större linjesträcknings och tidtabellsförändringar. Först tidig vår 2020 ges det tillfälle för 
kommunen att lämna synpunkter om framtida linje och tidtabellsförändringar som Skåne-
trafiken tar hänsyn till inför den nya avtalsupphandlingen med trafikstart år 2021.

Även om kommunen i dagsläget inkommer med förslag och önskemål kan inga större för-
ändringar verkställas förens till trafikstart 2021, detta beror på att det inte finns utrymme i 
dagens tidtabell för fler turer utan att överstiga befintlig fordonskapacitet, varför större 
linjenäts - och tidtabellförändringar behöver samordnas med upphandling av trafikavtal. 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-06-20

§ 159 forts Dnr 2017/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Enligt den resandestatistik som inkom från Skånetrafiken 2018-06-04, reser flest med turen 
som avgår kl.10.09, generellt är antal påstigande på linjen som högst under förmiddagen 
och med turen kl.16.10. Lägst är antalet påstigande för turen som avgår 17.10. 
Antalet resande enligt statistiken visar i dagsläget inget utökat behov av trafik, men en utö-
kad turtäthet skulle kunna ge ett större resandeunderlag.

Simrishamns kommun tar med sig önskemålen om en utökad tidtabell och linjesträckning 
för snurringen, till framtida upphandling av avtal med Skånetrafiken. En linjenätsutredning 
för snurringen har påbörjats och bör slutföras under året.  

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Medborgarförslaget anses besvarat, med den information som redovisas i ärendet, 
samt att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att slutföra den påbörjade linje-
nätsutredningen för snurringen. 

 Uppdra åt kommundirektör Diana Olsson att undersöka kostnaden för en utökning 
av tidtabellen att gälla även under lördagar mellan kl 10-14.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-06-20

§ 160 Dnr 2018/151

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Helårsprognos 2 - 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.

Det prognostiserade driftbudgetavvikelsen per 2018-05-31 beräknas uppgå till 300 tkr be-
roende på lägre kostnader för fri kollektivtrafik inom kommunen för de som fyllt 75 år. 
Kostnaderna får inte full helårseffekt med anledning av att avtalet med Skånetrafiken trä-
der i kraft från och med 2018-09-01.

Ingen avvikelse prognostiseras för investeringsbudgeten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 11 juni 2018
Uppföljning av kommunstyrelsens drift och investeringsbudget för år 2018 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna helårsprognos 2 för år 2018 avseende kommunstyrelsens verksamheter.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-06-20

§ 161 Dnr 2018/153

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Helårsprognos 2 - Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 2. Progno-
sen är upprättad efter maj månads utgång. Kommunens balanskravsresultat bedöms för året 
uppgå till 7 mnkr, vilket är 6 mnkr lägre än budgeterat. 

Socialnämnden beräknas få ett underskott på 9,5 mnkr, cirka 1,5 mnkr mer än bedömningen i 
Helårsprognos 1. Gällande samhällsbyggnadsnämnden är prognosen en negativ avvikelse med 
4 mnkr. Dessa båda nämnders underskott uppvägs i viss mån av en positiv avvikelse på cirka 7 
mnkr avseende finansieringen.

Med anledning av socialnämndens bedömda obalans redan i den första prognosen gav kom-
munstyrelsen nämnden i uppdrag att i samband med Helårsprognos 2 inkomma med en åt-
gärdsplan. Den nu inkomna planen innebär att nämnden, med nuvarande förutsättningar, be-
döms närma sig balans under 2019. Med tanke på storleken på obalansen bör kommunstyrelsen 
får förnyad information om genomförandet.

Kommunledningskontorets anser vidare att samhällsbyggnadsnämnden bör ges ett uppdrag att 
återkomma med en åtgärdsplan som syftar till att hantera den uppkomna obalansen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 12 juni 2018
Helårsprognos 2, Simrishamns kommun

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Socialnämnden ges i uppdrag att i samband med inlämnandet av delårsrapporten per au-
gusti även inkomma till kommunstyrelsen med en uppdaterad åtgärdsplan som syftar till 
att hantera den uppkomna obalansen. 

 Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samband med inlämnandet av delårs-rap-
porten per augusti även inkomma till kommunstyrelsen med en åtgärdsplan som syftar till 
att hantera den uppkomna obalansen under innevarande år. 

 I övrigt läggs Helårsprognos 2/2018 till handlingarna.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-06-20

§ 161 forts Dnr 2018/153

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-06-20

§ 162 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2017 för stiftelser förvaltade av kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Årsredovisningarna för nedanstående stiftelser är klara och ska godkännas och underteck-
nas av förvaltaren, som är kommunstyrelsen.

Efter undertecknande överlämnas årsredovisningarna till revisorerna för granskning.
Årsredovisning och revisionsberättelse för Yngve Östbergs donationsfond och Social Sam-
fond ska därefter till Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

Följande stiftelser förvaltas av kommunstyrelsen:

Stiftelsen Yngve Östbergs donationsfond
Stiftelsen Social samfond
Stiftelsen Skolans samfond
Stiftelsen Justus Ingemanssons fond
Stiftelsen 13:e novemberfonden
Stiftelsen Johan och Gull Nilssons fond.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 8 juni 2018
Årsredovisning år 2017 för stiftelsen Yngve Östbergs donationsfond
Årsredovisning år 2017 för stiftelsen Social samfond 
Årsredovisning år 2017 för stiftelsen Skolans samfond
Årsredovisning år 2017 förstiftelsen Justus Ingemanssons fond
Årsredovisning år 2017 för stiftelsen 13:e novemberfonden
Årsredovisning år 2017 för stiftelsen Johan och Gull Nilssons fond.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

 Godkänna stiftelsernas årsredovisningar för år 2017.

 Årsredovisningarna undertecknas at kommunstyrelsens ordförande, Karl-Erik Ols-
son (S) och ekonomiassistent Anneli Engdahl.

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-06-20

§ 163 Dnr 2018/33

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Sverigedemokraterna Simrishamn - Utöka kameraövervak-
ningen i Simrishamn 

Ärendebeskrivning

Tomas Assarsson och Laila Lindström (SD) har i inkommen motion föreslagit att berörd 
nämnd får i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda om det är möjligt att utöka kame-
raövervakningen i Simrishamn och då främst till de områden där medborgarna känner sig 
mest otrygga enligt trygghetsundersökningen.

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) samt kommunens grupp för risk- och sårbar-
hetsanalyser (RSA) har i uppdrag att arbeta med trygghetsfrågor och där ingår bland annat 
att se över möjligheter till kameraövervakning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 11 juni 2018.
Motion från Tomas Assarsson och Laila Lindström (SD), 16 januari 2018. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anse motionen besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-06-20

§ 164 Dnr 2017/284

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tillägg i hamntaxa 2018 - båtbottentvätt 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upphandlat en båtbottentvätt för att utöka servicen i 
Simrishamns småbåtshamn och för att på ett giftfritt sätt minska miljöbelastningen i Hanö-
bukten. För att tillhandahålla den utökade servicen krävs ett tillägg i befintlig hamntaxa.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 7 juni 2018.
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 22 maj 2018.
Samhällsbyggnadsnämnden § 100, 2018

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Besluta om följande tillägg till avsnitt H.1.8.8 i hamntaxa 2018; 
Båtbottentvätt för fritidsbåtar, segelbåtar/motorbåtar – 700 konor/ tvätt- tillfälle (in-
klusive moms).
Anmärkning: En förutsättning för att få använda kommunens båtbottentvätt är att 
fartyget inte bottenmålats innan sjösättning före säsongens start. Båtbottentvätt av-
ser endast tvätt av skrov.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-06-20

§ 165 Dnr 2018/290

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Socialnämnden, tillfälligt tillskott under 2018 

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisade ett underskott för år 2017 med cirka 3 mnkr. Obalansen begränsa-
des av att integrationsverksamheten visade överskott då kostnaden för avveckling av flykting-
boenden inte var så hög som budgeterat samt att kostnaderna avseende flyktingmottagningen i 
övrigt blev lägre än förväntat.

För 2018 bedöms inte integrationsverksamheten kunna begränsa obalansen på motsvarande 
sätt. I helårsprognos 1 (per februari) var bedömningen ett underskott på 8 mnkr. Kommunsty-
relsen beslutade då att nämnden skulle återkomma med en åtgärdsplan i samband med helårs-
prognos 2 (per maj). Denna prognos är nu inlämnad och visar på ett beräknat underskott på 9,5 
mnkr. Av underskottet finns 4 mnkr inom vård och omsorg. Resten 5,5 mnkr avser LSS och 
psykiatri, varav cirka 4 mnkr beror på tillkommande placeringskostnader för två ärenden. 

I enlighet med uppdraget har nämnden inkommit med en åtgärdsplan (ingår i ärendet gällande 
helårsprognos 2). Planen beräknas förbättra nämndens ekonomi med närmare 7 mnkr 2018, det 
vill säga utan dessa åtgärder hade obalansen varit drygt -16 mnkr. För 2019 bedöms planens 
helårseffekt till 13,5 mnkr. Om planen får beräknad effekt och ingen ny information tillkom-
mer skulle det kvarstå en obalans på cirka 3 mnkr 2019. 

Socialnämnden kan anses att på ett aktivt sätt arbeta med att försöka åtgärda det beräknade 
underskottet. Trots detta arbete bedöms det finnas en kvarstående obalans. I syfte att tidsmäs-
sigt underlätta för nämnden har kommunstyrelsens ordförande givit kommunledningskontoret i 
uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett under 2018 tillfälligt tillskott på mnkr skulle kunna 
finansieras. 

Kommunledningskontorets förslag är att i det fall socialnämnden tilldelas ett tillskott på 4 
mnkr under 2018 bör detta finansieras enligt följande:
 Kommunfullmäktiges anslag till förfogande på 1 mnkr nyttjas.
 Kommunen har erhållit en icke budgeterad utdelning från Kommuninvest på 2,3 mnkr 

som kan utgöra en del av finansieringen.
 Resten, 0,7 mnkr, bör finansieras genom att kommunstyrelsens anslag till förfogande 

minskas. Efter ett sådant beslut skulle 623 tkr kvarstå på detta anslag.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse, KLK, 19 juni 2018.

25



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-06-20

§ 165 forts Dnr 2018/290

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avstå från att delta i beslutet

Anders Johnsson (M) och Christer Akej (M) deltar inte i beslut av ärendet.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Socialnämnden tilldelas ett tillfälligt ramtillskott på 4 mnkr under 2018.

 Tillskottet finansieras genom att:

- kommunfullmäktiges anslag till förfogande på 1 mnkr nyttjas.
- kommunstyrelsens anslag till förfogande minskas med 0,7 mnkr, samt att
- budgeten avseende finansiella intäkter ökas med 2,3 mnkr.”

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-06-20

§ 166 Dnr 2018/291

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande m fl - för-
delning avseende våren 2018 

Ärendebeskrivning

Kommunen har tidigare erhållit tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande 
m.fl. För 2017 fick kommunen 934 tkr och för 2018 har hittills 467 tkr inkommit. Under våren 
har det på statlig nivå fattats beslut om ytterligare stöd under 2018, 629 tkr. Nivån på stöden 
framgår av nedanstående tabell:

Tillfälligt stöd för ensamkommande unga asylsökande m.fl. (tkr)
 2017 2018
Tidigare erhållit 934 467
Nytt  629
Summa 934 1 096

Det finns inte några krav på hur stödet ska användas. De 934 tkr som kommunen fick för 2017 
(erhölls i december) tilldelades socialnämnden för uppkomna kostnader avseende ensamkom-
mande ungdomar som fått möjlighet att bo kvar under hösten 2017 (KS § 30/18).

Kommunstyrelsen har även beslutat (KS § 31/18) att avtal ska tecknas med den ideella före-
ningen ”Flyktingvänner i Gärsnäs” för föreningens insatser gällande de ensamkommande ung-
domarnas boendesituation. Avtalet har gällt till och med den 15 juni 2018 och kostnaderna 
skulle enligt beslutet finansieras ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. I juni har kom-
munstyrelsen beslutat att kommunen ska förlänga avtalet till utgången av september.

Nu aktuellt ärende innehåller förslag till finansiering av de kostnader som uppkommit till följd 
av tidigare beslut om ensamkommande ungdomar. Det gäller för kommunstyrelsens del det 
nämnda avtalet med ”Flyktingvänner i Gärsnäs”. Vidare har barn- och utbildningsnämnden 
haft kostnader för berörda ungdomars skolgång. Även socialnämnden har haft kostnader för ett 
par ungdomar som bott kvar på deras boenden. Föreslagen kompensation är följande:

Förslag till fördelning, (tkr)   
Kommunstyrelsen 157 t.o.m. september
Barn- och utbildningsnämnden 360 t.o.m. juni
Socialnämnden 170 t.o.m. juni
Summa 687  

Föreslagen kompensation kan finansieras genom erhållit statsbidrag i form av det tillfälliga 
stödet. Om beslut fattas i enlighet med föreliggande förslag resterar 409 tkr av stödet. Pengar 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-06-20

§ 166 forts Dnr 2018/291

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

som bedöms behöva användas för att i ett senare beslut kompensera berörda nämnder avseende 
kostnader som kan uppkomma under hösten. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 19 juni 2018.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Som kompensation för kostnader avseende ensamkommande unga asylsökande m.fl. 
ökas följande ramar under 2018:

- kommunstyrelsens ram ökas med 157 tkr,
- barn- och utbildningsnämndens ram ökas med 360 tkr
- socialnämndens ram ökas med 170 tkr.

 Finansiering sker genom att ett statsbidrag i form av tillfälligt kommunstöd för ensam-
kommande unga asylsökande m.fl. på 687 tkr tas upp i budgeten under ansvarsområdet 
Finansieringen.

 Ovanstående innebär att kommunstyrelsens beslut § 31/18 upphävs i den del som avser 
att kostnader till följd av avtalet med den ideella föreningen ”Flyktingvänner i Gärs-
näs” ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-06-20

§ 167 Dnr 2018/295

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sommarhälsning

Ordföranden, Karl-Erik Olsson (S), önskar arbetsutskottets ledamöter och deras familjer en 
skön ledighet och en fortsatt skön sommar.

Anders Johnsson (M) önskar ordföranden och hans familj detsamma.

_____

29


	Protokoll förstasida
	Fastställande av ärendelista
	Beslut KSAU 2018-06-20
Fastställande av ärendelista

	Information från kommundirektören
	Beslut KSAU 2018-06-20
Information från kommundirektören

	Meddelanden
	Beslut KSAU 2018-06-20
Meddelanden

	Kurser/Konferenser
	Beslut KSAU 2018-06-20
Kurser/Konferenser

	Information från segelsällskapet
	Beslut KSAU 2018-06-20
Information från segelsällskapet

	Remiss: Ansökan om undersökningstillstånd enligt mineralförordningen - Killeröd nr 1. Dnr BS 200-298-2018.
	Beslut KSAU 2018-06-20
Remiss: Ansökan om undersökningstillstånd enligt mineralförordningen - Killeröd nr 1. Dnr BS 200-298-2018.
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Mötesplats för seniorer i Simrishamns kommun - Nya Moderaterna.
	Beslut KSAU 2018-06-20
Mötesplats för seniorer i Simrishamns kommun - Nya Moderaterna.

	Återvinningsstation i Hammenhög
	Beslut KSAU 2018-06-20
Återvinningsstation i Hammenhög

	Medborgarlöfte
	Beslut KSAU 2018-06-20
Medborgarlöfte

	Arvode till kommunalt förtroendevalda
	Beslut KSAU 2018-06-20
Arvode till kommunalt förtroendevalda
	Sida 1
	Sida 2


	Medborgarförslag - Hjärtstartare i Vik.
	Beslut KSAU 2018-06-20
Medborgarförslag - Hjärtstartare i Vik.

	Medborgarförslag - Snurringens tider
	Beslut KSAU 2018-06-20
Medborgarförslag - Snurringens tider
	Sida 1
	Sida 2


	Helårsprognos 2 - kommunstyrelsen
	Beslut KSAU 2018-06-20
Helårsprognos 2 - kommunstyrelsen

	Helårsprognos 2 - Simrishamns kommun
	Beslut KSAU 2018-06-20
Helårsprognos 2 - Simrishamns kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Årsredovisning 2017 för stiftelser förvaltade av kommunstyrelsen.
	Beslut KSAU 2018-06-20
Årsredovisning 2017 för stiftelser förvaltade av kommunstyrelsen.

	Motion från Sverigedemokraterna Simrishamn - Utöka kameraövervakningen i Simrishamn
	Beslut KSAU 2018-06-20
Motion från Sverigedemokraterna Simrishamn - Utöka kameraövervakningen i Simrishamn

	Tillägg i hamntaxa 2018 - båtbottentvätt
	Beslut KSAU 2018-06-20
Tillägg i hamntaxa 2018 - båtbottentvätt

	Socialnämnden, tillfälligt tillskott under 2018
	Beslut KSAU 2018-06-20
Socialnämnden, tillfälligt tillskott under 2018
	Sida 1
	Sida 2


	Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande m fl - fördelning avseende våren 2018
	Beslut KSAU 2018-06-20
Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande m fl - fördelning avseende våren 2018
	Sida 1
	Sida 2


	Sommarhälsning
	Beslut KSAU 2018-06-20
Sommarhälsning


