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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll

2017-05-29

Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Skeppet, Varvsgatan 4, Simrishamn, kl 18.00-20.05, 20.10-20.20
Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-05-29

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Karl-Erik Olsson (S)
Anders Johnsson (M)
Pia Ingvarsson (S)
Jeannine Olesen ()
Christer Akej (M)
Gudrun Schyman (FI)
Christer Grankvist (S)
Tomas Assarsson (SD)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Maria Linde Strömberg (M)
Jan Vokoun  (S)
Johan Niss (MP) tjänstgör för Lisa Kvarnbäck (MP), §§ 91-106
Carl-Göran Svensson (C)
Margarethe Mûntzing (FI)
Ingemar Roosberg (L)
Bo Håkansson (M) tjänstgör för Stefan Lamme (M)
Göran Persson (S)
Else-Beth Rolf (S)
Håkan Rosenkvist (M)
Christer Vigren (ÖP)
Laila Lindström (SD)
Per Andersson (S)
Mats Bengtsson (C) tjänstgör för Mats Genberg (C)
Margareta Hagstad (V) tjänstgör för Kristoffer Strutzenblad (V)
Sven Olsson (M)
Jacques Öhlund (F!) tjänstgör för Camilla Backman (FI)
Anita Olsson (S)
Thomas Hansson (MP)
Fredrik Ramberg (SD)
Paul Frogner Kockum (KD)
Ingemar Nilsson (M)
Anders Åkerberg (S)
Håkan Erlandsson (C), ordförande
Christl Bengtsson (S)
Malin Henriksson (L) tjänstgör för Ingegerd Bergfors (L)
Anna Hennix (M) tjänstgör för Karin Fellström (M)
Gunilla Aastrup Persson (ÖP) tjänstgör för Christer Persson (ÖP)
Staffan Olzon (FI)
Lennart Månsson (S)
Jarl Kemnefeldt (M) tjänstgör för Kristina Åhberg (M)
 Berit Olsson (S)
Anders Thuresson (C) tjänstgör för Margareta Nilsson (C)
Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Anne Olofsdotter (M)
Rolf Hansson  (S)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-05-29

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Eva Jorstadius (MP)

Övriga närvarande: Annika Månsson (M)
Klas Göthe (L)
Annelie Roshagen (KD), §§ 89-91
Jan-Erik Persson (S), §§ 89-98
Ann-Christin Råberg (S)
Birgitta Öman (S)
Ulf Bengtsson (S)
Gerd Lundin (S)

Diana Olsson, kommundirektör
Christian Björkqvist, kanslichef
Carina Persson, nämndsekreterare
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-05-29

§ 89 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare samt fastställande av justeringssammanträde

Kommunfullmäktige beslutar att till justerare vid dagens sammanträde utses Else-Beth 
Rolf (S) och Ingemar Nilsson (M).

Justeringssammanträde äger rum fredagen den 2 juni, kl 09.30, på kommunledningskonto-
ret, Simrishamn.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-05-29

§ 90 Dnr 2017/105

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av dagens kungörelse

Kommunfullmäktige beslutar att som extra ärende vid dagens sammanträde ta upp:

- Motion från (M) om att utreda möjligheten att Simrishamns kommun byter namn 
till Österlens kommun.
Ärendet tas upp som punkt nr 19 B.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-05-29

§ 91 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information

Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde lämnas information från:

Revisionen

Revisionens ordförande Birgitta Larsson informera om den risk- och sårbarhetsanalys som 
revisionen gjort.

_____

Personalbokslut 

Personalchef Helena Strandberg informerar om personalbokslutet för år 2016. Går igenom 
de olika avsnitten och ger en bakgrund till uppkomna siffror m m.

Kommunfullmäktiges ledamöter ges möjlighet till att ställa frågor.

_____

Barnbokslut

Barnombudsman Sofie Appelkvist ger information om barnbokslut 2016. Sofie Appelkvist 
har haft tjänsten i 6 månader vilket gör att bokslutet är en verksamhetsbeskrivning och 
kommer ligga som underlag inför nästa års barnbokslut. 

Sofie upplever kommunens ungdomar som engagerade och tillsammans med ungdoms-
samordnare Seth Selleck funderar man på att åter starta ett ungdomsfullmäktige.

Kommunfullmäktiges ledamöter ges möjlighet till att ställa frågor.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-05-29

§ 92 Dnr 2017/246

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Gör om gamla Coop till suckarnas gång

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Irene Hillegård, Simrishamn, om att göra om gamla 
Coop till ”suckarnas gång”.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Irene Hillergård, 2017-05-15.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Frågeställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommunstyrelsen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Irene Hillergård
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-05-29

§ 93 Dnr 2017/103

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Försäljning av tomträtter i Simrishamns hamn - budgetjusteringar 

Ärendebeskrivning

Generellt
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2017, § 77, att sälja fastigheterna Simrishamn 2:51, 
2:54 och 2:78 till Skillinge Fisk-Impex. Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet gavs 
kommundirektören i uppdrag att undersöka hur man budgetmässigt bör kompensera för 
minskade intäkter motsvarande tomträtts-avgäld och arrendeavgifter.
 
Kommunledningskontoret anser att begäran om kompensation ska ske i samband med 
ärenden om försäljning, d.v.s. så som samhällsbyggnadsnämnden gjort i detta ärende. Mot-
svarande hantering gäller vid investering då driftkostnadseffekterna ska ingå i underlaget 
vid ställningstagandet om investeringen ska genomföras.

Utrymmet och möjligheterna för kompensation beror bl.a. på hur andra budgetposter på-
verkas av en försäljning. Det  går således inte att generellt fastställa om budgetmässig 
kompensation ska lämnas utan bedömning behöver ske från fall till fall.

Aktuell försäljning
Samhällsbyggnadsnämnden begär i aktuellt ärende en kompensation på 200 tkr/år. Enligt 
handlingarna i ärendet uppgår dock uteblivna intäkter för i mars 2017 beslutade fastighets-
försäljningar endast till cirka 115 tkr/år. Resterande belopp bör avse intäktsförluster i sam-
band med motsvarande försäljningar våren 2016. Fullmäktige har efter att dessa försälj-
ningar genomfördes tagit ställning till samhällsbyggnadsnämndens budgetram för 2017. 
Det bör därmed inte vara aktuellt med kompensation för den delen.

Den budgetpost som påverkas positivt av aktuella fastighetsförsäljningar är kommunens 
räntenetto. Försäljningssumman (knappt 2,4 mnkr) skulle behöva förräntas med närmare 
fem procent för nå upp till intäktsförlusten på 115 tkr. Något som med tanke på ränteläget 
knappast är möjligt inom överskådlig framtid.

Samtidigt innebär försäljningarna en faktisk budgetförsämring för samhälls-byggnads-
nämnden. Därtill finns det, inte minst med tanke på försenade investeringar, utrymme att 
finansiera en kompensation genom justering av budgetanslaget avseende räntekostnader 
(inom Finansieringen). Kommun-ledningskontoret förslag är därför att samhällsbyggnads-
nämndens ram ökas med 115 tkr fr.o.m. år 2017.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-05-29

§ 93 forts Dnr 2017/103

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2017-05-17, § 140
Arbetsutskottets beslut, 2017-05-03, § 144
Tjänsteskrivelse, KLK, 2017-04-24.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Samhällsbyggnadsnämndens ram ökas med 115 tkr fr o m år 2017. Finansieringen 
sker genom att budgeten avseende räntekostnader minskas med samma belopp.

_____
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-05-29

§ 94 Dnr 2017/156

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Barnbokslut år 2016 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun har hösten 2014 antagit ”Handlingsplan att stärka barnets rättigheter 
i kommunen 2015–2018, se simrishamn.se/barnombudsmannen. Enligt handlingsplanen 
ska ett barnbokslut genomföras årligen, där uppföljning och utvärdering av handlingspla-
nen ska beskrivas. 

Handlingsplanen utgår från Riksdagens strategi från 2010 att stärka barnets rättigheter i 
Sverige, vilken innehåller nio principer. Nedan beskrivs under varje princip vad kommu-
nens förvaltningar har genomfört under året samt en kort utvärdering. 

Årets barnbokslut är i huvudsak en verksamhetsbeskrivning, som är ett underlag till nästa 
års barnbokslut. Syftet är då att kunna visa på vilket sätt barn och unga har fått det bättre 
eller sämre i kommunen samt vilken verksamhet och finansiering som behövs för nästkom-
mande period, dvs. för år 2017.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2017-05-17, § 141
Arbetsutskottets beslut, 2017-05-03, § 145
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2017-04-26
Barnbokslut 2016

Yrkanden

Margarethe Müntzing (F!) anser att det finns en del frågor i barnbokslutet som måste be-
svaras och yrkar därför på återremiss av barnbokslutet.

Propositionsordning

Ordföranden, Håkan Erlandsson (C), ställer proposition på Margarethe Müntzings (F!) 
yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige be-
slutat avgöra ärendet idag.

Yrkanden

Karl-Erik Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag att godkänna barnbokslut för 
år 2016.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-05-29

§ 94 forts Dnr 2017/156

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Kommunfullmäktige godkänner barnbokslut för år 2016.

_______
Beslutet expedieras till:
Barnombudsman

 

11



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-05-29

§ 95 Dnr 2017/209

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Personalbokslut 2016 

Ärendebeskrivning

Personalenheten har sammanställt 2016 års personalfakta, samt förtydligat och analyserat 
resultatet. Resultatet presenteras i bifogat personalbokslut för 2016.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2017-05-17, § 145.
Arbetsutskottets beslut, 2017-05-03, § 149
Personalbokslut 2016

Överläggningar

Thomas Hansson (MP) föreslår att man ger kommunledningskontoret i uppdrag att se om 
man ev. ska göra en redaktionell ändring genom att byta ut ordet ”manliga” mot ”män”.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna personalbokslut 2016

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över möjligheten av en redaktionell ändring 
av ”manliga” mot ”män”

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/personalenheten
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-05-29

§ 96 Dnr 2017/146

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2016 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 

Ärendebeskrivning

Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har avgett årsredovisning för 
2016.

Av revisionsberättelsen framgår att det tillstyrkts att årsredovisningen godkänns och att 
ansvarsfrihet beviljas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2017-05-17, § 143
Arbetsutskottets beslut, 2017-05-03, § 147
Årsredovisning 2016 för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Revisionsberättelse, 2017-03-24
Rapport över granskning, (Ernst & Young), 2017-03-24

Jäv

I ärendet anmäler Jan Vokoun (S), Håkan Rosenkvist (M), Johan Niss (M) och Jarl Kem-
nefeldt (M) jäv och deltar inte i beslut i ärendet.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Årsredovisning 2016 för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund godkännes.

 Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 2016-års verk-
samhet.

_______
Beslutet expedieras till:
SÖRF
Ystad kommun
Sjöbo kommun
Tomelilla kommun
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-05-29

§ 97 Dnr 2017/155

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2016 - AV Media Skåne 

Ärendebeskrivning

Direktionen för kommunalförbundet AV Media Skåne har avgett årsredovisning för 2016. 

Av revisionsberättelsen framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för direktionen och de enskilda 
ledamöterna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2017-05-17, § 144
Arbetsutskottets beslut, 2017-05-03, § 148
Förberedande granskning, Ernst & Young, 2017-03-20
Granskning av årsbokslut, Ernst & Young, 2017-03-20
Revisionsberättelse, 2017-03-20.

Jäv

Christer Grankvist (S) och Sven Olsson (M) anmäler jäv i ärendet och deltar inte i beslut 
av ärendet.

Överläggningar

Christer Akej (M) anser att det i AV Media finns en bristande styrning och att man inte 
lever upp till lagkraven. Kommunfullmäktige bör ställa sig bakom revisorernas anmärk-
ning mot direktionen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Årsredovisning 2016 för kommunalförbundet AV Media Skåne godkännes.

  Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verk-
samhet dock riktar man anmärkning mot direktionen för bristande styrning och led-
ning samt för att redovisningen avviker från god sed och kommunal redovisnings-
lag.

_______
Beslutet expedieras till:
AV Media
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-05-29

§ 98 Dnr 2017/21

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (V) ang ökad demokratisering av kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet föreslår i motion att kommunstyrelsens arbetsutskott läggs ner och att kom-
munstyrelsen istället sammanträder två gånger per månad. Som motiv för detta anförs ökad 
möjlighet till öppenhet, delaktighet, transparens och tillgänglighet och att fler partier och 
ledamöter får tillgång till tidig information och insyn.

Simrishamns kommuns nuvarande politiska organisation har gällt sedan 2015. Då det för 
närvarande endast återstår en kort tid av nuvarande mandatperiod samt att ny majoritet 
efter valet 2018 tar ställning till kommunens totala politiska organisation inför kommande 
mandatperiod föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås. 
Den politiska majoritet som bildas efter valet kan ta de synpunkter som framförs i motio-
nen under övervägande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2017-05-17, § 142
Arbetsutskottets beslut, 2017-05-03, § 146
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2017-04-20
Motion ang ökad demokratisering, Vänsterpartiet

Yrkanden

Margareta Hagstad (V) yrkar med instämmande av Staffan Olzon (F!) bifall till motionen 
med tanke på fokusområdet ”Demokrati” som kommunen antagit.

Karl-Erik Olsson (S) och Christer Akej (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Margareta Hagstads (V) yrkande om bifall till motionen 
mot kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen och finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-05-29

§ 98 forts Dnr 2017/21

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Motionen avslås med hänvisning till att kort tid  återstår av mandatperioden samt 
att ny majoritet efter valet 2018 tar ställning till kommunens totala politiska organi-
sation inför kommande mandatperiod.

_______
Beslutet expedieras till:
Kristoffer Strutzenblad (V)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-05-29

§ 99 Dnr 2017/162

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxa gällande sprängämnesprekursorer 

Ärendebeskrivning

Direktionen för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund har överlämnat förslag på taxa för 
tillsyn enligt sprängämnesprekursorer till medlemskommunerna för beslut. Det har förts 
diskussioner om var tillsynen ska hanteras, inom räddningstjänsten eller på miljökontor. 
Efter diskussioner med Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har det beslutats att han-
teringen ska ske hos miljöförbundet. 
Taxan föreslås gälla från och med den 1juni 2017.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2017-05-17, § 146
Arbetsutskottets beslut, 2017-05-03, § 150
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2017-03-21
Protokollsutdrag, Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, § 15/2017
Förslag till taxa för tillsyn enligt sprängämnesprekursorer

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta taxa för tillsyn enligt sprängämnesprekursorer enligt förslag från direktionen 
för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund.

 Taxan gäller från och med den 1 juni 2017.

______
Beslutet expedieras till:
Ystad Österlenregionens miljöförbund
Ystads kommun
Tomelilla kommun
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-05-29

§ 100 Dnr 2017/114

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Finanspolicy - uppföljning 2016 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde i mars 2013, § 33, finanspolicyn. Enligt denna ska kom-
munstyrelsen minst en gång per år lämna en rapport till fullmäktige om kommunens fi-
nansverksamhet. I detta ärende lämnas uppföljning avseende år 2016.

Bakgrund/Utredning

Inledning
Kommunfullmäktige fastställde i mars 2013, § 33, finanspolicyn. Enligt denna ska kom-
munstyrelsen minst en gång per år lämna en rapport till fullmäktige om kommunens fi-
nansverksamhet. Rapporten ska innehålla följande uppgifter: 
• Aktuell likviditetssituation (1)
• Placeringsportföljens volym, instrument och motparter (2)
• Skuldportföljens volym, instrument och motparter (3)
• Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normportföljen (3)
• Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normportföljen (3)
• Skuldportföljens genomsnittliga räntesats (3)
• Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter (3)
• Kommunens borgensåtagande fördelade på respektive motpart (4)
• Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler (5)

Nu lämnad rapport avser årsskiftet 2016/2017. Notera att kommunens pensionsplacering 
inte ingår i denna avrapportering utan information om denna har lämnats i särskild ordning.

Aktuell likviditetssituation (1)
Vid årsskiftet uppgick likviditeten till 160,2 mnkr, varav 149,0 mnkr utgör kommunens 
likviditet och resten avser kommunens bolag*. Likviditetsnivån kommer att minska efter 
hand som redan beslutade investeringar genomförs. 
* Då kommunen använder koncernkonto ska totalt belopp anges i exempelvis årsredovisning.

Kopplat till koncernkontot finns en kredit på 80 mnkr, varav 35 mnkr avser kommunen, 40 
mnkr Simrishamns Bostäder samt 5 mnkr Simrishamns Industri-fastigheter. Dessutom har 
kommunen en checkräkningskredit på 30 mnkr hos SEB.

Målet enligt policyn är att det ska finnas tillgänglig likvida medel som motsvarar minst 30 
betalningsdagar. Detta innebär att det behövs tillgång till cirka 100 mnkr i likviditet. Som 
framgår av ovanstående uppnås målet.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-05-29

§ 100 forts Dnr 2017/114

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunens och de kommunala företagens likvida medel ska enligt policyn samordnas i 
ett gemensamt koncernkontosystem. Från våren 2015 finns koncernkontot hos Sparbanken 
Skåne.

Placeringsportföljen (2)
Kommunens samlade likviditet finns placerade sedvanliga bankkonton, se p. 1 ovan. En 
placering i överensstämmelse med finanspolicyn.

Skuldportföljen (3)
Kommunens upplåning vid årsskiftet 2016/17:
Motpart Saldo Akt räntesats Villkor t.o.m
Kommuninvest 30 000 000 kr 1,51% Bunden, 3 år 2017-06-18
Kommuninvest 30 000 000 kr 3,97% Bunden, 6 år 2017-08-12
Kommuninvest 18 000 000 kr 0,11% Bunden, 2 år 2017-08-28
Kommuninvest 47 000 000 kr 0,40% Bunden, 3 år 2018-08-28
Kommuninvest 25 000 000 kr 1,49% Bunden, 5 år 2019-10-18
Kommuninvest 25 000 000 kr 0,51% Bunden, 4 år 2020-12-01
Kommuninvest 40 000 000 kr 0,52% Bunden, 5 år 2021-09-15
SUMMA 215 000 000 kr 1,19%

Portföljen följer policyn:
- Volymen 215 mnkr (lånetak 2016: 300 mnkr) 
- Lånen utgörs av reverslån (godkänt instrument). 
- Motpart är Kommuninvest (godkänd motpart) 
- Ränte- och kapitalbindning uppgår till 2 år och 3 mån (policyn; 2,5 +/- 1 år)
- Inga lån med rörlig ränta (policyn; högst 20 procent)
- Inga lån med bindningstid överstigande 10 år (maxtid enligt policyn).
- All upplåning är i svenska kronor (i enlighet med policy)
- Inga derivatinstrument (exempelvis swapar) har använts.

Borgensåtaganden (4)
Kommunens borgensåtagande vid utgången av 2016 redovisas i nedanstående tabell:

(tk r)
Simrishamns Bostäder AB 683 600
Simrishamns Industrfastigheter AB 52 500
Hedvig och Sigfrid Herrlins stiftelse* 10 535
Kommunalt förlustansvar f egna hem och bostadsrätter 3
Sysav (pensionsutfästelser) 1 959
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2 464
Kommuninvest** 832 886
Summa 1 583 947
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* Av hävd (åtminstone sedan 1991) har Hedvig och Sigfrid Herrlins stiftelse beviljats borgen för upptagna 
lån. Ett viktigt skäl är kommunens direkta ekonomiska intresse som betydande hyresgäst i Björkegrenska 
Gården.
** Kommunen är i solidarisk borgen för Kommuninvests förpliktelser. Genom regressavtal begränsas kom-
munens ansvar till den egna andelen. Denna nivå anges i tabellen.

Borgen ska enligt finanspolicyn endast lämnas till företag och kommunalförbund ingående 
i kommunkoncernen. Denna regel följs. Särskild kommentar om Herrlins stiftelse lämnas 
ovan.

Eventuella avvikelser (5)
Det finns inga avvikelser gentemot finanspolicyn att avrapportera.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2017-05-17, § 147
Arbetsutskottets beslut, 2017-05-03, § 151
Tjänsteskrivelse, KLK, 2017-03-31.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Uppföljningen gentemot finanspolicyn för år 2016 läggs till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/chefsekonom
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Riktlinjer för studieresor 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen antog 17-03-08 nya riktlinjer för resor. I samband med detta ärende gick 
den gamla policyn upp till kommunfullmäktige för att upphävas. På kommunfullmäktige 
17-03-20 återremitterades dock ärendet för förtydligande vad gäller punkt 6 i riktlinjerna. 
Ett reviderat förslag är framtaget och kommunstyrelsen föreslås anta dessa. Kommunfull-
mäktige behöver i samband med detta upphäva policybeslut från 2008-08-25, §123.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2017-05-17, § 148
Arbetsutskottets beslut, 2017-05-03, § 152
Riktlinjer för resor, daterad 17-03-22
Policybeslut från 2008-08-25 §123

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Upphäva policybeslut från 2008-08-25, §123.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/personalenheten
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Förvärv av aktier i INERA AB 

Ärendebeskrivning

Företaget INERA AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och 
regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar 
sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samver-
kan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. 
Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO 
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet. 
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för INERA AB har diskuterats 
under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en 
förändring som innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger 
en närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande 
förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att god-
känna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i INERA AB. Samtliga lands-
ting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i 
INERAAB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner 
erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och 
regioner. 
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning och 
ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolagssty-
relsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex från 
landsting/regioner samt tre tjänstemän. 
Hittills har INERAs verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men 
genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsom-
råden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. 
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från 
INERA AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upp-
handlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka ut-
vecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med 
SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsut-
veckling genom digitala lösningar.

Bakgrund/utredning

Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring gemensamma lös-
ningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det gemensamma 
aktiebolaget Inera. Bolaget bildades redan 1999, då under namnet Infomedica, med syfte 
att utveckla e-hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade Landstingsförbundet, Svenska 
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Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket bolaget Carelink med ändamålet att ut-
veckla och samordna infrastrukturtjänster. År 2007 förvärvades Carelink av dåvarande 
Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till In-
era AB. 
Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade uppdrag, till 
att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera AB ägs i 
dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner. Bolaget har en 
omsättning på drygt 600 miljoner kronor (2016). Verksamheten riktar sig gentemot både 
invånare och medarbetare i vård och omsorg. 

Beredning på nationell nivå
Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under ett antal år. 
Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för kommuner, lands-
ting och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att på bästa möjliga sätt 
stödja och hantera samspelet mellan kommuner, landsting och regioner, och möjliggöra att 
även kommuner kan arbeta med och erbjudas gemensamma tjänster och lösningar från 
Inera AB.
Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes en förstu-
die (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner, landsting och regioner 
– Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera”.
Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning (Deloitte) 
kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar förvärvslösning.
Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för landstingsdirek-
törer och kommundirektörer har fortlöpande informerats. 
Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirek-
tiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd av Cederquists ad-
vokatbyrå. Till kansliet har knutits en referensgrupp bestående av jurister från de tre största 
landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Region 
Skåne) och de fyra största kommunerna (Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad 
samt Uppsala kommun).
Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor har särskilt be-
lysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga övervägandena har inhämtats. 

Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 
2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja kvaliteten, för-
bättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Att använda digitali-
seringens möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som kommuner, landsting 
och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en vassare och smartare välfärd.  
SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på digitalise-
ring i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade är positiva till att kommu-
ner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. Nästan lika många, 
sju av tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska verktyg används i skolundervis-
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ningen. Sju av tio är också positiva till vård, konsultation och behandling med digital tek-
nik. Betydligt färre, bara två av tio, anser att kommuner, landsting och regioner lever upp 
till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra den digitala servicen, anser två av tre. 
Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga Sverige fart. Denna 
trend går hand i hand med avsaknad av nationella initiativ, samordning och grundläggande 
förutsättningar såsom standarder för informationsutbyte. Med syfte att öka den digitala 
förnyelsen av det offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten 2015 en avsiktsför-
klaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster ska, när det är möjligt och 
relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med dem som bor i Sveri-
ge, med organisationer och med företag. Digitalt först innebär också att myndigheter, kom-
muner, landsting och regioner ska sätta invånaren och företagaren i centrum när nya tjäns-
ter tas fram. 
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av och möjlighe-
ter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen. Att göra Inera AB till ett 
SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja och möjliggöra en effektiv digitalise-
ring i kommuner, landsting och regioner, som bidrar till att möta människors och verksam-
heters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och effektiviteten i välfärden. Rätt 
använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och lärande, högre tillväxt, fler jobb och 
en hållbar utveckling. 

SKL:s digitaliseringsarbete
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten, kva-
liteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners digitalisering är:
•Medlemsgemensamma digitala lösningar. 
•Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning.
•Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter.

Medlemsgemensamma digitala lösningar
I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större utsträckning behö-
ver hanteras i mer samordnat för att undvika suboptimerade insatser och öka nyttan för 
landsting och regioner. 
Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den digitala ut-
vecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer från 
kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande möjligheter för kommunerna, som 
för regioner och landsting. I grunden finns likartade behov av digitala tjänster för att stödja 
verksamheter, invånare och företag. Med samordnade och gemensamma digitala lösningar 
undviks också en alltför spretig flora av digitala tjänster som inte hänger ihop och som blir 
svåra för invånare och företag att överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete innebära 
sänkta utvecklings- och förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas. 
Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsättningar för SKL att ta 
en större koordinerande roll och långsiktigt ansvar för gemensamma digitala lösningar in-
om alla verksamhetsområden, utan att själv behöva bygga upp all kompetens och de förmå-
gor som detta kräver. Ineras infrastruktur och kompetens kan återanvändas till andra verk-
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samhetsområden som medlemmarna ansvarar för och utgör därmed en viktig och unik stra-
tegisk resurs. Samtidigt är det viktigt att det är kommunernas, landstingens och regionernas 
behov som ska styra det som ska göras.

Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre samordning och ökad 
kompetens inom digitalisering för att bli starkare i beställarrollen. Här efterlyses tydliga 
och genomarbetade standarder, gemensamma kravspecifikationer och gemensamma upp-
handlingar att ansluta sig till. 
SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och genom 
att samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar har till viss 
del skett genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här. SKL Kommen-
tus, SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att stärka medlemmar-
nas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring standarder, krav och upphand-
lingar. SKL Kommentus upphandlingskompetens kan bidra till gemensamma insatser där 
SKL eller Inera är ansvariga, eller där kommuner väljer att själva upphandla.

Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt
Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande ”Digitaliseringens 
transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91” att digitaliseringen innebär en 
omvälvande transformering av samhället. För offentlig sektor kan vi idag se exempel på i 
form av flippade klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklaration. 
Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt först kräver led-
ning och stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat stort intresse av att få stöd i sin 
förändringsresa och i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Det 
handlar om vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan leda till större nytta både 
för den enskilde invånaren och företaget, men också för den egna förvaltningen och medar-
betare. SKL behöver driva på och bidra till sektorns digitala transformation och nya arbets-
sätt, genom att stödja medlemmarna på denna förändringsresa. 

Genomförande 
Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade SKL – genom SKL 
Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att samtliga landsting och regio-
ner sålde merparten av sina aktier i Inera AB och nu äger fem aktier vardera.  
I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL för att bli delä-
gare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete där SKL, Inera och SKL 
Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, landsting och regioner för att krav-
ställa, upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och tjänster, inklusi-
ve stöd i den förändringsresa som kommer att behövas.
Finansiering 
Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 aktier i bolaget 
(totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier från respektive landsting/region 
(totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett till bokfört värde, vilket per den 31 december 2015 
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var 8 500 kronor per aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta värde har varit oförändrat fram till 
överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu äger SKL Företag AB 97 procent av aktierna, och 
landsting och regioner resterande 3 procent. 
Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört värde 8 500 
kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga kommuner investerar i bolaget, kommer 
SKL Företag AB att få en återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för SKL Företag 
AB blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala aktiekapitalet. Som 
ett led i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en förlustgaranti om 35 mnkr. 
I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med affären. 
När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak självfinansierade. 
Det är innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som avses tillämpas även i fort-
sättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer konsekvensen ytterst att bli 
att projektet får läggas ned. 
I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de övergångsvis 
ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den summa som man köpt 
för i genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-2015). Detta ligger i linje med det åtagande 
landsting och regioner har i nuvarande aktieägaravtal för Inera AB, och är ett sätt att säker-
ställa att bolaget inte omgående ska hamna i ekonomiska svårigheter. Ett annat skäl är att 
Ineras modell för finansiering går från anslagsfinansiering till en ny finansieringsmodell 
(tjänstebaserad affärsmodell) som är under införande och har ännu inte införts fullt ut. 
SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska risken 
för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande inflytande 
över bolaget. 
Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets verksamhet och ägar-
styrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 2017 antogs förslaget till ändrad bo-
lagsordning. Nytt aktieägaravtal har utarbetats och godkänts av samtliga landsting och re-
gioner, och kommunerna ska i samband med köp av aktier ansluta sig till detta (enligt an-
slutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram och beslutas vid ägarråd 21 
april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 7 juni 2017 (se bilagor).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2017-05-17, § 149
Arbetsutskottets beslut, 2017-05-03, § 153
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2017-04-20
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
Anslutningsavtal, bilaga 2
Aktieägaravtal, bilaga 3 
Bolagsordning, bilaga 4
Ägardirektiv, bilaga 5
Årsredovisning INERA AB 2015, bilaga 6
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i INERA AB för en köpeskilling om 
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

 I ärendet redovisat aktieägaravtal godkänns och att inträda som part i aktieägaravta-
let genom redovisat anslutningsavtal.

 För ändamålet utökas kommunstyrelsens ram med 42 500 kronor vilket finansieras 
ur tillgängliga likvida medel.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/chefsekonom
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Budget 2017, omfördelning av pengar till reinvestering hamnar 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett ärende om omfördelning inom investe-
ringsverksamheten. Vad gäller godkända projekt1 föreslås att 5 900 tkr omfördelas till pro-
jektet Hamnar, statusbedömning/reinvesteringar. Totalt godkänt belopp för åren 2017-2019 
skulle därmed uppgå till 8 662 tkr. Samtidigt minskas godkänt belopp avseende Hamninve-
steringar (allmänna) med 2 100 tkr och för Isverksprojektet är minskningen 3 800 tkr. Den-
na omfördelning är en fullmäktige-fråga.

Av handlingarna från samhällsbyggnadsnämnden framgår vidare att inom tilldelad investe-
ringsram2 för 2017 omfördelas 2 800 tkr från Isverksprojektet till projektet Hamnar, status-
bedömning/reinvesteringar. Omfördelningen innebär att det finns 5 562 tkr till reinveste-
ringar i hamnarna under 2017. Till Isverksprojektet resterar 593 tkr (under 2016 har 85 tkr 
investerats). Enligt den information som erhållits under beredningen ska detta belopp vara 
tillräckligt för Isverksprojektet.

Omfördelningen mellan projekten inom investeringsramen är en fråga för nämnden, detta 
dock under förutsättning att fullmäktige godkänner förändringen av godkända projekt en-
ligt första stycket.

Som bakgrund när det gäller projektet Hamnar, statusbedömning/reinvesteringar kan näm-
nas att 6,9 mnkr använts under åren 2015 och 2016. Användningen dessa år har, enligt de 
uppgifter som erhållits, avsett hamnarna i Baskemölla och Vik samt större delen av reinve-
steringen i Kiviks hamn (delvis utfört under 2017). Under förutsättning att samhällsbygg-
nadsnämnden ges rätt att reinvestera nästan 8,7 mnkr ytterligare i kommunens hamnar un-
der 2017-2019 uppgår totalbeloppet i nuläget till 15,6 mnkr. Kommunledningskontoret har 
inget att invända mot samhällsbyggnadsnämnden förslag till omfördelning mellan godkän-
da projekt. 

1 Godkända projekt innebär att fullmäktige godkänt vilka investeringsprojekt som får sättas igång
  under budgetåret och projektens totalbelopp (för samhällsbyggnadsnämnden överstiger summan
  för godkända projekt de ramar som tilldelats; syftet är att minska beloppsmässiga förseningar). 
2 Investeringsramen utgör det högsta belopp som nämnden får använda under ett budgetår. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2017-05-17, § 150
Arbetsutskottets beslut, 2017-05-03, § 154
Tjänsteskrivelse, KLK, 2017-04-25
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-05-29

§ 103 forts Dnr 2017/208

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-04-12, § 54
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-03-22
Entreprenadkontrakt, 2016-03-24
Anbudsutvärdering.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänt belopp för samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt Hamnar, sta-
tusbedömning/reinvesteringar för åren 2017-2019 ökas med 5 900 tkr och uppgår 
därefter till 8 662 tkr. Samtidigt minskas de godkända beloppen för projekten Ham-
ninvesteringar (allmänna) med 2 100 tkr respektive Isverk med 3 800 tkr.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret/chefsekonom
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-05-29

§ 104 Dnr 2017/212

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Gyllebo 1:369, 1:370 och del av 1:30, antagande 

Ärendebeskrivning

Planärendet gäller prövning av ny detaljplan för Gyllebo 1:369, 1:370 och del av 1:30.

Planprocesschema: Samråd-utställning-antagande-prövning-laga kraft. Aktuellt skede är 
antagandeskede.

Området är beläget i den norra delen av Gyllebo fritidshusområde och nås från Slottsvä-
gen.

Gällande detaljplan från 1970 anger kvartersmark för handelsändamål. Detaljplanens be-
skrivning anger att centrumanläggning avses innehålla enheter för handel och tele mm med 
handelsbutik av sommarkaraktär. Befintlig bostadsbebyggelse inom Gyllebo fritidshusom-
råde är detaljplanlagd som kvartersmark för bostadsändamål.

Fastighetsägarna till Gyllebo 1:369 och 1:370 begärde via konsult planmedgivande för 
ändring till bostadsändamål.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 19 maj 2009 att medge upprättande av detaljplan.

Planprövning sker genom normalt förfarande. Planärendet handläggs enligt plan- och 
bygglagen 1987. 

Detaljplanhandlingar för samråd upprättades. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 24 
oktober 2012 att godkänna detaljplanen för samråd.

Detaljplanförslaget var föremål för samråd 2012-12-03--2013-01-11. Samrådsredogörelse 
för inkomna yttranden sammanställdes 2013-12-13. Detaljplanhandlingar för utställning 
upprättades.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 16 april 2015 att godkänna detaljplanen för utställ-
ning. Detaljplanförslaget var utställt 2015-05-25--2015-07-03.

Bedömning är att en ny detaljplan med ändrat ändamål från handel till bostäder och handel 
kan medges för området. Utlåtande för under utställningen inkomna yttranden har sam-
manställts.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-05-29

§ 104 forts Dnr 2017/212

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplanförslag innebär kvartersmark för bostäder men även handel i form av mindre bu-
tik/kiosk/café. Planområdet innehåller tre byggrätter och område för natur med infart.

Antagandehandlingar har upprättats.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-04-12 att godkänna och överlämna detaljpla-
nen till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-17, § 151, godkänna och överlämna detaljplanen till 
kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2017-05-17, § 151
Arbetsutskottets beslut, 2017-05-03, § 156
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-04-012
Tjänsteskrivelse, 2017-04-03
Orienteringskarta

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Detaljplanen antas.

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Berörda enligt fastighetsförteckning
Söderberg & Ask Arkitektkontor

Besvärshänvisning

Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-05-29

§ 105 Dnr 2017/263

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Inkommen motion 

Följande motion redovisas:

Motion från Anders Johnsson (M) om att utreda möjligheten att Simrishamns kommun 
byter namn till Österlens kommun – remitteras till kommunstyrelsen.

_____
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§ 106 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas: 

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut på medborgarförslag om utegym i Sankt Olof, 
kostnadsredovisning.

- Socialnämndens beslut om rapportering till IVO om ej verkställda beslut, första 
kvartalet 2017.

- Sammanträdesprotokoll från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund om godkän-
nande av förfrågningsunderlag för upphandling av sotningsverksamheten i SÖRF:

_____
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