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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Karl-Erik Olsson (S)
Anders Johnsson (M)
Pia Ingvarsson (S)
Mats Bengtsson (C) tjänstgör för Jeannine Olesen (C)
Christer Akej (M)
Gudrun Schyman (FI)
Christer Grankvist (S)
Tomas Assarsson (SD)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Maria Linde Strömberg (M)
Jan Vokoun  (S)
Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Lisa Kvarnbäck (MP)
Carl-Göran Svensson (C)
Margarethe Mûntzing (FI)
Ingemar Roosberg (L)
Bo Håkansson (M) tjänstgör för Stefan Lamme (M)
Göran Persson (S)
Jan-Erik Persson (S) tjänstgör för Else-Beth Rolf (S)
Håkan Rosenkvist (M)
Christer Vigren (ÖP)
Laila Lindström (SD)
Per Andersson (S)
Mats Genberg (C)
Margaretha Hagstad (V) tjänstgör för Kristoffer Strutzenblad (V)
Sven Olsson (M)
Mathilda Pyk (F!) tjänstgör för Camilla Backman (FI)
Anita Olsson (S)
Paul Frogner Kockum (KD)
Jarl Kemnefeldt (M) tjänstgör för Ingemar Nilsson (M)
Anders Åkerberg (S)
Håkan Erlandsson (C), ordförande
Christl Bengtsson (S)
Malin Henriksson (L) tjänstgör för Ingegerd Bergfors (L)
Karin Fellström (M)
Christer Persson (ÖP)
Staffan Olzon (FI)
Lennart Månsson (S)
Annika Månsson (M) tjänstgör för Kristina Åhberg (M)
Berit Olsson  (S)
Margareta Nilsson (C)
Anne Olofsdotter (M)
Rolf Hansson (S)
Eva Jorstadius (MP)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Övriga närvarande: Annelie Roshagen (KD)
 Gerd Lundin (S)
Jan-Erik Persson (S)
Ann-Christin Råberg (S)
Göran Thorén (S)
Birgitta Öman (S)
Ulf Bengtsson (S)
 Jeanette Svensson (ÖP)
Gunilla Aastrup Persson (ÖP)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

§ 107 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare samt fastställande av justeringssammanträde

Kommunfullmäktige beslutar att till justerare vid dagens sammanträde utse Pia Ingvarsson 
(S) och Anders Johnsson (M).

Justeringssammanträde äger rum måndagen den 26 juni, kl 09.30, på kommunledningskon-
toret, Simrishamn.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

§ 108 Dnr 2017/105

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av dagens kungörelse

Kommunfullmäktige beslutar att ärende nr 18 utgår från dagens ärendelista. 

Skrivelsen är inte en motion och kommer att behandlas i kommunstyrelse.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

§ 109 Dnr 2017/165

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från revisionen

Revisionens ordförande, Birgitta Larsson, informerar om ”Revisionsplan 2017”.

Av revisionsplanen framgår vilken nämnd samt granskningsområde som ska göras.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

§ 110 Dnr 2017/252

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Nya anslagstavlor för affischering. 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Margareta Thorstad Törnberger .

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Margareta Thorstad, Törnberger, 2017-05-17.

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

Frågeställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i samhällsbyggnadsnämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Margareta Thorstad Törnberger
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

§ 111 Dnr 2017/235

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2016 - Sydöstra Skånes Samordningsförbund 

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Sydöstra Skånes Samordningsförbund har avgett årsredovisning för 2016.

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2017-06-07, § 167
Arbetsutskottets beslut, 2017-05-31, § 172
Årsredovisning 2016, 2017-03-23
Granskningsrapport, 2017-04-26
Revisionsberättelse, 2017-04-26.

Jäv

I ärendet anmäler Karl-Erik Olsson (S), Anita Olsson (S), Pia Ingvarsson (S) och Maria 
Linde Strömberg (M) jäv och deltar inte i beslut i ärendet.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Årsredovisning 2016 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund godkännes.

 Bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

_______
Beslutet expedieras till:
Samordningsförbundet Sydöstra Skåne 
Kommunfullmäktige i Sjöbo, Tomelilla och Ystad.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

§ 112 Dnr 2017/251

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Grundbelopp för vägbidrag som utbetalas 2017 (bidragsår 2016) 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden antog 2016-08-25, § 113, förslag till grundbelopp för vägbi-
drag som utbetalas 2017 (bidragsår 2016).

Vägbidraget ska godkännas av kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2017-06-07, § 168.
Arbetsutskottets beslut, 2017-05-31, § 176
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-05-17.
Grundbelopp för vägbidrag som utbetalas 2017 (bidragsår 2016)
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-08-25, § 113.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna grundbeloppet för vägbidrag som utbetalas 2017 (bidragsår 2016).

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

§ 113 Dnr 2016/437

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

"Motion om en köttfri dag i kommunens matserveringar" 

Ärendebeskrivning

Kristoffer Strutzenblad (V) har i motion föreslagit en köttfri dag i kommunens matserve-
ringar. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden.

Vad har kostenheten/kommunen gjort för att minska köttmängden i vår produktion 
och bidraga till mindre miljöpåverkan?

Kostenheten erbjuder varje dag ett vegetariskt alternativ inom grundskolan/ gymnasiet där 
det inte krävs något särskilt intyg för att få rätt till vegetariskt kost. Samtidigt låter vi våra 
elever göra ett aktivt val vad de vill ha på sin tallrik. Att erbjuda barnen en valfrihet att 
välja vad de vill äta skapar en nyfikenhet på att äta lunchen i skolan.

Inom vår verksamhet har vi ständigt en process i våra upphandlingar, i strävan att  öppna 
upp för lokala leverantörer. I dag har vi ett antal lokala leverantörer inom vårt avtal. I vår 
menyskrivning har vi kött med hög kvalité med lokal förankring som givetvis genererar ett 
högre pris men det kompenseras genom att servera det vid färre tillfällen. 

Kostenheten har en dialog med elevråden inom grundskola och gymnasiet och de uppskat-
tar att de själva får göra ett aktivt val vad de ska äta. Ska man uppnå minskade volymer 
med kött, så är det mer effektfullt att servera vegetariskt alternativ varje dag i stället för en 
köttfri dag i veckan. Om man från kommun eller statlig myndighet menar att det är viktigt 
att köttkonsumtionen minskar måste man informera om detta, i syfte att få den enskilde 
konsumenten till ett ändrat aktivt val.

Kostenheten erbjuder också ett salladsbord varje dag som ska innehålla minst fem olika 
alternativ. Genom ökat antal grönsaker/sallader så får våra vi eleverna till att äta en grönare 
tallrik som ligger rätt i enlighet Livsmedelsverkets rekommendationer.

Inom äldreomsorgen erbjuds de tre olika alternativ varje dag. Fisk erbjuds varje dag. Vege-
tarisk/köttfritt kan man beställa om man önskar. I dag är det 3 personer som önskar detta.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kostenheten kan inte påverka andra verksamheters upp-
handling av mat. Vid konkurrensutsättning är det upp till, till exempel socialförvaltningen 
eller skolan att ställa kraven. Motionen borde således även remitterats till andra nämnder 
som har verksamheter som konkurrensutsätts.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

§ 113 forts Dnr 2016/437

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2017-06-07, § 169.
Arbetsutskottets beslut, 2017-05-31, § 177
Motion från Vänsterpartiet, Kristoffer Strutzenblad, inkommen till kommunen 2016-12-05
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2017-04-26
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-05-18, § 77.

Yrkanden

Margareta Hagstad (V) yrkar på återremiss eftersom samhällsbyggnadsnämnden inte kan 
påverka andra verksamheters upphandling bör motionen även remitteras till andra nämnder 
som har verksamheter som konkurrensutsätts.

I andra hand yrkar Margareta Hagstad på bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Margareta Hagstads (V) återremissyrkande mot att av-
göra ärendet idag och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag om att avslå motio-
nen mot Margareta Hagstads (V) andrahandsyrkande om bifall till motionen och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Avslå inkommen motion.

_______
Beslutet expedieras till:
Kristoffer Strutzenblad
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

§ 114 Dnr 2016/354

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor och avgifter 2017, hamntaxa (vinteruppläggning 2017/2018) 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde 28 november 2016, § 219 hamntaxor för 2017. 
Beslutet innebar att stycke H.1.5 utgår i avvaktan på utredning om vinterförvaring av båtar 
inom kommunen. (samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-10-20, § 142)

Taxa för vinteruppläggning 2016/2017 reglerades i taxan för 2016 (antagen av kommun-
fullmäktige 2015-11-30, § 208), vilket innebär att taxeunderlag för debitering av våren 
2017 är fastställd.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade 22 september 2016, § 137 ett ärende om förslag på 
ny båtuppställningsplats (dnr 2016/694). Nämnden beslutade bland annat att uppdra åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda framtiden för kommunens båtägare, vad gäller 
vinterförvaring. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 12 april 2016, § 56 att godkänna Konservfabriken 9 
som uppställningsplats vintertid för båtar att gälla från och med höst/vinter 2017. Taxa för 
vinteruppläggning avseende säsongen 2017/2018 måste nu fastställas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förslag, 2017-06-07, § 170.
Arbetsutskottets beslut, 2017-05-31, § 178
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-05-18, § 75
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2017-05-08
Hamntaxa 2017, stycket H.1.5
Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28, § 219
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2016-10-20, § 142
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-09-22, § 137

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Återinföra stycket som togs bort (dåvarande H.1.5.) som avser vinteruppläggnings-
avgift och därmed anta hamnens taxor 2017 i sin helhet.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

§ 114 forts Dnr 2016/354

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

 

13



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

§ 115 Dnr 2017/258

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Köpeavtal Kvarnby 15:333 

Ärendebeskrivning

Tomträttshavaren av Kvarnby 15:333, SIN Offshore AB, har efterfrågat att få köpa fastig-
heten. Första förfrågan gjordes redan år 2009 och då blev beslutet att i stället upplåta 
tomträtt i fastigheten (SBN 2009-10-06, § 174). Sedan dess har kommunen antagit en ny 
detaljplan för området (2012-11-23, Kvarnby 15:238, 15:72 och Gislöv 25:8 (del av) m.fl., 
Skillinge hamn) och den aktuella fastigheten ingår i det kvarter där ändamålet är indu-
stri/handel/kontor med möjlighet till bevakningsbostad. Marken är prissatt till 140 kr/m2. 
De andra tomterna i kvarteret är tänkta att säljas och det finns även ett beslut om att Skil-
linge snickeri- och varvsindustri ska få köpa de fastigheter i närheten de idag innehar med 
tomträtt (KF 2016-05-30, § 129). Innan fastigheten säljs kommer den att, i nu pågående 
lantmäteriförrättning, anpassas efter gällande detaljplan. (Detta står i upprättat förslag till 
köpeavtal.)

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2017-06-07, § 171,
Arbetsutskottets beslut, 2017-05-31, § 179
Av SIN Offshore AB 2017-04-02 undertecknat förslag till köpeavtal avseende Kvarnby 
15:333
Kartskiss redovisande den aktuella fastighetens läge och planförutsättningar
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2017-04-21

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna försäljning av Kvarnby 15:333 till SIN Offshore AB i enlighet med upp-
rättat förslag till köpeavtal.

 Kommunstyrelsens ordförande, Karl-Erik Olsson och kommundirektör Diana Ols-
son undertecknar köpeavtalet.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

§ 116 Dnr 2017/103

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Isfabriken (Simrishamn 2:46) - köp av tomträtt 

Ärendebeskrivning

Skillinge Fisk-Impex har under året förvärvat tre kommunala fastigheter som de tidigare 
har haft tomträtter på. I deras skrivelse som låg till grund för de tre försäljningarna fanns 
önskemål om att även förvärva fastighet Simrishamn 2:46 (isfabriken), som de fick avslag 
på, samt fastighet Simrishamn 2:52. Skillinge Fisk-Impex har erbjudit kommunen att köpa 
deras tomträtt på Simrishamn 2:46.

Det finns dels intresse från Simrishamns näringsutveckling AB att ändra detaljplan för att 
kunna utveckla fastighet Simrishamn 2:46 till annat ändamål och dels står kommunens 
hamnverksamhet inför stora utmaningar och måste finna vägar för utveckling.

Ett köp ger kommunen möjlighet att fritt pröva olika förutsättningar och olika använd-
ningsområden för fastigheten. En ändring av detaljplanen skulle med största sannolikhet 
innebära att fastigheten inte kan användas för hamnändamål.

Försäljningsinkomsterna avseende sålda fastigheter i Simrishamns hamn tidigare under 
året (totalt drygt 2,3 mnkr) kan finansiera ökad investeringsbudget, men ej ökad driftbud-
get. Skälet är att dessa är realisationsvinster och därför inte räknas med i balanskravsav-
stämningen. Ersättningen för att få tillgång till tomträtten(=driftkostnad) är en post som 
ingår i balanskravet och måste då finansieras av en post som också ingår. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2016-06-19, 179.
Arbetsutskottets beslut, 2017-05-31, § 180
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-30 § 44
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-12-15 § 174
Köpeavtal (tomträtt)
Komplettering av köpeavtal (mejl)
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-05-18, § 79.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna upprättat köpeavtal mellan Skillinge Fisk-Impex AB och Simrishamns 
kommun, daterat 2017-06-16.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

§ 116 forts Dnr 2017/103

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för år 2017 ökas med 700 000 kronor av-
seende ersättning för att kommunen ska få tillgång till tomträtten för Simrishamn 
2:46 (Isfabriken) och därtill ökas nämndens investering för år 2017 med 300 000 
kronor för att finansiera köpet av befintlig byggnad på nämnd fastighet.

 Den ökade driftbudgeten finansieras genom att kommunstyrelsens anslag till förfo-
gande för år 2017 minskas med 700 000 kronor.

 Den ökade investeringsbudgeten finansieras genom försäljningsinkomsterna från 
sålda fastigheter i Simrishamns hamn tidigare under året.

 Ev. miljöpåverkan ska stämmas av vid övertagandet.

 Kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Olsson och kommundirektör Diana Ols-
son undertecknar köpeavtalet.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

§ 117 Dnr 2015/452

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan Mellby 3:121 m fl Kiviks hamn, nordvästra delen 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 16 april 2015, § 45 att en ny detaljplan ska tas fram 
över Kiviks hamn. Bedömningen var att ny detaljplan behöver prövas för hamnområdet i 
Kivik eftersom områdets markanvändning behöver regleras i förhållande till verkligheten.

Ett planprogram, som ger en övergripande helhetsbild för hela hamnområdet, har upprät-
tats. Planprogrammet godkändes, 23 september 2015, § 142, av samhällsbyggnadsnämn-
den för samråd. Det beslutades att hamnområdet skulle delas in i mindre etapper där re-
spektive etapp genomförs med normalt planförfarande. Denna detaljplan är den första etap-
pen som går vidare efter planprogrammet. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 30 juni 2016, § 102 att godkänna samrådshandling-
ar. Detaljplanen var under perioden 2016-07-09 till 2016-08-28 utställd för samråd och 
under denna period kom det in 32 yttranden. Efter samrådsperioden avslutats kom det in 
ytterligare 2 yttranden, som även de tagits med i samrådsredogörelsen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 24 november 2016, § 160 att godkänna gransknings-
handlingarna. Detaljplanen var under perioden 2016-12-03 till 2017-01-07 utställd för 
samråd och under denna period kom det in 16 yttranden, varav 8 utan erinran.

Planområdet för den fösta etappen ligger i norra delen av Kiviks hamn och omfattar del av 
hamnområdet med en yta på drygt 5 ha. Planområdet avgränsas i nordväst i linje med Mo-
riabacken och följer Tittutvägen i sydöstlig riktning. Vidare dras gränsen nordost längs 
Brogatan och fortsätter i förlängningen ut över vattenområdet till den sydöstra piren och 
omsluter den nordvästra pir konstruktionen och del av strandremsan vid kustlinjen. 

Syftet med denna detaljplan är att reglera markanvändningen så att den stämmer överens 
med den aktivitet som råder i Kiviks hamn, samt möjliggöra för framtida utveckling. Gäl-
lande detaljplan från 1948 anger endast hamnändamål, vilket innebär att hamnens nu mer 
offentliga karaktär inte är planenlig. 

Planen ska även verka för att möjliggöra för ett bättre flöde av människor och fordon. Ut-
gångspunkten för området är att förbättra tillgängligheten och skapa en sammanhängande 
rumslig struktur. Områdets varierande karaktär ska tas tillvara. 

Planbeskrivningen redogör lämplig markanvändning med hänsyn till områdets betydande 
kultur- och rekreationsvärden. Byggnader inom området prövas så att de blir planenliga 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

§ 117 forts Dnr 2015/452

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

och marken regleras för aktuella behov. Kajerna planläggs för hamnändamål och pirarna 
planläggs för hamn- samt friluftsändamål. Tittutvägen planläggs som lokalgata och parke-
ringar planläggs för sitt ändamål. Vidare planläggs en offentlig plats vid kajen, där även 
tillfälliga evenemang kan äga rum, samt förslag ges om ett gångstråk som förbinder denna 
plats med norra pirarmen. Då planområdet är lågt beläget i förhållande till havet utreds 
möjliga framtida åtgärder och lättnad av lovplikt markeras ut i plankartan för översväm-
nings- och erosionsförebyggande åtgärder. 

Enligt Länsstyrelsens yttrande över granskningshandlingarna är det inte möjligt att upphä-
va strandskyddet inom område för natur- och parkmark. De menar att de i Miljöbalken 
listade särskilda skälen för upphävande inte går att applicera på dessa planbestämmelser 
eftersom dessa är av ett allmänt ändamål och således förenliga med strandskyddets inten-
tioner. Detta innebär att strandskyddet kommer träda tillbaka för hela grönområdet i ham-
nen, vilket i sin tur innebär att det eventuellt kommer bli nödvändigt att söka strandskydds-
dispens för framtida åtgärder. Dock bör detta inte utgöra något hinder eftersom avsikten 
inte är att bebygga grönområdena och eventuella framtida åtgärder, som exempelvis den 
föreslagna gångstigen här igenom, kräver troligtvis inte dispens. Alltså träder strandskyd-
det tillbaka men det kommer inte att ha någon direkt större påverkan utifrån de redan rå-
dande förhållandena på plankartan. 

Planprövningen sker genom normalt planförfarande och planavgift tas ut i samband med 
bygglov/bygganmälan inom kvartersmark för hamn, industri, handel och kontor. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2017-06-07, § 173
Arbetsutskottets beslut, 2017-05-31, § 181
Översiktsplanen, laga kraft 2017-03-15
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-04-16 § 45
Planprogram upprättat 2015-09-04
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-09-23 § 142
Programsamrådsredogörelse upprättat 2016-06-14
Samrådshandlingar upprättat 2016-06-30
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-06-30 §101
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-06-30 §102
Samrådsredogörelse upprättat 2016-11-08
Granskningshandlingar upprättat 2016-11-09
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-12-15 § 159
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-12-15 § 160
Granskningsutlåtande upprättat 2017-04-25
Antagandehandlingar upprättat 2017-04-25
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse/redogörelse 2017-04-25
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2017-06-19

§ 117 forts Dnr 2015/452

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Detaljplanen antas.

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Fastighetsägare med kvarstående synpunkter

Besvärshänvisning

Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

§ 118 Dnr 2017/261

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ombyggnad av stationshuset 

Ärendebeskrivning

Sedan den tidigare verksamheten i stationshuset upphört den 1 maj 2017 har det inom 
kommunen undersökts möjligheten att bedriva verksamhet där och samtidigt kunna hålla 
öppet som väntsal. Socialförvaltningens LSS-verksamhet driver sedan tidigare café på Val-
fisken och denna verksamhet skulle med fördel kunna flyttas till stationshuset och samti-
digt skulle detta innebära att väntsalen kan vara öppen. För att detta ska kunna ske är vissa 
ombyggnadsåtgärder nödvändiga i stationshuset. 

Flytten av café Valfisken till stationshuset skulle också innebära att Nova Academy får 
tillgång till större yta vilket barn- och utbildningsförvaltningen begärt i skrivelse, 2017-01-
23.

Fastighetsenheten har tagit fram ett ombyggnadsförslag som innebär att kökskapaciteten på 
bottenplanet i stationshuset utökas så att den verksamhet som idag bedrivs av Café Valfis-
ken kan inrymmas. Detta förutsätter nya vitvaror, ny köksinredning (inkluderande en höj- 
och sänkbar bänk) samt installationsarbeten för detta. Även byggarbeten, ny vägg och mål-
ningsarbeten kommer att utföras.
För att tillgodose behovet av personalutrymmen kommer ytor på andra våning att utnyttjas. 
Här byggs två omklädningsrum, varav ett kombinerat med kontor.

Den beräknade investeringskostnaden är 605 000 kr och med tillämpning av komponentav-
skrivning med internränta på 1,75% ger detta en årlig kapitaltjänstkostnad på 43 738 kr vid 
rak avskrivning.

Driftkostnader, inklusive städ, är beräknade utifrån nuvarande kostnader för byggnaden 
och verksamheten.

Tillsammans ger det en årlig hyreskostnad för socialförvaltningen på 270 224 kronor.

Byggarbeten 90 000
Målning 30 000
El 60 000
VS och vent. 95 000
Vitvaror och inredn. 155 000
Köksinredning 145 000
Oförutsett 30 000
Summa investering 605 000
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§ 118 forts Dnr 2017/261

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kapitaltjänst 43 738
Drift 190 486
Städning 36 000

Årshyra 270 224

Kommunstyrelsen har idag en hyreskostnad för stationshuset (väntsalen) på 190 542 kro-
nor/år. Den nu föreslagna årshyran inkluderar den nuvarande hyran för kommunstyrelsen.

Inför ärendets fortsatta hantering måste socialförvaltningens godkännande inhämtas vad 
gäller föreslagen flytt av Café Valfisken, föreslagen ombyggnad samt hyreskostnad. 
Beslut om finansiering av investeringen behöver också fattas.

Idag betalar kommunledningen 190 542 kr i internhyra för ytorna i stationshuset. Hyran för 
socialförvaltningen föreslås bli 270 224 kr, nettokostnadsökningen blir då 79 682 kr.

Investeringsutgifterna för ombyggnad till caféverksamhet i stationen har av samhällsbygg-
nadsnämnden preliminärt beräknats till drygt 600 tkr. Vid överläggningar med kommun-
styrelsens arbetsutskott hamnar förslaget slutligt på 650 tkr. Vidare beräknas utgifterna för 
utrustning enligt socialförvaltningen till 60-70 tkr.

I nuläget ansvarar kommunstyrelsen för hyran till samhällsbyggnadsnämnden avseende 
stationen. Efter ombyggnad beräknas hyran för stationen öka med drygt 80 tkr. Social-
nämnden ska för sin del av stationshuset betala motsvarande den hyra som nämnden i nulä-
get har för denna verksamhet i Valfisken (cirka 137 tkr). Resterande del ska kommunsty-
relsen fortsatt svara för. Den hyra som socialnämnden tidigare betalat avseende Valfisken 
får fördelas mellan kvarvarande hyresgäster (barn- och utbildningsnämnden samt kultur- 
och fritidsnämnden) utifrån beräknat nyttjande.
rings

Beslutsunderlag

Socialnämndens beslut, 2017-06-08, § 115
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 174
Arbetsutskottets beslut, 2017-05-31, § 182.
Tjänsteskrivelse, KLK, 2017-05-24, 
Kostnadskalkyl, ombyggnad av stationen
Ritningar
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

§ 118 forts Dnr 2017/261

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Inom samhällsbyggnadsnämndens investeringsverksamhet godkänns projektet om-
byggnad av stationen i Simrishamn till ett belopp på 650 000 kronor. Nämndens in-
vesteringsram för 2017 ökas därför med detta belopp

 Inom socialnämndens investeringsverksamhet godkänns projektet inventarier till 
caféverksamhet i stationen till ett belopp på 65 000 kronor. Nämndens investerings-
ram för 2017 ökas därför med detta belopp.

 De ökade investeringsramarna på sammantaget 715 000 kronor finansieras kortsik-
tigt genom minskning av kommunens likviditet (banktillgodohavanden) och från 
2019 genom att investeringsreserven ”Till kommunfullmäktiges förfogande” mins-
kas från 3 515 000 kronor till 2 800 000 kronor.

 Ökade kostnader finansieras inom berörda nämnders befintliga driftramar.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

§ 119 Dnr 2017/259

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2017, omdisponeringar/prioriteringar av projekt gata/park 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en begäran om att fullmäktige godkänner 
nämndens förslag till omfördelning mellan godkända investeringsprojekt 2017-2019 inom 
verksamheten offentliga rummet.

Bakgrunden är att fullmäktige i samband med budget godkänner vilka investerings-projekt som 
en nämnd får genomföra och vilket totalbelopp som får användas till just detta projekt under 
planeringsperioden. Samtidigt erhåller nämnderna investerings-ramar för de enskilda åren. 
Summan av godkända investeringsprojekt överstiger för samhällsbyggnadsnämndens del erhål-
len investeringsram. Denna nämnd har därför att prioritera vilka godkända projekt som ska 
genomföras och i vilken takt (fördelningen mellan åren). Genom att de godkända projekten 
överstiger ram kan nämnden själv göra omprioritering mellan projekten. Detta i syfte att försö-
ka minska eftersläpningen i investeringsverksamheten.

Samhällsbyggnadsnämnden gör nu bedömningen att vissa godkända projekts total-belopp be-
höver justeras. Ökningar som överstiger 500 tkr ska beslutas av fullmäktige. Summan av alla 
godkända projekt inom offentliga rummet blir efter föreslaget oförändrat, d.v.s. det finns be-
loppsminskningar som motsvarar föreslagna ökningar.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag framgår av bilagan: ”Omfördelningar budget 2017 och 
godkända medel 2017-2019 offentliga rummet (tabell)”. I kolumnen ”Omfördelning godkända 
medel 2017-2019” redovisas justeringsförslagen. Nästa kolumn, d.v.s. ”Förslag till godkända 
medel 2017-2019”, innehåller beloppen efter förändring. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2017-06-07, § 175
Arbetsutskottets beslut, 2017-05-31, § 183
Tjänsteskrivelse, KLK, 2017-05-24

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag till omfördelning mellan godkända in-
vesteringsprojekt 2017-2019 avseende verksamheten offentliga rummet.

______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

§ 120 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INKOMMEN MOTION

Följande motioner redovisas: 

- Motion från Margarethe Müntzing  (F!) om att könsneutralisera språket – remitte-
rad till kommunstyrelsen.

- Motion från Christer Akej (M) om e-tjänster – remitterad till kommunstyrelsen.

- Motion från Christer Akej (M) om ökad källsortering – remitterad till kommunsty-
relsen och samhällsbyggnadsnämnden.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

§ 121 Dnr 2017/262

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige - Ingegerd Bergfors (L) 

Ärendebeskrivning

Ingegerd Bergfors (L) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäk-
tige.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Ingegerd Bergfors (L), 2017-05-26.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Ingegerd Bergfors (L) entledigande från uppdraget som ledamot i kommun-
fullmäktige.

 Begära ny röstsammanräkning gällande ledamot i kommunfullmäktige.

_______
Beslutet expedieras till:
Ingegerd Bergfors
Länsstyrelsen
Lommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

§ 122 Dnr 2017/189

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av beslut: Avsägelse från uppdrag- Johan Niss (MP) 

Ärendebeskrivning

Johan Niss (MP) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund, SÖRF.

Kommunfullmäktige behandlade avsägelsen vid sitt sammanträde 2017-04-24, § 84.

Till ny ersättare valdes Roland Thord (M).

Val av ny ersättare visar sig vara felaktigt då Roland Thord (MP) inte är invald i kommun-
fullmäktige.

Johans Niss (MP) har valt att stanna kvar som ersättare i SÖRF och återtar därmed sin av-
sägelse.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige beslut, 2017-04-24, § 84.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Roland Thord (MP ) entledigande som ersättare i SÖRF.

 Johan Niss (MP kvarstår som ersättare i SÖRF och återtar därmed sin avsägelse.

_______
Beslutet expedieras till:
Roland Thord
Johan Niss
SÖRF
Kommunledningskontoret
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§ 123 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

MEDDELANDEN

Följande meddelanden redovisas: 

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Cykelbana mellan Östra Vemmerlöv och Rör-
um.

- Kommunstyrelsens beslut: Mötesplats för äldre.

_____
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§ 124 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avslutning

Ordföranden tackar kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och tjänstemän för ett gott 
samarbete under våren.

Önskar alla en skön sommar och väl mött igen i augusti.

_____
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