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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-10-23

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 225 Fastställande av ärendelista 2019/27
§ 226 Information från kommunstyrelsens ordförande 2019/24
§ 227 Budgetinformation från samhällsbyggnadsförvaltning-

en
2019/431

§ 228 Meddelanden 2019/25
§ 229 Kurser/Konferenser 2019/26
§ 230 Detaljplan för del av Hjälmaröd 3:25 och del av Hjäl-

maröd 3:28 - samråd
2019/398

§ 231 Ombud -  Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2019/440
§ 232 Lönekartläggning 2018 2019/420
§ 233 Projektslutrapport - Fastigheter som resultatenhet 2019/422
§ 234 Detaljplan för Vipan 2 , Simrishamn - granskning 2018/505
§ 235 Ändring av detaljplan för Hoby 18:21 - granskning 2019/175
§ 236 Arbets/befattningsbeskrivning av kommunens tjänster 

ska finnas tillgängliga på kommunens hemsida
2019/357

§ 237 Sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Sim-
rishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med 
Ystad Österlenregionens miljöförbund - besök 10.30

2019/321

§ 238 Motion från Mats Sundbeck (V) - fler cykelställ 
centralt och vid busshållplatser samt centralt placerade 
cykelpumpar

2019/15

§ 239 Ej färdigbehandlade medborgarförslag 2019 2019/128
§ 240 Ej färdigbehandlade motioner 2019 2019/129
§ 241 Försäljning av industritomten Otto Lars 12 - Gröstorps 

Åkeri AB
2019/325

§ 242 Verksamhetsområde för kommunalt avlopp inom Ha-
vängs sommarby

2019/414

§ 243 Projekt VA-samverkan - bilda gemensamt driftbolag 2019/298
§ 244 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 

utförs av privata utförare
2019/290

§ 245 Taxor 2020 - Österlens Kommunala Renhållnings AB 2019/397
§ 246 Taxor 2020 -  Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2019/437
§ 247 Sammanträdesdagar 2020 2019/392
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-10-23

§ 225 Dnr 2019/27

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Ett ärende har tillkommit på dagens ärendelista: Ombud till ägarsamråd med Kommunas-
surans Syd Försäkrings AB i Hässleholm den 31 oktober 2019.

Kommundirektörens informationspunkt utgår från dagens ärendelista.

 Godkänna upprättad ärendelista med ändring enligt ovan.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-10-23

§ 226 Dnr 2019/24

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M), informerar om möte man haft med 
arbetsförmedlingen för att stämma av hur situationen ser ut i dagsläget med tanke på den 
pågående omorganisationen inom arbetsförmedlingen. Samarbetet med kommunen vill 
man fortsätta. Arbetslösheten i kommunen är idag den lägsta som man haft de senaste 2 
åren.

En 4 -månaders utbildning till sjukvårdsbiträde påbörjas den 1 december på Österlengym-
nasiet. Utbildningen har 15 platser.

Har haft möte med polisen för genomgång av den genomförda trygghetsmätningen. Mät-
ningen ser bra ut även om det fortfarande finns förbättringsområden. 
Har även träffat Köpmannaföreningen för att ge föreningen möjlighet att lämna sina syn-
punkter.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-10-23

§ 227 Dnr 2019/431

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budgetinformation från samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadschef Marie Leandersson informerar om avslutade exploateringsprojekt 
och kostnaderna för dessa differensen mellan budget och utfall samt hur beräkningen sker.

Ekonomichef Lars Johan Rosvall redovisar tillvägagångssättet med beräkningen för avslu-
tade exploateringprojekt.

VA-chef Johan Persson informerar om det underliggande underskottet under januari-au-
gusti 2019 (5 369 tkr). Prognosen för 2019 visar på att budgeten kommer hållas.

Redovisningssättet ska ändras framöver så att man kan följa varje objekt på ett tydligt sätt.

Lämnas förklaring över nyckeltal för fastigheter.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-10-23

§ 228 Dnr 2019/25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Bilagd sammanställning över inkomna meddelanden redovisas.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Lägga inkomna meddelanden till handlingarna.

_____

6



Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-10-23

§ 229 Dnr 2019/26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kurser/Konferenser

Bilagd sammanställning över inkomna kurser och konferenser redovisas. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Lägga inkomna kurser och konferenser till handlingarna.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-10-23

§ 230 Dnr 2019/398

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för del av Hjälmaröd 3:25 och del av Hjälmaröd 3:28 - sam-
råd 

Ärendebeskrivning

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten för campingändamål och ställplatser för hus-
bilar samt tillfällig parkering inom del av fastigheten Hjälmaröd 3:25. Plansituationen ak-
tualiseras också för del av Hjälmaröd 3:28 som används som väg men är planlagd för cam-
pingändamål. 
Planområdet är beläget i norra Kivik, invid befintlig camping.
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande och befinner sig nu i samrådsskedet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 augusti 2019, § 177, att 
godkänna planförslaget för samråd.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-27.
Kungörelse, 2019-09-19.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-08-22, § 177.
Samrådshandlingar, 2019-07-11.
Plankarta, 2019-07-10.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Inte framföra någon erinran mot föreliggande förslag till detaljplan för del av Hjäl-
maröd 3:25 och del av Hjälmaröd 3:28.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-10-23

§ 231 Dnr 2019/440

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ombud - Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun har att utse ombud till ägarsamråd med Kommunassurans Syd För-
säkrings AB i Hässleholm den 21 november 2019

Beslutsunderlag

Kallelse till ägarsamråd den 21 november 2019, 2019-10-16.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Till ombud vid Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s ägarsamråd den 21 novem-
ber 2019 utses ekonomichef Lars Johan Rosvall.

_______
Beslutet expedieras till:
Lars Johan Rosvall
Kommunassurans Syd
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 232 Dnr 2019/420

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lönekartläggning 2018 

Ärendebeskrivning

Enligt Kap 3, §8-10 i diskrimineringslagen ska arbetsgivaren i syfte att upptäcka, åtgärda 
och förhindra osakliga löneskillnader i lön och anställningsvillkor mellan kvinnor och män 
kartlägga och analysera bestämmelser och praxis avseende löner och andra anställnings-
villkor som tillämpas hos arbetsgivaren och löneskillnader mellan kvinnor och män som 
utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. 
Arbetsgivaren ska vidare analysera om eventuellt förekommande löneskillnader har direkt 
eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnaden mellan kvinnor 
och män som utför arbete som är att betrakta som lika och grupp med arbetstagare som 
utför arbete som är eller anses vara kvinnodominerade (de arbeten som till 60 procent eller 
mer utförs av kvinnor) och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta 
som likvärdigt med sådant arbete som inte är eller anses vara kvinnodominerade. 
I kommunledningskontorets rapport sammanfattas den tolkning samt analys som genom-
förts avseende lönekartläggning av löner för kvinnor och män inom Simrishamns kommun. 
Det analyserade löneunderlaget gäller 2018 års löneläge.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunledningskontoret 2019-10-03
Rapport för lönekartläggning samt handlingsplan för jämställda löner
Lönejämförelse, lika och likvärdigt arbete, 2018
Lönejämförelse, hierarkiskt, 2018
Lönejämförelse, kvinnodominerade befattningar, 2018
Lönespridning, relativa löner, 2018

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

 Godkänna Simrishamns kommuns lönekartläggning 2018, samt anta handlingspla-
nen för jämställda löner 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 233 Dnr 2019/422

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektslutrapport - Fastigheter som resultatenhet 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämndens fastighetsenhet förvaltar idag drygt hundra fastigheter med 
byggnader eller anläggningar. Ytan är på drygt 95 000 m2 (95 320), varav lite mer än 12 
000 m2 (12 275) är inhyrda. Det kan jämföras med en yta av cirka 13,5 fotbollsplaner. Fas-
tigheternas bokförda värde 2018-12-31 var cirka 235 miljoner kronor. Anskaffningsvärdet 
för de kommunägda byggnaderna uppskattas till cirka 2 miljarder kronor. 

Lokaler utgör en fundamental förutsättning för att kommunens verksamheter ska
kunna ge en god service till sina medborgare och för att statliga krav på kommunens
obligatoriska verksamheter ska kunna uppfyllas. Därför ligger det ett stort ansvar på politi-
ker, beslutfattare och tjänstepersoner att beståndet av lokaler utvecklas och underhålls så 
att kommunens kärnverksamheter kan bedrivas effektivt i miljöer som verkar inspirerande 
och utvecklande för främst anställda, barn och ungdomar. Ett fastighetsbestånd av denna 
storlek kräver stora resurser och långsiktiga och genomtänkta strategier för lokalanvänd-
ning, förvaltning och investeringar. 

Simrishamns kommun har sedan början av 2000-talet genomfört ett antal utredningar och 
tagit beslut om olika uppdrag i fastighetsfrågan, främst avseende organisationsformer. 
Kommunstyrelsen beslutade 15 november 2017, § 277, efter den senast redovisade fastig-
hetsutredningen, att förorda en oförändrad organisation, ”dock bör man se över hur man 
ska arbeta i organisationen”. Samtidigt uppdrogs åt kommundirektören att återkomma med 
en redovisning över hur arbetet ska genomföras. Kommundirektören överlämnade uppdra-
get till samhällsbyggnadschefen, som vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
den 24 januari 2018, redovisade projektdirektivet Fastigheter – en resultatenhet.        

Projektdirektivets samtliga projektmål redovisas nu i föreliggande projektslutrapport Fas-
tigheter som resultatenhet.
Förslagets genomförande planeras 2020 för att vara i drift 2021.

Beslutsunderlag

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-08
• Projektslutrapport Fastigheter som resultatenhet, 2019-10-08
• Objektslista Byggnader, 2019
• Förslag till riktlinjer för internhyra – kommunala verksamhetslokaler, inkl. lokalpo-

licy
• SKL Gränsdragningslista för kommuner, 2013
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 233 forts Dnr 2019/422

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

• GFAB-ABG Gränsdragningslista 2017
• Lokalplaneringspolicy KF 2015
• Uppdrag lokalplaneringsgrupp KSAu 2015
• Objektslista avyttring, överföring 2019

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

 Godkänna projektslutrapporten ”Fastighet som resultatenhet” för remittering till 
samtliga nämnder.

 Remissvar skickas till kommunledningskontoret senast den 31 januari 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 234 Dnr 2018/505

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Vipan 2, Simrishamn - granskning 

Ärendebeskrivning

Detaljplanen syftar till prövning av ny och utökad bostadsbebyggelse inom fastigheten 
Vipan 2 i Simrishamn. Planen föreslår byggrätter för nya flerbostadshus som beräknas in-
nehålla ca 45 lägenheter.
Syftet är också att bidra till en ökad rumslighet längs Storgatan och Linnégatan genom väl 
gestaltad bebyggelse mot gata.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 26 september 2019, § 195, 
godkänna detaljplanen för Vipan 2 för granskning samt godkänna samrådsredogörelsen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-14.
Kungörelse, 2019-10-02.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-09-26, § 195.
Plankarta, 2019-09-10.
Detaljplan, granskningshandling, 2019-09-09.
Avseende dagvattenhantering, 2019-08-22.
Miljöteknisk markundersökning, 2019-08-08.
Samrådsredogörelse, 2019-05-27.
Riskutredning avseende farligt gods på väg, 2018-10-21.
Trafikbullerutredning, 2018-09-28.
Markradonmätning, 2018-09-20.
Geoteknisk undersökning, 2018-09-11.
Miljökontroll, 2013-01-09.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Inte framföra någon erinran mot upprättad detaljplan för granskning avseende Vi-
pan 2 i Simrishamn.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 235 Dnr 2019/175

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av detaljplan för Hoby 18:21 - granskning 

Ärendebeskrivning

Ändring av detaljplan för Hoby 18:21 i Kyhl syftar till att upphäva korsmark inom delar av 
planområdet samt att tillåta att huvudbyggnad byggs samman med gästhus och förråds-
byggnad. Korsmark innebär att endast komplementbyggnad får placeras inom området.

På fastigheten finns idag uppförd byggnad med förbindelsegångar mellan huvudbyggnad 
och gästhus samt mellan huvudbyggnad och förråd. Korsmark föreslås upphävas inom de 
delar som förbindelsegångarna är placerade. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 mars 2019, § 40, att godkänna planen för 
samråd. Länsstyrelsen har under samrådstiden inte haft någon erinran mot planförslaget. 
Sakägare har bland annat haft synpunkter på befintlig byggnads storlek och utformning, 
påverkan på omgivningen och naturvärden, oro för markföroreningar på grund av den tidi-
gare billackeringsverkstaden.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 augusti 2019, § 180, samt med komplette-
ringar den 26 september 2019, § 197, att godkänna planen för granskning. I gransknings-
handlingar föreslås korsmark upphävas inom de områden där förbindelsegångar finns. 
Granskningshandlingarna har kompletterats med bestämmelse (f1) om att huvudbyggnad 
får byggas samman med gästhus och förrådsbyggnad, i enlighet med samrådsförslaget.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-16.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-09-26.
Kungörelse, 2019-10-04.
Samrådsredogörelse, 2019-09-26.
Tillägg till planbeskrivning, reviderad, 2019-09-26.
Plankarta, reviderad, 2019-09-26.
Behovsbedömning.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-08-22, § 180.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Inte framföra någon erinran mot föreliggande förslag till ändring av detaljplan för 
Hoby 18:21.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 235 forts Dnr 2019/175

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 236 Dnr 2019/357

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Arbets-/befattningsbeskrivning av kommunens tjänster ska finnas till-
gängliga på kommunens hemsida 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit avseende arbets-/befattningsbeskrivning på kommunens 
tjänster. Förslagsställaren föreslår att arbets-/befattningsbeskrivningar ska finnas tillgängli-
ga på kommunens hemsida för att kunna härleda till arbetets innehåll och syfte.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-05
Inkommit medborgarförslag 2019-08-16
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-09-02, § 176

Bakgrund/utredning

I dagsläget har vi i Simrishamns kommun 264 olika titlar. Var och en av dessa arbetar med 
verksamhetens bästa i fokus och det finns inte längre några ”statiska” arbeten. Tvärtom så 
förändras kommunens olika arbetsuppgifter ständigt. För bara några årtionden sedan kunde 
man beskriva ett arbetes innehåll, som också oftare bestod över tid, men numera förändras 
arbetets innehåll ständigt. Det är också därför intressant att göra ”nerslag” i medarbetarnas 
vardag, som bland annat sker via kommunens instagramkonto. På så sätt kan man få en 
inblick i kommunens olika verksamheter. 

Då en kommun är en komplex och mångfacetterad organisation, både till tjänstepersoner-
nas titlar och arbetets innehåll finns det flera skäl till att inte specificera tjänsternas innehåll 
med befattningsbeskrivningar.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 

 Avslå medborgarförslaget

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 237 Dnr 2019/321

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, To-
melilla och Ystads kommuner med Ystad Österlenregionens miljöför-
bund 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2019-09-11 att återremittera ärendet för att 
titta på fördelningen av kostnaderna där man utgår från invånarantal i respektive kommun. 

Det finns sedan 2012 ett avtalat samarbete om gemensam tjänstemannaorganisation för 
tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen i Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kom-
muner. De fyra kommunerna köper tjänster genom värdkommunen, Tomelilla kommun. 
Den gemensamma organisationen handlägger samtliga ärende fram till beslut men även 
efterarbetet. Respektive kommun fattar egna myndighetsbeslut och styr i sin egen delega-
tionsordning vem som fattar beslut. Syftet med samarbetet är att gemensamt utnyttja resur-
ser, och arbeta effektivt och enhetligt i förhållande till näringsidkarna.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund består av Simrishamns, Tomelilla och Ystads kom-
muner. Enligt gällande förbundsordning lämnar förbundsmedlemmarna över myndighets-
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska 
fullgöras av kommunala miljönämnder. Förbundet kan i övrigt åta sig uppgifter i nära an-
slutning till dess lagstadgade verksamhet. Dessa verksamheter ska finansieras genom av-
gifter och ersättningar från aktuell Förbundsmedlem. 

Diskussioner har under en tid förts om att ta tillvara de synergieffekter som kan uppnås 
genom att alkoholenheten slås ihop med miljöförbundet. 

Då förslagets ambition är att i högsta möjliga grad uppnå självfinansiering, bygger försla-
get på att medlemskommunernas kostnad för alkoholverksamheten huvudsakligen finansie-
ras via sänkta medlemsavgifter för förbundets nuvarande verksamhet. Förslaget innebär att 
resterande kostnader för den gemensamma alkoholenheten som inte kan finansieras genom 
minskade medlemsavgifter fördelas mellan Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad base-
rat på antalet stadigvarande tillstånd. Förslaget innebär med denna beräkningsmodell en 
ökad årlig kostnad för Simrishamns kommun på 21 000 kr samt en engångskostnad för 
flytt av verksamhet om 75 000 kr.

Socialnämnden beslutade 2019-08-29 att ställa sig bakom en sammanslagning av gemen-
sam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad-Ös-
terlenregionens miljöförbund. Socialnämnden tar inte ställning till de ekonomiska villkoren 
i förslaget. Sammanslagningen ska börja gälla den 1 januari 2020.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 237 forts Dnr 2019/321

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-19
Beslut i kommunstyrelsen 2019-09-11, §192 
Beslut i socialnämnden 2019-08-29, Dnr 2019/133 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-28, §196
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-25
Protokoll SÖSK Kommittémöte från 2019-05-28

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna förslaget till sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Sim-
rishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad Österlenregionens 
miljöförbund.

  Finansiering sker inom befintlig budget.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 238 Dnr 2019/15

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Mats Sundbeck (V) - fler cykelställ centralt och vid busshåll-
platser samt centralt placerade cykelpumpar 

Ärendebeskrivning

Mats Sundbeck (V) föreslår i inkommen motion, daterad den 6 januari 2019 att:

 Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att, under 2019, utreda placeringar av fle-
ra cykelställ i centrala Simrishamn samt fler och säkrare cykelställ vid busshållplat-
ser och tågstationer i hela kommunen.

 Utreda, under 2019, möjligheten att placera cykelpumpar centralt i Simrishamn och 
i byarna.”

Motionären framför i motionen bland annat att det är en lovvärd trend i tiden att fler än 
tidigare cyklar samt att elcykel gett många möjligheter att börja cykla istället för att ta bi-
len. Samtidigt framförs att de märkligt nog saknas cykelställ på många ställen i staden.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 28 januari 2019, § 22, för beredning 
att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden som behandlade motionen vid sam-
manträde den 22 augusti 2019, § 171, och beslutade då föreslå kommunfullmäktige ”I ar-
betet med cykelplanen för Simrishamns kommun ingår bland annat frågan kring cykelpum-
par och cykelparkering. I remissversionen av cykelplanen föreslås att en plan bör tas fram 
för cykelparkeringar i respektive tätort och vid kollektivtrafikhållpaltser. Arbetet med att 
sätta upp cykelpumpar pågår, och är redan utfört i Simrishamn, Kivik och Skillinge. I re-
missversionen av cykelplanen beskrivs även hur kommunen kan arbeta vidare med den 
service som kan erbjudas vid olika målpunkter och cykelparkeringar, bland annat avseende
cykelpumpar, samt att mot bakgrund att arbetet med cykelplan redan pågår anses motionen 
härmed besvarad.”

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-27.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-08-22, § 171.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-15.
Motion från Mats Sundbeck (V).
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 238 forts Dnr 2019/15

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Med hänvisning till att de pågår ett arbete med framtagande av en cykelplan, där 
frågorna kring cykelpumpar och cykelparkeringar ingår, anses motionen besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 239 Dnr 2019/128

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ej färdigbehandlade medborgarförslag 2019 

Ärendebeskrivning

Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och 
motioner, KL, kap 5, § 23.

Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år redo-
visar de motioner som inte beretts färdigt och beslutats (Arbetsordning § 32).

Enligt KL, kap 5, § 35, ges fullmäktige rätt att avskriva motioner som ej handlagts inom ett 
år från det att motionen väckts.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-26
Rapport, Ej färdigbehandlade medborgarförslag.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Med godkännande lägga den i ärendet gjorda redovisningen till handlingarna.

____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 240 Dnr 2019/129

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ej färdigbehandlade motioner 2019 

Ärendebeskrivning

Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och 
motioner, KL, kap 5, § 23.

Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år redo-
visar de motioner som inte beretts färdigt och beslutats (Arbetsordning § 32).

Enligt KL, kap 5, § 35, ges fullmäktige rätt att avskriva motioner som ej handlagts inom ett 
år från det att motionen väckts.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-10
Rapport Ej färdigbehandlade motioner

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Med godkännande lägga den i ärendet gjorda redovisningen till handlingarna.

______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 241 Dnr 2019/325

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Försäljning av industritomten Otto Lars 12 - Gröstorps Åkeri AB 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen återremittera 19-09-11 ärendet med uppdrag åt kommundirektören un-
dersöka om det finns en tidigare utfästelse med köparen. 

Gröstorps Åkeri AB har sedan den 12 juni 2018 reserverat verksamhetstomten Otto Lars 
12 med avsikt att där bedriva sin verksamhet. Företaget erhöll den 23 april 2019 bygglov 
för uppförande av nybyggnad av en plåthall inom fastigheten, ett bygglov som även har 
vunnit laga kraft.
Ett förslag till köpeavtal mellan Gröstorps Åkeri AB och Simrishamns kommun är nu upp-
rättat.

I det material som finns kring ärendet så återfinns inget skriftligt avtal sedan tidigare med 
köparen, inte heller kunden kan ta fram ett sådant utan hänvisar till muntliga överenskom-
melser. Enligt de uppgifter som finns dokumenterade så är kunden informerad sedan 2017 
om att marken ska värderas. Priset om 80 kr/kvm har aldrig uppgetts vara aktuellt utan 
kunden är informerad om att värdering måste inväntas innan reservation kan ske. Reserva-
tionen skrevs först när det nya värdet på marken var klarlagt. Oavsett information på hem-
sidan så har kunden fått korrekt information dvs att marken ska värderas. Ett förslag till 
köpeavtal är upprättat och utskickat till Gröstorps Åkeri AB, i juni 2018, med ett värderat 
markpris om 160 kr/m2. Sedan reservationsbekräftelsen lämnades för Otto Lars 12 har 
priset inte ändrats. Det nya priset har med andra ord varit känt för köparen genom hela 
reservations- och bygglovsprocessen. 

Simrishamns kommun har i dagsläget ett flertal tomter inom Otto Lars reserverade med ett 
markpris om 160 kr/m2 och ett fåtal lediga tomter kvar inom hela exploateringsområdet. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 18 juni 2019, § 152, föreslå 
kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat förslag till köpeavtal avseende försäljning 
av fastigheten Otto Lars 12 till Gröstorps Åkeri AB, samt uppdra till samhällsbyggnads-
nämnden att slutföra försäljningen. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag (2019-06-18, § 152) till KF kvarstår.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 2019-10-14
Beslut kommunstyrelsen, daterad 2019-09-11
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 241 forts Dnr 2019/325

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-06-18, § 152.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-07.
Köpeavtal – ej undertecknat av köparen.
Reservationsbekräftelse, daterad 2018-06-12
Mail angående hemsidans uppdatering, daterad 2019-09-18
Mail från Roland Österlind, inkommen 2019-09-30
Utdrag ur Evolution, daterad 2019-10-01
Mail angående hantering av ärende 2019/325, daterad 2019-10-03

Avstå från att delta i beslut

Tomas Assarsson (SD) och Pia Ingvarsson (S) avstår från att delta i beslut av ärendet.

Ajounering

Kjell Dahlberg (ÖP begär ajournering, vilken verkställs kl 12.55-13.00.

Yrkande

Kjell Dahlberg (ÖP) yrkar att man uppdrar åt kommunjuristen göra en juridisk prövning av 
ärendets handläggning.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på att godkänna upprättat förslag till köpeavtal mot Kjell 
Dahlbergs yrkande om en juridisk prövning av ärendets handläggning och finner att arbets-
utskottet beslutat godkänna upprättat köpeavtal.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för att godkänna upprättat förslag till köpeavtal röstar Ja.

Den som röstar för Kjell Dahlbergs (ÖP) yrkande om juridisk prövning av ärendets hand-
läggning röstar Nej.

Voteringen utfaller med 2 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M) och Mats Bengtsson (C) mot 

1 Nej-röst; Kjell Dahlberg (ÖP).

Arbetsutskottet har beslutat godkänna upprättat förslag till köpeavtal.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 241 forts Dnr 2019/325

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna upprättat förslag till köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Otto 
Lars 12 till Gröstorps Åkeri AB

 Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att slutföra försäljningen.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Kjell Dahlberg (ÖP).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 242 Dnr 2019/414

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Verksamhetsområde för kommunalt avlopp inom Havängs sommarby 

Ärendebeskrivning

Föreläggande om att inrätta verksamhetsområde för spillvatten vid Havängs sommarby 
genom allmän anläggning har inkommit från Miljötillsynsenheten Länsstyrelsen Skåne 20 
juni 2019, (Länsstyrelsens diarienummer 567-23238-2018).

Havängs sommarby omfattas av det kommunala ansvaret enligt 6 § lagen om allmänna 
vattentjänster, avseende spillvatten. Havängs sommarby ingår redan i verksamhetsområde 
för dricksvatten. Att verksamhetsområde för spillvatten inrättas i Havängs sommarby inne-
bär dock inte att området omedelbart kan anslutas till spillvattensystemet. För att utbygg-
nad av spillvatten till Havängs sommarby ska kunna ske måste Kiviks avloppsreningsverk i 
första hand vara utbyggt och i drift. Därtill måste nytt spillvattensystem, nya pumpstatio-
ner,
ombyggnationer i befintligt ledningsnät i Kivik med mera även utredas, projekteras och 
utföras. En rimlig tidpunkt, enligt samhällsbyggnadsförvaltningen, för när spillvattenan-
slutning av Havängs sommarby kan ske är 2025.

Bostäderna inom Havängs sommarby har idag enskilda spillvattenanläggningar. Många av 
dessa uppfyller inte miljöbalkens krav på rening och Ystad-Österlenregionens miljöför-
bund har beslutat om förelägganden om krav på åtgärder för bostäderna. Mark- och miljö-
domstolen har framfört att avloppsfrågan måste lösas i ett större sammanhang det vill säga 
genom inrättande av kommunalt verksamhetsområde avseende spillvatten.

Verksamhetsområdet är det område där lagen om allmänna vattentjänster ska tillämpas. 
Verksamhetsområdet ska redovisas så att det tydligt framgår vilka fastigheter som ska om-
fattas, exempelvis i en karta. Fastighetsägare inom ett verksamhetsområde för den allmän-
na vatten- och avloppsanläggningen har både rätt och skyldighet att ansluta sig till den all-
männa anläggningen enligt lagen om allmänna vattentjänster. Huvudmannen har då också 
rätten att ta ut anläggnings-avgifter enligt gällande VA-taxa.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 26 september 2019, § 209, 
föreslå att de fastställs verksamhetsområde enligt bilagd kartbild, 2019-09-13, samt att 
anslutning av tomter inom Havängs sommarby ska ske enligt VA-planen 2020 - 2025.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-14.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-09-26, § 209.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 242 forts Dnr 2019/414

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kartbild verksamhetsområde spillvatten, 2019-09-13.
Fastighetsförteckning, 2019-09-13.
Föreläggande om inrättande av verksamhetsområde, Länsstyrelsen Skåne, 2019-06-20.
Yttrande avseende inrättande av verksamhetsområde, VA-avdelningen, 2019-05-31.
Underrättelse inför beslut, Länsstyrelsen Skåne, 2019-05-07. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Fastställa verksamhetsområde för kommunalt avlopp inom Havängs sommarby, en-
ligt redovisad kartbild 2019-09-13.

 Anslutning av aktuella tomter inom Havängs sommarby ska ske enligt VA-planen 
2020 – 2025.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 243 Dnr 2019/298

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projekt VA-samverkan - bilda gemensamt driftbolag 

Ärendebeskrivning

Under en tid har de förekommit diskussioner med Tomelilla kommun om förutsättningarna 
för bildande av ett gemensamt driftbolag. Ett gemensamt driftbolag bedöms skapa ökade 
förutsättningar att få en fullvärdig interkommunal VA-verksamhet för två mindre kommu-
ner, vilket också skapar en ökad flexibilitet.
Utifrån detta beslutade kommunfullmäktige den 2 september 2019, § 183, att:

 Bilda ett gemensamt driftbolag med Tomelilla kommun för VA-verksamheterna.
 Driftbolagets huvudsäte placeras i Tomelilla kommun.
 Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram erforderliga handlingar för att in-

rätta driftbolaget för VA-verksamhet med Tomelilla kommun. Handlingarna ska 
beslutas i kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsnämnden har därefter, vid sammanträde den 26 september 2019, § 210, 
beslutat:

 Överlämna aktieägaravtal, bolagsordning, samarbetsavtal, ägardirektiv, arbetsord-
ning för styrelsen och VD-instruktion till kommunfullmäktige för antagande.

 Föreslå att kommunfullmäktige i Simrishamn och Tomelilla beslutar att tillsätta en 
interimsstyrelse bestående av 3 ledamöter från vardera kommunen.

 Föreslå att kommunfullmäktige i Simrishamn och Tomelilla delegerar till interims-
styrelsen att fatta erforderliga beslut för att bilda bolaget och starta dess verksamhet 
samt att rekrytera VD.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-09.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-09-26, § 210.
Förslag till Aktieägarevatal.
Förslag till Bolagsordning.
Förslag till Samarbetsavtal.
Förslag till Ägardirektiv.
Förslag till Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion.
Tidplan reviderad 2019-09-03.
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-09-02, § 183.
Rapport VA-samverkan, 2019-03-28.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 243 forts Dnr 2019/298

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 244 Dnr 2019/290

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare 

Ärendebeskrivning

Kommuner och regioner ska kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal läm-
nats över till privata utförare och i avtalen tillförsäkra sig information som gör det möjligt 
att ge allmänheten insyn.

Dessa grundkrav vilar på förhållandet att kommuner och regioner är ansvariga även för 
verksamhet som genom avtal överlämnas till privata utförare. I ansvaret ligger då också att 
följa upp och kontrollera. 

Omfattningen och inriktningen på kontrollen och uppföljningen ser olika ut beroende på 
verksamhetens art och hur angelägen den är ur ett allmänintresse. Ju mer beroende med-
borgarna är av verksamheten desto större krav på uppföljning, kontroll och insyn. 

För att stärka styrningen och strukturen på uppföljningen och kontrollen ska fullmäktige 
varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter 
som utförs av privata utförare på uppdrag av kommuner och regioner. Programmet ska 
även ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn 
ska tillgodoses 

Programmet ska omprövas av fullmäktige varje mandatperiod. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-16
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata företagare 2019
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-04-25 §73

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare an-
tas. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 245 Dnr 2019/397

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor 2020 - Österlens Kommunala Renhållnings AB 

Ärendebeskrivning

Österlens Kommunala Renhållningsbolag AB har inkommit med förslag på taxor för verk-
samhetsåret 2020 avseende Simrishamns kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2019-10-07
Budget 2020 – Ökrab
Budgetkommentarer 2020
Renhållningstaxa Ökrab Förslag 3
Kommentarer Taxor 2020
Taxa containers 2020 förslag ver 3

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Fastställa Österlens Kommunala Renhållningsbolag AB:s taxor att gälla fr.o.m. 
2020-01-01

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 246 Dnr 2019/437

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor 2020 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Ärendebeskrivning

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med förslag på timtaxa för verksam-
hetsåret 2020 avseende Simrishamns kommun.

Miljöförbundet har även inkommit med taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och fo-
der. I kommande kontrollförordning försvinner begreppet extra offentlig kontroll vid bris-
tande efterlevnad och ersätts med offentlig kontroll. Detta gäller fr.o.m. 2019-12-15. Det 
blir ingen höjning av årsavgifter eller timavgifter i detta beslut mot tidigare gällande avgif-
ter. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2019-10-17
Beslut Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder
Bilaga 1 – Riskklassning av livsmedelsverksamhet
Tjänsteskrivelse Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Beslut Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens miljöförbund

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Fastställa Ystad-Österlenregionens miljöförbund timtaxa att gälla fr.o.m. 2020-01-
01

 Fastställa taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder att gälla fr.om. 2019-
12-15

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-10-23

§ 247 Dnr 2019/392

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sammanträdesdagar 2020  

Ärendebeskrivning

Förslaget om en gemensam årsplanering ger en helhetsbild över samtliga sammanträden i 
nämnderna och kommunfullmäktige. Ambitionen med årsplaneringen är att det ska under-
lätta och ge en effektivare och smidigare planering för ärendegången i kommunen. Det har 
förekommit vid flera tillfällen att ärenden från en nämnd inte kunnat planeras in för beslut i 
kommunstyrelsens arbetsutskott då tidsramarna varit alldeles för snäva. Detta kan inte fullt 
ut avhjälpas med en gemensam årsplanering då även bl.a. personella resurser påverkar, 
men en gemensam årsplanering ger bättre förutsättningar för ärendeplaneringen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-18
Årsplanering sammanträdesdagar 2020

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Fastställa sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommun-
styrelsen samt dess nämnder i enlighet med upprättat förslag.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 För vidare beredning överlämna förslaget avseende kommunfullmäktiges samman-
träden 2020 till kommunfullmäktiges presidium

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag
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