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Beslutande:

Karl-Erik Olsson (S), ordförande, §§ 120-142, 144-147
Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C)
Christer Vigren (ÖP)
Anders Johnsson (M), ordförande § 143
Christer Akej (M)

Övriga deltagande

Erica Johansson, infrastrukturstrateg, § 133
Oline Sörensen, arkivarie, §121
Mats Carlsson, chef extern service, §§ 121-123, 129-131
Sara Anheden, administrativ sekreterare, §§ 122-123
Helen Strandberg, personalchef, § 138
Anders Nyman, bredbandssamordnare, § 136
Angela Beausang, Kvinnojouren, § 128
Eva Ferlinger, planarkitekt, § 140-141
Anna Eliasson, enhetschef plan och exploatering, §§ 142, 145
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef, §§ 146-147
Johan Persson, Va-chef, § 147
Magnus Berg, advokat, § 147
Elisabeth Wahlström, chef intern service, §§ 135, 137, 143
Diana Olsson, kommundirektör
Carina Persson, nämndsekreterare

Justerandes sign
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§ 120

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/77

Fastställande av ärendelista
Till dagens sammanträde tillkommer ett ärende: Extra sammanträde med arbetsutskottet
den 8 augusti p g a budgetarbetet.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT


Godkänna dagens ärendelista med tillägg av ärende om extra arbetsutskott den 8
augusti.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 121

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/217

Information om kommunarkivet samt e-arkiv
Oline Sörensen, arkivarie, informerar om kommunens ”pappersarkiv”.
Samtliga förvaltningar har sett över sina dokumenthanteringsplanen vilket resulterat i att
leveranserna av handlingar har ökat till kommunens arkiv. Detta innebär att det börjar bli
trångt i arkiven och större utrymme behövs.
En hel del forskare anlitar kommunens arkiv för att få fram handlingar.
Oline Sörensen deltar i de pågående Evolutionutbildningarna där man bl a diskuterar diarieföring/arkivering.
Mats Carlsson, chef extern service, informerar om det pågående arbetet med e-arkiv.
Tillsammans med 14 övriga kommuner i Skåne har Simrishamn skrivit på en avsiktsförklaring att gå med i projektet för e-arkiv. Lund och Ystad kommuner har inte skrivit under
avsiktsförklaringen.
Har funnits planer på att bilda ett kommunförbund, men dessa planer har avskrivits och
istället finns tanken att skriva ett samarbetsavtal, där Lund och Ystad medverkar.
Upphandling sker via SKL:s ramavtal gällande teknik och tjänster. Kostnadsmässigt för
Simrishamn skulle detta innebära en ökning med ca 350 000 kronor.
Samverkan innebär enbart e-arkiv. Det fysiska arkivet stannar kvar.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 122

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/251

Information om kommunens Ärendehandbok
Kommunens nämndsekreterare har gemensamt tagit fram innehållet i kommunens ”Ärendehandbok”. Sara Anheden, administrativ assistent, har sammanställt boken och informerar
arbetsutskottet om dess innehåll.
Ärendehandboken är ett hjälpmedel till kommunens chefer, handläggare m fl. Av innehåller framgår t ex vad man ska tänka på samt hur en handling som kommer in till kommunen
ska hanteras, hur man skriver en tjänsteskrivelse m m.
Ärendehandboken är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Boken kommer mailas ut till berörda samt läggas ut på kommunens intranät.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 123

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/252

Information om kommunens ”Politikerhandbok”
Tanken att göra en politikerhandbok har kommit från nyvalda medlemmar i de politiska
partierna. Fanns ett önskemål om en ”Politikerhandbok”.
Politikerhandboken ska vara ett arbetsredskap för hur man verkar och jobbar som politiker
i Simrishamns kommun.
Boken är skriven utifrån nämnderna reglementen.
Sara Anheden, administrativ assistent har sammanställt politikerhandboken och informerar
arbetsutskottet om boken innehåll. Boken är ett levande dokument, vilket gör att ändringar
kommer göras vid behov.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 124

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/17

Information från kommunstyrelsens ordförande
Ordföranden, Karl-Erik Olsson (S) informerar om mötet kommunen haft med polisen. Representanter från Köpmannaföreningen medverkade vid mötet.
När något inträffar är det viktigt att anmälningar görs för att polisen ska kunna utreda det
inträffade. Att anmälningar läggs ner är felaktigt.
Framöver kommer man satsa på Ystad och Simrishamns kommuner när det gäller polisens
närvaro.
Efter arbetsutskottets möte med Trafikverket i april har det framkommit kritik från trafikverket på mötet innehåll m m.
Ordföranden, Karl-Erik Olsson (S), vice ordföranden, Anders Johnsson (M) samt berörda
tjänstemän kommer besöka trafikverkets regionchef, Lennart Andersson, i Kristianstad den
26 juni 2018.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 125

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/18

Information från kommundirektören
Kommundirektör Diana Olsson informerar om det kommunalekonomiska läget.
Försörjningskvoten ökar, stark brist på arbetskraft inom både den offentliga och privata
sektorn. Befolkningsökningen är ojämt fördelad.
”Mottagandeutredningen” är ute på remiss. Simrishamn är inte en av remissinstanserna.
”Civilt försvar” kommer från Länsstyrelsen samt MSB. Viktigt att man börjar titta över
kommunens ansvar inom området.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 126

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/20

Meddelanden
Bilagd sammanställning över inkomna meddelanden redovisas.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT


Lägga inkomna meddelanden till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 127

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/21

Kurser/Konferenser
Bilagd sammanställning över inkomna kurser/konferenser redovisas.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT


Lägga inkomna kurser/konferenser till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 128

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/199

Kvinnojouren på Österlen önskar lokal samt startbidrag
Ärendebeskrivning
Kvinnojouren på Österlen bildades i oktober 2017. Man har utbildat 13 jourkvinnor som
ska kunna ta emot samtal samt besök av kvinnor. Utbildning av fler jourkvinnor kommer
ske under hösten 2018. Föreningen har idag 51 stödmedlemmar.
Kvinnojouren har fått ett startbidrag av socialnämnden på 60 000 kronor.
För att kunna starta verksamheten behöver man en lämplig lokal. På Järnvägsgatan i Simrishamn finns en lokal som Kvinnojouren är intresserad utav. Lokalen ägs av Simrishamns
kommun.
Beslutsunderlag
Skrivelser från Kvinnojouren på Österlen, 16 april samt 14 maj 2018.
Överläggningar
Vi dagens sammanträde informerar Angela Beausang, ordförande i Kvinnojouren på Österlen, om verksamheten samt deras önskemål om lokal att få en lämplig lokal för sin verksamhet.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT


Bevilja Kvinnojouren på Österlen sponsring med 20 000 kronor för år 2018. Medel
anvisas ur kommunstyrelsens anslag för sponsring.



Kommunledningskontoret ges i uppdrag att teckna sponsringsavtal med Kvinnojouren på Österlen innan utbetalning av sponsormedel sker.

_______
Beslutet expedieras till:
Kvinnojouren på Österlen
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 129

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/157

Ansökan om förlängt sponsoravtal - SARA
Ärendebeskrivning
The Swedish Academy of Realist Art (SARA) ansöker i skrivelse om förnyat sponsringsavtal till verksamheten.
Enligt kommunstyrelsens beslut den 16 mars 2016, § 67, beviljades SARA sponsring för
2016 med 75 000 kronor. Dessutom beslutades om en sänkning av stödet med 12 500 kronor per år fr om 2017.
Av detta skäl erhöll SARA för 2017 en sponsring med 62 500 kronor. För 2018 blir sponsringsbidraget 50 00 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2 april 2018
Inkommen skrivelse, SARA, 19 mars 2018.
Kommunstyrelsens beslut 16 mars 2016, § 67.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT


Bevilja SARA sponsring för 2018 med 50 000 kronor. Medel anvisas genom kommunstyrelsens anslag för sponsring.



Kommunledningskontoret ges i uppdrag att teckna förnyat sponsringsavtal med
SARA innan utbetalning av sponsormedel sker.

_______
Beslutet expedieras till:
SARA
Kommunledningskontoret
Ekonomienheten
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 130

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/218

Ansökan om sponsring - Österlens Ridklubb.
Ärendebeskrivning
Österlens Ridklubb ansöker om förnyat sponsorsamarbete för 2018. Bakgrunden till samarbetet har varit den elitsatsning som ridklubben har inom hoppning.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 februari 2017, § 55, beslutades
bevilja Österlens Ridklubb sponsring 2017 med 80 000 kronor, samt ytterligare 20 000 om
man gick till semifinal i Strömsholm och ytterligare 20 000 om man gick till final i Falsterbo.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 4 maj 2018.
Österlens Ridklubbs ansökan, 2 maj 2018.
Bakgrund/utredning
Enligt sponsringsavtal 2017 åtog sig ridklubben bl a följande i motprestation till sponsringen:
- Exponering av Simrishamns kommuns logotyp på ridklubbens hemsidas startsida,
trycksaker, klädesplagg, tävlings- och profilkläder, väskor, beachflagga, e-brev,
skylt på klubbens anläggning mm.
Klubben har till belåtenhet redovisat uppföljning av sina avtalade åtaganden 2017.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT


Bevilja Österlens ridklubb sponsring för år 2018 med 80 000 kr. Ytterligare 20 000
kronor beviljas till föreningen om man går till semifinal i Strömsholm och ytterligare
20 000 kronor om man når final i Falsterbo.



Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för sponsring.



Kommunledningskontoret ges i uppdrag att förlänga sponsoravtalet med Österlens
ridklubb innan utbetalning av sponsormedel sker.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 130 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/218

_______
Beslutet expedieras till:
Österlens Ridklubb
Kommunledningskontoret
Ekonomienheten
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 131

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/232

Ansökan om sponsring - FF Österlen
Ärendebeskrivning
FF Österlen har i skrivelse inkommit med ansökan om fortsatt sponsringsstöd till sin verksamhet. FF (Fritids Föreningen) Österlen är en förening för personer med funktionsnedsättning, vilken bedriver aktiviteter i Simrishamn, Tomelilla och Ystad men har sin bas och sitt
kansli på Järrestad idrottsplats.
I bowling har föreningen lag i seriespel i div 1 till div 4.
För 2017 erhöll föreningen en sponsring med 20 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-17.
Ansökan, FF Österlen, 2018-05-09.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT


Bevilja FF Österlen sponsring med 20 000 kronor för 2018. Medel anvisas genom
kommunstyrelsens anslag för sponsring.



Kommunledningskontoret ges i uppdrag att teckna sponsringsavtal med FF Österlen innan utbetalning av sponsormedel sker.

_______
Beslutet expedieras till:
FF Österlen
Kommunledningskontoret
Ekonomienheten
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 132

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/268

Extra sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott
Med anledning av det pågående arbetet med budget 2019-2021och tidplanen för detta behöver arbetsutskottet ett extra sammanträde den 8 augusti för att kunna bereda ärendet klar
för vidare hantering.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT


Godkänna ett extra sammanträde med arbetsutskottet, onsdagen den 8 augusti 2018,
kl 09.00.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 133

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2017/382

Medborgarförslag - Snurringens tider
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag ”Utöka snurringens tider och sträckning, kollektivtrafiken är inte tillräcklig” inkom 2017 – 09 – 29
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. Medborgaren anser att man idag som invånare i kommunen är beroende av att äga en bil för att nå en
god service i kommunen.
Bakgrund/utredning
Under hösten 2017 har Simrishamns kommun genomfört en utredning för snurringen med
fokus på utvecklingspotential och förbättringar av linjen. I startskedet av utredningen har
ett dialogarbete ägt rum mellan olika parter. Dialog har förts med bland annat busschaufförer och tjänstepersoner från kommunens olika förvaltningar, det har även funnits möjlighet
för den enskilda medborgaren att inkomma med synpunkter då det har varit öppet hus på
marint centrum. Information om öppet hus annonserades ut i Ystad Allehanda och under
kommuninformationen i Österlenmagasinet. Informationen fanns även tillgänglig på kommunens hemsida. Totalt närvarade 15 personer under det öppna huset på marint centrum.
Utredningen som föreslår positiva förändringar för resenären i både tidtabell och linjesträckning ska utgöra underlag till kommande upphandling av trafik.
Förslaget i utredningen baserat på inkomna önskemål innebär bland annat att Snurringen
bör få timmestrafik mellan kl. 07:00 – 19.00 om vardagar och varannan timmes trafik om
lördagar mellan kl. 09.00 – 15.00. Förslaget medger även att snurringen bör bibehålla sitt
lugna tempo och fokus som servicelinje samtidigt som tidtabellen behöver synkroniseras
bättre till tågen.
Utredningen skickades till Skånetrafiken som är avtalspart, under december 2017, Simrishamns kommun inväntar nu att Skånetrafiken ska återkomma med en kostnadsuppskattning över föreslagna förändringar innan frågan går vidare till beslut.
Simrishamns kommun arbetar vidare med frågan och har som ambition att kollektivtrafiken i kommunen ska vara tillgänglig för så många som möjligt.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 133 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2017/382

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 april 2018
Medborgarförslag ”utöka snurringens tider och sträckning” 29 september 2017
Utredning om snurringen skickad till Skånetrafiken dec 2017
Kommunfullmäktiges beslut 18 december 2017, §195
Överläggningar
Arbetsutskottet diskuterar gemensamt med infrastrukturstrateg Erica Johansson bl a tidtabellen för Snurringen samt antal resande.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT


Återremittera ärende för att ta fram resandestatistik för att se vilka tider resandet är
som högst resp lägst. Status på upphandlingen ska också redovisas. Ärendet ska
åter behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 20 juni.

_______
Beslutet expedieras till:
Infrastrukturstrateg Erica Johansson

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 134

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/76

Detaljplan för Hammenhög 27:93 och 115:1 - ändring
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en flytt av Lantmännens verksamhet från Ystad till
Hammenhög och för detta behöver möjligheten att utvidga byggnadsvolymen prövas. Anläggningen i Hammenhög behöver optimeras för att kunna ta emot större volymer av
spannmål. Planområdet är beläget i den norra delen av Hammenhög och gränsar i norr och
väster till jordbruksmark, i söder till Herrestadsvägen och i öster till befintlig industriverksamhet.
Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom standardförfarande.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 april, § 84, att godkänna ändringen för
granskning.
Ändringen av detaljplanen innebär att volymen på den norra delen av fastigheten utökas till
en byggnadshöjd om 30 meter istället för dagens 10 meter.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-11.
Kungörelse, 2018-05-03.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-04-26, § 84.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT


Inte framföra någon erinran mot ändringen av detaljplanen för granskning.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och exploateringsenheten

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 135

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2016/81

Arvodesbestämmelser 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.
Vid en jämförelse med övriga kommuner i Sydöstra Skåne så framkommer att såväl arvodesreglerna som sammanträdesersättningarna skiljer sig mellan kommunerna. Den politiska organisationen är till vissa delar olika i kommunerna vilket påverkar regelverket. I jämförelsen kan man notera att sammanträdesersättningarna i Simrishamn endast har två nivåer, halv- och heldagersättningar medan andra kommuner har grund- respektive timarvode.
Bifogas sammanställning över utbetalade arvoden till ordförandena och 2:e vice ordförandena
samt sammanträdesarvoden till 1:e vice ordförandena under 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 21 maj
Jämförelse med övriga kommuner i Sydöstra Skåne, 21 maj 2018
Utbetalt sammanträdesarvode 2017 – nämndpresidier
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun år
2018.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT


Återremittera ärendet för att se över i vilken utsträckning det förekommer kortare
sammanträden, d v s sammanträden som pågår i 1-1,5 timme.

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

22

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 136

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/222

Stöd till bredbandsutbyggnad
Ärendebeskrivning
Fortsatt fiberutbyggnad i Simrishamns kommun med hjälp av den sista omgången bidrag
från Jordbruksverkets Landsbygdsprogram
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 3 maj 2018.
Bakgrund/utredning
Under sommaren är det meningen att länsstyrelsen i Skåne ska fördela den sista bidragspotten enligt nuvarande bidragssystem. Tidigare bidragsomgångar har samtliga missat målet att verkligen tillförsäkra att bidragspengarna har använts för stöd till mest utsatta områden på landsbygden. Istället har bidragen gått till utbyggnad av större områden där bidragstagarna utan egentlig ekonomisk risk hävdat att anslutningsgraden kommer att bli i de
närmsta 100 %. Detta har lett till att det fortfarande finns många vita fläckar kvar, d v s
områden på landsbygden där det är kostsamt att bygga ut fiber.
Det kan även noteras att Simrishamns kommun inte fått några bidrag under tidigare bidragsomgångar trots att flera ansökningar lämnats in.
I bifogade dokument framgår det att länsstyrelsen och Region Skåne arbetat med att ta
fram en ny modell för fördelning av den sista bidragsomgången vilket i korthet innebär att
det skapas en möjlighet att frångå Jordbruksverkets riktlinjer för hur bidragsansökningar
ska prioriteras. Kommunen har genom ett tvingande samrådsförfarande möjligheten att
styra ansökningarna till de områden som enligt modellen är vita fläckar och som redan inte
är utbyggda.
För att den nya modellen ska kunna användas krävs dock att en majoritet av de skånska
kommunerna ställer sig bakom tillvägagångssättet. Bifogade dokument är ett utkast till
sådan överenskommelse att underteckna av de skånska kommunerna.
På grund av sjukdom och resursbrist har dock den sista delen i att ta fram underlag till modellen försenats. Det som saknas en beräkning/karta vita fläckar för varje kommun som också ska
stämmas av med respektive kommun. Resurser ska nu finnas på plats och förhoppningsvis kan
en slutlig överenskommelse komma fram under maj månad.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

23

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 136 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/222

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN


Godkänna upprättad samverkansöverenskommelse. Överenskommelsen undertecknas av kommundirektören.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

24

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 137

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/130

Riktlinjer för kravverksamhet
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har arbetat fram riktlinjer för kommunens kravverksamhet. Syftet med riktlinjerna är att skapa ett enhetligt arbete, uppnå effektiva fakturerings- och kravhanteringsrutiner samt att alla brukare/kunder ska behandlas likvärdigt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen, kommunledningskontoret, 21 maj 2018
Förslag till riktlinjer för kommunens kravverksamhet, 21 maj 2018
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN


Anta riktlinjer för kravverksamheten.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

25

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 138

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/228

Årlig uppföljning av SAM
Ärendebeskrivning
Samtliga nämnder har i uppdrag att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har skett på kommunledningskontoret i samverkansgruppen (FÖSAM) på förvaltningsnivå, i samverkan med arbetstagarorganisationerna.
Beslutsunderlag
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 2 maj 2018
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN


Anta uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för kommunledningskontoret

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

26

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 139

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/249

Ekonomiska ramar för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2019
Ärendebeskrivning
Från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (Sörf) har inkommit en skrivelse gällande godkännande av ekonomiska ramar för 2019.
Som bakgrund kan nämnas att under 2017 betalar Simrishamns kommun cirka 14,6 mnkr i
medlemsavgift. Förslaget från Sörf är att kommunernas samlade medlemsavgifter till 2019
ökas med 2,5 procent samt ytterligare kompensation från de fyra medlemskommunerna på
sammanlagt 700 tkr. Sistnämnda delen följer av hyresökningar beroende på ombyggda stationer i Ystad, Tomelilla och Brösarp. Totalt sett hamnar begärd uppräkning därmed på cirka 3,7
procent.
Nämnda ombyggnader syftar till att det ska finnas omklädningsrum för både kvinnor och män.
I Ystad sker därtill ombyggnad enligt projekt ”Friska brandmän”. I en andra etapp ska ombyggnad ske av bland annat stationerna i Simrishamn och Borrby. Även dessa i syfte att förbättra omklädningsmöjligheterna.
Vid behandlingen av medlemsavgiften för 2018 beslutade kommunstyrelsen att: ”Räddningstjänstförbundet bör ta fram alternativa förslag till hur beräknade kostnadsökningar från 2019
till följd av ombyggda stationer kan finansieras. Företrädare för medlemskommunerna bör
delta i arbetet”.
Det kan dock konstateras att Sörf nu yrkar på kompensation för hyresökningarna. Ett skäl för
detta är att förbundet i budgetförslaget har behövt inrymma större prognostiserade kostnadsökningar vad gäller pensioner än normalt.
Sörfs förslag presenterades på ägarsamrådet den 22 maj. Vid samrådet, där Simrishamn representerades av kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande, enades man om att medlemsavgiften för 2019 bör följa en normal uppräkning för annan verksamhet i medlemskommunerna. Det slutliga förslaget innebär en uppräkning av medlemsavgifterna med 2,8 procent.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 22 maj 2018
Tjänsteskrivelse, SÖRF, 16 maj 2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

27

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 139 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/249

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN


Godkänna att uppräkningen av den samlade medlemsavgiften till Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund räknas upp med 2,8 procent mellan 2018 och 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

28

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 140

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2017/122

Detaljplan för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59 - antagande
Ärendebeskrivning
Planärendet gäller prövning av ny detaljplan för fastigheten Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59. Planen omfattar och reglerar Solrosen 17 plus en mindre del av den angränsande fastigheten Simrishamn 2:59.
Simrishamns Bostäder begärde i april 2016 planmedgivande för att möjliggöra bostadsbebyggelse inom den nordvästra delen av Solrosen 17.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 september 2016 att medge upprättande av
detaljplan.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 april 2018 att detaljplanen godkänns och
överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 16 maj 2018
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 26 april 2018, § 82.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 11 april 2018.
Detaljplan - antagandehandlingar, 4 januari 2017, reviderade 25 januari 2018.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Detaljplanen för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59 antas.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

29

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 141

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/221

Genomförandeavtal för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59
Ärendebeskrivning
Simrishamns Bostäder AB har för avsikt att bygga nya bostäder inom fastigheten Solrosen
17. Ny detaljplan har tagits fram och om denna antas behöver del (ca 145 kvm) av Simrishamn 2:59 regleras över till Solrosen 17.
Exploatören kommer också att behöva bekosta en flytt av kommunala VA-ledningar inom
planområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till genomförandeavtal vilket exploatören undertecknat. Exploatören har även undertecknat ett förslag till
överenskommelse om fastighetsreglering som kan undertecknas av kommunen när detaljplanen vunnit laga kraft.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 april 2018, § 81, föreslå kommunfullmäktige
att genomförandeavtalet med Simrishamns Bostäder AB avseende Solrosen 17 och del av
Simrishamn 2:59 godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 16 maj 2018
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 24 april 2018, § 81.
Genomförandeavtal för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59, undertecknat av Simrishamns bostäder AB.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna upprätta genomförandeavtal med Simrishamns Bostäder AB avseende
Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59.



Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Olsson och kommundirektör
Diana Olsson att för Simrishamns kommun underteckna genomförandeavtalet.

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

30

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 142

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2017/61

Markanvisning Joneberg 2 - förlängning av avtal
Ärendebeskrivning
Utvecklingsbolaget Sverige AB har sedan den 6 april 2017 ett genomförandeavtal avseende byggnation inom fastigheten Joneberg 2. Bygglov finns och försäljning av bostadsrätterna är påbörjade, men själva byggnationen beräknas komma igång först hösten 2018.
Enligt gällande avtal anvisar kommunen exploatören fastigheten Joneberg 2 för en tid av
ett år från avtalets undertecknande.
Då denna tid passerat har därför exploatören till samhällsbyggnadsförvaltningen inkommit
med önskemål om förlängning av avtalet.
Utvecklingsbolaget Sverige AB har överfört rättigheterna avseende Joneberg 2 till ett nytt
separat bolag; Nybo Bostadsutveckling AB.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 26 april 2018, § 79, beslutat föreslå kommunfullmäktige att genomförandeavtalet med Nybo Bostadsutveckling AB, avseende bostäder inom
fastigheten Joneberg 2, förlängs till och med den 31 januari 2019, då byggnationen förväntas vara påbörjad.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 11 maj 2018.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 26 april 2018, § 79.
Genomförandeavtal Joneberg 2, 6 april 2017.
Bakgrund/utredning
Enligt gällande genomförandeavtal får detta inte överlåtas till annan utan kommunens godkännande.
Utifrån samhällsbyggnadsnämndens beslut att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
avtalsförlängningen med nya bolaget, Nybo Bostadsutveckling AB, kan överlåtelsen anses
godkänd.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Befintligt genomförandeavtal med Utvecklingsbolaget Sverige AB (överlåtet till
Nybo Bostadsutveckling AB), avseende bostäder inom fastigheten Joneberg 2, förlängs till och med den 31 januari 2019, då byggnationen förväntas vara påbörjad.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

31

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 142 forts


Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2017/61

Om avtalet vill förlängas ytterligare måste en skriftlig begäran om detta inkomma
till kommunen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

32

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 143

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/219

Årsrapport och Revisionsberättelse 2017 - Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Sydöstra Skånes Samordningsförbund har avgett årsredovisning för 2017.
Av revisionsberättelsen framgår att det tillstyrkts att årsredovisningen godkänns och att
ansvarsfrihet beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 7 maj 2018
Årsberättelse 2017 Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Granskningsrapport Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Revisionsberättelse för år 2017 – Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Jäv
Ordföranden, Karl-Erik Olsson (S), anmäler jäv i ärendet. I denna paragraf tjänstgör Anders Johnsson (M) som ordförande. Att justera denna paragraf utses Christer Vigren (ÖP).
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Årsredovisningen 2017 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund godkännes



Bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

33

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 144

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/141

Uppdaterad styrmodell
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2012 en ny styrmodell för Simrishamns kommun.
Styrmodellen reglerar visionen och övriga styrdokuments inbördes ordning, begrepp och
fastställande nivå.
Styrmodellen har använts i kommunens styrning under de senaste åren och efterhand som
modellen använts har också en del nya begrepp uppstått för att förtydliga modellen. Av den
anledningen föreslås nu ett förtydligande och fastställande av styrmodellens olika begrepp
och visualisering.
Begrepp som förändrats är kommunfullmäktiges fokusområden som föreslås benämnas
kommunfullmäktiges mål. I styrmodellsbilden är också tillagt en förtydligande ruta kring
värdegrund, majoritetens framtidsförklaring, övriga styrdokument och medarbetarsamtal/utvecklingsplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 21 maj 2018
Bild styrmodell Simrishamn, daterad 21 maj 2018
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Fastställa uppdaterad styrmodell för Simrishamns kommun enligt nytt förslag daterad 21 maj 2018



Upphäva tidigare beslut om styrmodell för Simrishamn KF 26 mars 2012 §35

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

34

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 145

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/253

Försäljning av industritomt Mellby 25.23, Gabriel Ängmo
Ärendebeskrivning
Gabriel Ängmo har sedan tidigare reserverat verksamhetstomten Mellby 25:23 med avsikten
att uppföra en handelsbyggnad med kontor, butik, snickeriverkstad och showroom. Bygglov
erhölls 2017-03-09. Det gängse priset vid försäljning av kommunens industrimark i det aktuella planområdet är 80 kr/m2, planavgiften inberäknad. Eftersom aktuell detaljplan innehåller en
bestämmelse om planavgift som fakturerats Ängmo, är det skäligt att kommunen gör avdrag
för samma summa i köpet. Planavgiften grundar sig på bygglovet och därför har köpesumman
inte kunnat fastställas förrän bygglovet var klart och planavgiften känd. Med 80 kr/m2 blir köpeskillingen 89 920 kr. Planavgiften uppgår till 21 805 kr. Planavgiften betalas initialt in tillsammans med bygglovavgiften (och flyttas sedan internt över till exploateringsprojektet) vilket
innebär att den i köpeavtalet angivna köpeskillingen blir 68 115 kr (89 920 kr minus 21 805
kr).

Beslutsunderlag
Köpekontrakt påtecknat av Gabriel Ängmo, 205 maj 2018
Kartskiss över Mellby 25:23
Överläggningar
Vid dagens sammanträde informerar enhetschef Anna Eliasson om ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden kommer behandla ärendet vid sitt sammanträde den 31 maj
2018 vilket innebär att arbetsutskottet inte fattar något beslut i ärendet vid dagens sammanträde.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Ärendet går öppet till kommunstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

35

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 146

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2017/454

Motion från Christer Akej (M) och Kristina Åhberg (M) om att återinrätta tjänst som stadsarkitekt - ärendet behandlas i SBN 31 maj
Ärendebeskrivning
Christer Akej (M) och Kristina Åhberg (M) har inkommit till kommunfullmäktige den 15
december 2017 med en motion med yrkandet att kommunen återinrättar en tjänst som
stadsarkitekt.
Motionen: ”Simrishamns kommun har tidigare under lång tid haft en tjänst som stadsarkitekt. Befattningshavaren av den tjänsten var också chef för dåvarande stadsarkitektkontoret som ansvarade för planer och bygglov med tillhörande tillsyn. Stadsarkitekten var också föredragande i byggnadsnämnden som då beslutade i dessa frågor. För några år sedan
avskaffades tjänsten som stadsarkitekt i vår kommun och ersattes av en plan- och byggchef.
Simrishamns kommun är en kommun med många riksintressen, en kommun med värdefulla
kultur- och naturmiljöer. Detta gör att all planläggning och bygglovsgivning måste ske
med stor försiktighet för att bevara kommunens särart. Samtidigt måste kommunen kunna
utvecklas och möta framtida krav på bra boende och erbjuda fler att flytta till och bosätta
sig i kommunen.
Benämningen Stadsarkitekt markerar på ett tydligare och mer enhetligt sätt kommunens
ambition att värna om fokus att skapa en till staden och kommunen väl anpassad bebyggelse som samtidigt är framåtsyftande. Tidigare var det krav på att en byggnadsnämnd skulle
ha en stadsarkitekt vid sin sida. Det kravet finns inte längre. Likväl har många kommuner
idag en stadsarkitekt.
Vi yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar
att kommunen återinrättar en tjänst som stadsarkitekt”
Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska byggnadsnämnden och samhällsbyggnads-nämnden
ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal
i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden på ett tillfredsställande sätt ska kunna fullgöra sina uppgifter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har
för närvarande 9 medarbetare med olika typer av arkitektutbildning.
Förvaltningen delar åsikten att Simrishamns kommun bör ha en stark kompetens i gestaltningsfrågor gällande både befintlig bebyggelse och framtida bebyggelseutveckling. Planoch exploateringsenheten arbetar just nu med ett övergripande arkitektur- och kulturmiljöprogram som kommer att bli ett viktigt verktyg för att bevara och utveckla kommunens
unika värden.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

36

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 146 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2017/454

Förvaltningens bedömning är att den redan idag har den kompetens som en stadsarkitektfunktion ska ha, men att det möjligen skulle uttalas ett tydligare ansvar och mandat att driva och lyfta frågor för strategier och utveckling av den gestaltade livsmiljön. En av de viktigaste arbetsuppgifterna för en stadsarkitekt är att kunna kommunicera vad som är värdeskapande arkitektur och att kunna samla tjänstemän och beslutsfattare kring en helhetssyn redan i tidiga skeden av plan- och bygglovsärenden.
När det gäller t.ex. åtgärder på objekt med kulturhistoriskt värde, som kräver bygglov eller
bygganmälan enligt PBL, behövs ofta antikvarisk medverkan (expert), som vid sidan av
detta uppdrag också kan vara utsedd till fristående sakkunnig kontrollant av kulturvärden
enligt PBL.
Boverket har inrättat en ny tjänst, en riksarkitekt, som är tänkt att inspirera och visa på goda exempel.
Beslutsunderlag
Motion från Christer Akej (M) och Kristina Åhberg (M) inkommen till samhällsbyggnadsförvaltningen den 12 februari 2018.
Plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap 7 §
Överläggningar
Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschef Marie Leandersson om ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden kommer behandla ärendet vid sitt sammanträde den 31 maj
2018 vilket innebär att arbetsutskottet inte fattar något beslut i ärendet vid dagens sammanträde.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Ärendet går öppet till kommunstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

37

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 147

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Dnr 2018/254

Ändring av beslut om utbyggnadsområde VA
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun har de senaste åren fokuserat sitt arbete mot utbyggnad av ledningsnät för VA på landsbygden. Mellan 2005–2016 har ledningsnätets omfattning ökat med
cirka 40 %. Den dominerande tekniken har varit LTA-system (lågtrycksavlopp), vilket
medfört att ca 1000 villapumpstationer installerats i kommunen.
Den omfattande utbyggnaden har medfört att underhållet på befintligt ledningsnät blivit
eftersatt. För att kunna möta kommunens planer om framtida förtätning inom tätorterna
måste VA-verksamheten tillåtas att prioritera projekt som fokuserar på de centrala delarna,
såsom reningsverk, överföringsledningar och förnyelsarbete.
VA-huvudmannen Samhällsbyggnadsnämnden yrkar på att beslutet i Kommunfullmäktige
27 juni 2016 § 147, ”Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utifrån målsättningen
inom 5 år bygga ut VA i områdena Rönnebröd, Attusa m fl.” upphävs.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 21 maj 2018
Sammanställning enkätundersökning, 2018Lokaliseringsutredning St Olof - Vitaby, 5 januari 2018
Intresseanmälan, 28 november 2017
Kallelse informationsmöte med fastighetsägare, 24 juli 2017
PM VA-utbyggnad Rönnebröd, Attusa, Holmarna samt Tåghusa, 24 november 2016
Presentation Samhällsbyggnadsnämnden, 24 november 2016
Simrishamns kommuns VA-plan, fastställd 27 juni 2016, § 147
Kommunfullmäktiges beslut, 27 juni 2016 § 147
Kommunstyrelsens beslut, 15 juni 2016 §172
Arbetsutskottets beslut, 1 juni 2016 § 194
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 10 maj 2016
Överläggningar
Advokat Magnus Berg informerar om VA-lagen och de juridiska aspekterna man måste
tänka på.
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Samhällsbyggnadsnämnden kommer behandla ärendet vid sitt sammanträde den 31 maj
2018 vilket innebär att arbetsutskottet inte fattar något beslut i ärendet vid dagens sammanträde.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Ärendet går öppet till kommunstyrelsen,

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
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