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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-06-03

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Jeanette Ovesson (M)
Jaennine Olesen (M)
Anders Johnsson (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M)
Maria Linde Strömberg (M) – medverkar digitalt
Paul Frogner Kockum (KD)
Lotta Hildebrand (L)
Mats Bengtsson (C)
Pia Ingvarsson (S)
Karl-Erik Olsson (S)
Christer Grankvist (S)
Gudrun Schyman (FI)
Christer Persson (ÖP) tjänstgör för  (MP)
Mats Sundbeck (V)
Tomas Assarsson (SD)
Fredrik Ramberg (SD)

Övriga deltagande Peter Rimsby (M) – medverkar digitalt
Kristina Åhberg (M) – medverkar digitalt
Anna Ling (C) – medverkar digitalt
Berit Olsson (S) – medverkar digitalt
Lennart Månsson (S) – medverkar digitalt, §§ 109-113, 
122-134 (anslutningsproblem §§ 114-121)
Christl Bengtsson (S) – medverkar digitalt

Lena Alebo, museichef, § 111
Diana Olsson, kommundirektör
Carina Persson, nämndsekreterare
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-06-03

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING>

Beslut Rubrik Ärende  Sida

Val av justerare
§ 109 Fastställande av ärendelista - Kommunstyrelsen 2020/5 5
§ 110 MEDDELANDEN 2020/6 6

Gemensamt remissvar sydöstra Skåne angående för-
slag till nya förskrifter till väg 11, Skåne län TRV 
2019/54663

2019/395

Protokoll från SÖSK-möte, 2019-12-09 2020/100
INFORMATION

§ 111 Simrishamn 900 år 2020/233 7
§ 112 Information från kommundirektören 2020 2020/7 8

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT
§ 113 Arbetsutskottets delegeringsbeslut 2020/8 9

Ekonomichefens delegeringsbeslut 2020 2020/1
BESLUTSÄRENDEN

§ 114 Medborgarförslag - stämpelklocka till alla kommunala 
inrättningar

2020/134 10

§ 115 Medborgarförslag - Österlen-Svensk ordbok till nyin-
flyttade

2019/446 11

§ 116 Medborgarförslag - Förändra öppettiderna på Måsa-
lycke  återvinningscentral.

2019/456 12

§ 117 Medborgarförslag - Måsalycke ska bibehålla lördags-
öppet

2020/28 13

§ 118 Medborgarförslag - angående förändrade öppettider på 
Måsalycke återvinningsstation

2020/103 14

§ 119 Val av ombud till bolagsstämma med Österlen VA AB 2020/201 15
§ 120 Remiss: Havsplan och kustzonsanalys - Fördjupning 

av översiktsplanen för Simrishamns kommun - utställ-
ning 

2019/216 16 - 17

§ 121 Budgetskrivelse kommunstyrelsen 2021-2023 2020/205 18
§ 122 Sommargåva till kommunens anställda - presentkort 

gällande i Simrishamns kommun
2020/165 19 - 22

§ 123 Princip för fastställande av taxor och avgifter_2 2020/227 23 - 24
§ 124 Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för internhyra 2019/422 25 - 26
§ 125 Motion från (SD) - Kameraövervakning för ökad 

trygghet (SD)
2019/507 27 - 28

§ 126 Begäran om tilläggsanslag - kultur- och fritidsnämn-
den - återremitterat ärende

2020/3 29 - 30

§ 127 Förslag om särskilt stöd med anledning av Covid-19 2020/187 31 - 32
§ 128 Årsredovisning  2019 - AV-Media Skåne 2020/173 33
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-06-03

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

§ 129 Taxor och avgifter 2020 - Byggnadsnämnden 2019/326 34
§ 130 Detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) - 

antagande  
2018/278 35 - 36

§ 131 Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget och 
exploateringsbudget 2021 med plan för 2022–2025

2019/498 37

§ 132 Årsredovisning 2019 - Östra Skånes Hjälpmedels-
nämnd 

2020/191 38

§ 133 Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serve-
ringsställen

2020/237 39 - 40

§ 134 Byggnadsnämndens äldre tillsynsärenden 2020/238 41 - 42
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-06-03

§ 109 Dnr 2020/5

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Till dagens sammanträde har två ärenden tillkommit:

- Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen – behandlas som 
punkt 32.

- Byggnadsnämndens äldre tillsynsärenden – behandlas som punkt 33.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av ärenden enligt ovan.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-06-03

§ 110 Dnr 2020/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

MEDDELANDEN

Följande meddelanden redovisas:

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Infrastrukturplan

- Gemensamt remissvar sydöstra Skåne angående förslag till nya föreskrifter till väg 
11, Skåne län, TRV 2019/54663.

- Protokoll från SÖSK-möte 2019-12-09.

_____

6



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-06-03

§ 111 Dnr 2020/233

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Simrishamn 900 år

Museichef Lena Alebo informerar om planerna inför firandet av Simrishamn 900 år.

Lena Alebo berättar om och bakgrunden till varför Simrishamn finns idag. Simrishamn 
bildades år 1123. 

Kyrkan är Simrishamns praktmonument och byggdes under 1200-talet.

Firandet av Simrishamn 900 år är tänkt att ske under 4 tillfällen. Första tillfället är nyårsaf-
ton 2022/2023. I maj 2023 ska det bli uteaktiviteter. I augusti 2023 är planen att försöka få 
några vikingaskepp komma in i hamnen samt anordna en vikingamarknad. I november 
2023, under Österlen lyser, ska man anordna ett evenemang i form av ett framtidstema.

Önskan är att alla ska kunna vara med i anordnandet att firande: skolor, föreningslivet, 
näringslivet med flera.

Presentation av jubileumsåret kan ske med hjälp av filmer, artiklar, instagram med mera. 
Finns även tankar på att framställa en egen logotyp.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-06-03

§ 112 Dnr 2020/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören 

Kommundirektör Diana Olsson informerar om nuvarande läge gällande Covid 19.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdateras när det sker förändringar. Situationen just nu 
är att man är lite ”mitt emellan” men man behöver fortfarande vara förberedd på ökad 
smittspridning.

Skyddsmateriel behöver fortfarande köpas in. Veckovis avstämning sker genom att förvalt-
ningarna rapporter hur deras situation ser ut. 

Under de senaste 2 veckorna har läget varit oförändrat. 

Sommarplaneringen inom Vård & Omsorg är under kontroll, vilket innebär att personalbe-
manningen kommer man kunna hantera vid en eventuell smittspridning.

Besked har lämnats att man kan starta upp skolverksamheten igen till hösten.

I övrigt sommarplaneras det för ett ökat antal besökare där framförallt samhällsbyggnads-
förvaltningen är involverad. Man tittar bland annat på ökad städning av offentliga toaletter 
och ökad soptömning.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-06-03

§ 113 Dnr 2020/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av delegeringsbeslut

Följande delegeringsbeslut redovisas:

- Ekonomichefens delegeringsbeslut: Godkännande av borgensåtagande (2.7) place-
ring av pensionsmedel (2.10) samt upptagande av lån (2.12).

- Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 2020-05-20, § 88.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-06-03

§ 114 Dnr 2020/134

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - stämpelklocka till alla kommunala inrättningar 

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit avseende införande av stämpelklocka till alla kommu-
nala inrättningar. Förslagsställaren förespråkar införandet av stämpelklocka med hänvis-
ning till att det skulle spara tid för medarbetare och arbetsledare, samt kännas mer seriöst 
och effektivt. Förslagsställaren hänvisar också till att stämpelklockan skulle ”hålla koll på 
arbetsmiljöarbetet som gör det säkert och tryggt för personal att arbeta enligt lagkraven 
enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbete”.  

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-05-20, § 89
Tjänsteskrivelse 2020-04-15
Inkommit medborgarförslag, 2020-03-12
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Avslå medborgarförslaget

_______
Beslutet expedieras till:
Christina Persson 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-06-03

§ 115 Dnr 2019/446

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Österlen-Svensk ordbok till nyinflyttade 

Ärendebeskrivning

Bengt Wrannerheim föreslår i ett medborgarförslag att nyinflyttade i Simrishamns kom-
mun istället för att som idag inbjudas till en lunch, ska få ”Österlen-Svensk ordbok av för-
fattaren Lars Yngve med en dedikation från kommunalrådet. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari, § 3, redogör Bengt Wrannerheim för sitt 
medborgarförslag.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-05-20, § 90
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2020-04-28
Kommunstyrelsen, 2020-01-15, § 3
Inbjudan till Kommunstyrelsen, 2019-12-09
Kommunfullmäktige 2019-11-25, § 249
Medborgarförslag – Österlen-Svensk ordbok till nyinflyttade. 2019-10-18

Yrkande

Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på att avslå medborgarförslaget mot Tomas Assarssons 
(SD) yrkande om bifall och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå medborgarförslaget.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Avslå medborgarförslaget.

______
Beslutet expedieras till:
Bengt Wrannerheim
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-06-03

§ 116 Dnr 2019/456

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Förändra öppettiderna på Måsalycke återvinnings-
central. 

Ärendebeskrivning

Roger Westh föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska öka öppettiderna med någ-
ra timmar på lördagar och söndagar på Måsalycke återvinningscentral. Roger menar att det 
är under helgen man har tid att fixa med hus och trädgård och också att omedelbart göra 
sig av med avfallet. Roger föreslår utökade öppettider på lördagar mot dagens 09.00-13.00 
samt öppet några timmar på söndagar då det idag är helt stängt. Slutligen skriver Roger att 
man i gengäld eventuellt kan begränsa öppettiderna vissa vardagar. 

Roger Westh har inbjudits att föredra sitt förslag vid kommunstyrelsens sammanträde den 
15 januari 2020 men har avböjt medverkan. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-05-20, § 91
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2020-04-30. 
Svar på skrivelse från byalagen kring Måsalycke återvinningscentral, Sysav
Inbjudan till Kommunstyrelsen, 2019-12-09. 
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-11-25, § 253.
Medborgarförslag: Förändra öppettiderna på Måsalycke återvinningscentral, 2019-10-29. 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Avslå medborgarförslaget då frågan om öppettider på Måsalycke återvinningscen-
tral ägs av SYSAV. 

_______
Beslutet expedieras till:
Roger Westh
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-06-03

§ 117 Dnr 2020/28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Måsalycke ska bibehålla lördagsöppet 

Ärendebeskrivning

Per Svensson föreslår i ett medborgarförslag att Måsalycke återvinningscentral ska bibe-
hålla lördagsöppet även efter den 1 april 2020. Per menar att den begränsade tillgänglighe-
ten inte ger kommuninvånarna en likvärdig service, att det finns en risk för avfallsdump-
ning i naturen och att miljöbelastningen ökar då invånarna i de norra delarna av kommunen 
måste köra längre med sitt avfall under helgerna. 

Per Svensson har inbjudits att föredra sitt förslag vid kommunstyrelsens sammanträde den 
18 mars 2020 men har avböjt medverkan. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-05-20, § 92
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2020-04-30.
Svar på skrivelse från byalagen kring Måsalycke återvinningscentral, Sysav 
Inbjudan till Kommunstyrelsen, 2020-03-03. 
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-02-24, § 32.
Medborgarförslag: Måsalycke ska bibehålla lördagsöppet, 2020-01-20. 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Avslå medborgarförslaget då frågan om öppettiderna på Måsalycke ägs av SYSAV. 
_______
Beslutet expedieras till:
Per Svensson
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-06-03

§ 118 Dnr 2020/103

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - angående förändrade öppettider på Måsalycke åter-
vinningsstation 

Ärendebeskrivning

Lisa Löwenborg föreslår i ett medborgarförslag att Måsalycke återvinningsstation ska kun-
na fungera obemannad under vissa tider. Förslaget grundar sig i neddragna öppettider vil-
ket Lisa menar kan leda till ökad avfallsdumpning i naturen, större miljöbelastning på 
grund av längre bilkörning till en öppen station samt i en förlängning en minskad attrakti-
vitet för kommunen som inflyttningsort. 

Lisa hänvisar till försöksverksamhet med obemannade återvinningscentraler i Lund och 
Skellefteå kommuner. 

Vid kommunstyrelsen sammanträde den 15 april redogör Lisa Löwenborg för sitt förslag. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-05-20, § 93
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2020-05-04
Inbjudan till Kommunstyrelsen, 2020-04-06. 
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-03-30, § 70.
Medborgarförslag: Angående förändrade öppettider på Måsalycke återvinningsstation, 
2020-03-02 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Avslå medborgarförslaget då frågan om testverksamhet för en obemannad återvin-
ningscentral på Måsalycke ägs av SYSAV. 

_______
Beslutet expedieras till:
Lisa Löwenborg
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-06-03

§ 119 Dnr 2020/201

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av ombud till bolagsstämma med Österlen VA AB 

Ärendebeskrivning

Österlen VA AB kommer att genomföra bolagsstämma den 25 juni 2020, klockan 13.00, i 
Tomelilla.

Kommunstyrelsen har att utse ombud att representera ägaren vid bolagsstämman. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-06.
Bolagsordning (att antas på bolagsstämman).
Ägardirektiv (fastställs vid bolagsstämma).

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Till ombud vid bolagsstämman med Österlen VA AB utse Mats Bengtsson (C).

 Till ersättare vid bolagsstämman med Österlen VA AB utse Pia Ingvarsson (S).

_______
Beslutet expedieras till:
Österlen VA AB
Mats Bengtsson (C)
Pia Ingvarsson (S)
Kommunledningskontoret, kanslienheten
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-06-03

§ 120 Dnr 2019/216

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Remiss: Havsplan och kustzonsanalys - Fördjupning av översiktsplanen 
för Simrishamns kommun - utställning 

Ärendebeskrivning

Havsplanens syfte är att klargöra hur kommunens havsområde ska användas. Planen sam-
manställer kunskap och underlag för att skapa en helhetsbild av havs- och kustområdet. En 
helhetsbild som leder till väl förankrade strategier och riktlinjer samt förslag på åtgärder 
som möjliggör att strategierna kan uppnås.

Många intressen samsas i havet och längs kusten, vilket skapar behov av en långsiktig plane-
ring och förvaltning. Denna fördjupning av Översiktsplanen, Havsplanen med tillhörande kust-
zonsanalys, handlar om just havets framtida utveckling och stakar ut den framtidsvision kom-
munen har för sitt havsområde och ger ett helhetsgrepp kring den framtida förvaltningen. Det 
är ett strategiskt dokument att använda vid avvägningar och beslut rörande kommunens havs- 
och kustområde.

Av kommunens översiktsplan framgår att en Havsplan inklusive en kustzonsanalys med tydli-
ga riktlinjer och prioriteringar, ska tas fram. Havsplanens uppgift är att vara vägledande vid 
olika ställningstaganden och frågor såsom tillståndsgivning, detaljplanering och bygglov.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2017, § 73, att arbetet med Havsplanen skall ledas av 
samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 1 april 2020, § 53, godkänna planen för utställning.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-05-20, § 95
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-04.
Kungörelse, 2020-04-08.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-04-01, § 53. 
Samrådsredogörelse, 2020-03-17.
Förslag till Havsplan och kustzonsanalys – Fördjupning av översiktsplan för Simrishamns 
kommuns havsområde, 2020-03-07.
Mark- och vattenanvändningskarta.
Kommunstyrelsens beslut, 2019-06-05, § 148.
Kommunstyrelsens beslut, 2017-03-08, § 73.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-06-03

§ 120 forts Dnr 2019/216

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Inte framföra någon erinran kring nu föreliggande utställningshandling, ”Havsplan 
och kustzonsanalys – Fördjupning av översiktsplanen för Simrishamns kommuns 
havsområde”.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden/Plan- och exploateringsenheten
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-06-03

§ 121 Dnr 2020/205

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budgetskrivelse kommunstyrelsen 2021-2023 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret överlämnar förslag till budgetskrivelse för 2021–2023.

En antagen budgetskrivelse ska skickas in till ekonomienheten den 6 augusti för att sedan 
presenteras för budgetberedningen vid dess möte den 17 augusti. I budgetskrivelsen ska 
kortfattat beskrivas ansvarsområdet. Som underlag för driftbudgeten ska beskrivning ske 
av nuläget gällande verksamheterna samt bedömd måluppfyllelse för innevarande år.

Nya resursbehov med motivering ska lämnas i prioriteringsordning samt vara kopplade till 
ett fullmäktigemål. Varje nämnd ska även ta fram effektiviserings-möjligheter som mot-
svarar minst en procent av 2020 års ram, vilket för kommunstyrelsen är 913 tkr. Dessa ska 
konsekvensbeskrivas och kopplas till ett fullmäktigemål. 

Budgetskrivelsen ska också innehålla investeringsäskanden för åren 2021–2025, preliminä-
ra nämndmål för 2021 och taxor för 2021.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-05-20, § 96
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2020-05-05
Budgetskrivelse för kommunstyrelsen 2021–2023
Investeringsbudget för kommunstyrelsen 2021–2025.

Avstå från att delta i beslut

Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (FI), 
Christer Persson (ÖP) och Mats Sundbeck (V) avstår från att delta i beslut av ärendet.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna att kommunledningskontorets förslag till budgetskrivelse för 2021–2023 
utgör underlag för kommande arbete i budgetberedningen.

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-06-03

§ 122 Dnr 2020/165

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sommargåva till kommunens anställda - presentkort gällande i Sim-
rishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S) har i skrivelse föreslagit att man uppmärksam-
mar alla kommunanställda för det arbete som man just nu utför under förhållanden som 
inte är brukliga med tanke på Covid 19. 

Förslaget innebär att den kommunanställda får ett presentkort på 1000 kronor som är riktat 
att användas under exempelvis tre månader, maj-juli 2020. Detta skulle även innebära ett 
tillskott för kommunens näringsliv. 

Kostnaden för kommunen skulle bli ca 1,5 mnkr. Presentkortet ska enbart kunna användas 
i Simrishamns kommun.

De enda gåvor till anställda som är skattefria är:
 julgåvan om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. 
 jubileumsgåva som är en gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 

100-årsjubileum. Värdet får inte överstiga 1 350 kronor inklusive moms.
 Minnesgåva som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställde 

uppnår viss ålder, längre tids anställning eller när anställningen upphör. Värdet får 
inte överstiga 15 000 kronor inklusive moms.

Övriga gåvor är skattepliktiga för anställda. Skatteavdrag från engångsbelopp ska prelimi-
närt göras i intervallet 30 % till 57 % för huvuddelen av de som är anställda i kommunen.

Således är julgåvan (som sommargåva) det alternativ som är möjligt utan att det ger konse-
kvenser inom beskattningsområdet.

I början av maj har Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterat ytterligare åtgär-
der med anledning av det nya coronaviruset. Det handlar om två nya förslag som innebär 
tillfällig skattefrihet för vissa förmåner som anställda kan få av sin arbetsgivare.

Det aktuella förslaget gäller tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 1 000 kro-
nor per anställd som arbetsgivare kan ge till sina anställda. Skattefriheten ska gälla utöver 
möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns idag, till exempel i form av julgåvor. 
De nya reglerna föreslås gälla från och med juni och fram till årets slut. Bakgrunden till 
förslaget är att många företag och kommuner har uttryckt en vilja att hjälpa till för att lind-
ra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset. Genom de skattelättna-
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

der som nu föreslås kan de anställda få till exempel presentkort för att handla och därige-
nom stödja det lokala näringslivet.

Regeringen kommer att överlämna förslagen i en extra ändringsbudget.

Om kommunen ger de anställda ett presentkort helt utan villkor så som ovan beskrivit så är 
det väldigt lite som talar för att det skulle vara upphandlingspliktigt. Särskilt då personalen 
själv får välja vad de vill köpa och var, att det de köper kommer vara saker inom många 
olika områden och att det är inköp som inte kommer kommunen som organisation till del. 

Det som i så fall talar för motsatsen är att politikerna vill villkora det med att det måste 
användas inom en viss tid, att det måste användas hos de lokala företagen och att kom-
munen kommer betala ersättning direkt till dessa företag när de löser in presentkor-
tet.

Man får komma ihåg att det inte är själva presentkortet som kommer bedömas om det är 
upphandlingspliktigt eller inte. Utan det är de enskilda transaktionerna med företagen i 
samband med att presentkortet löses in. Om dessa inköp görs inom många olika branscher 
så är det inte säkert att de totala inköpen behöver räknas ihop som en direktupphandling, 
utan som flera. En direktupphandling av ett mobiltelefonskal kommer till exempel inte att 
räknas ihop med en direktupphandling av en smörgåstårta.

Bedömning är att det är väldigt lite som talar för att det skulle leda till problem rent upp-
handlingsmässigt med det upplägg som beskrivs i motionen, förutsatt att inte en stor del av 
de anställda använder sina presentkort hos samma företag. Man behöver heller inte oroa sig 
för att vi begår avtalsbrott mot våra ramavtalsleverantörer inom olika områden, då detta 
handlar om inköp som inte kommunen hade haft behov av i vanliga fall. Om någon ramav-
talsleverantör undrar varför vi har köpt mobilskal från ett lokalt företag istället för hos ra-
mavtalsleverantören till exempel så får vi hänvisa till att det är kopplat till presentkorten 
till de anställda. 

Det kan dock bli upphandlingspliktigt under vissa förutsättningar, till exempel om vi som 
kommun själv tilldelar avtalet till leverantören eller om kommunen direkt betalar till leve-
rantören istället för privatpersonen. Upphandlingsmyndigheten hänvisar till att en bedöm-
ning behöver göras i det enskilda fallet.

Genom kommunens upphandlade bank kan vi teckna avtal om digitala presentkort mot en 
kostnad. Till denna lösning kopplas då de lokala handlarna. Denna lösning kräver även 
administration från kommunens sida för att hålla kontroll på alla de transaktioner som detta 
genererar, dels se till att handlarna erhåller sina pengar, dels att det bokförs rätt inom kom-
munen och löpande avstämning av saldon på klientmedelskontot.
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Enligt det senaste ekonomiska scenariot som framkommit, som relaterar till Covid19, indi-
kerar att kostnaden för kommunen ökar avsevärt samtidigt som scenariot för skatteunderla-
get minskar avsevärt. Statlig finansiering indikeras, men några formella beslut är ännu inte 
tagna i riksdagen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-05-20, § 98
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-07
Skrivelse inlämnad av Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S) daterad 2020-04-02.

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till förslaget dock med ändringen att presentkortet inte ska 
gälla i matbutiker och att finansiering sker genom välfärdspengarna.

Anders Johnsson (M) yrkar avslag på förslaget.

Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till förslaget.

Lotta Hildebrand (L) yrkar avslag på förslaget.

Mats Bengtsson (C) yrkar avslag på förslaget.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på att bifalla förslaget mot att avslå detsamma och finner 
att kommunstyrelsen beslutat avslå förslaget.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som vill avslå förslaget röstar Ja.

Den som vill bifalla förslaget röstar Nej.

Voteringen utfaller med 7 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Anders 
Johnsson (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand 
(L) och Mats Bengtsson (C) mot
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6 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun 
Schyman (FI), Christer Persson (ÖP) och Mats Sundbeck (V) samt 

2 som avstår; Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD).

Kommunstyrelsen har beslutat avslå förslaget.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Avslå förslaget om sommargåva till kommunens anställda.

_______
Beslutet expedieras till:
Karl-Erik Olsson (S)
Pia Ingvarsson (S)

22



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-06-03

§ 123 Dnr 2020/227

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Princip för fastställande av taxor och avgifter  

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med förslag avseende principer för taxor och 
avgifter för Tobisviks camping från och med 2021-10-01. 

Av inkomna handlingar framkommer att kultur- och fritidsnämnden beslutat att alternativ 3 
ska gälla.  
Alternativ 3 innebär: ekonomisk kontroll genom upphandling:
Entreprenören fastställer taxor och avgifter och tar in dessa. Avgiften till kommunen fast-
ställs vid upphandlingen. Detta är en "ren" koncessionsupphandling och ger entreprenören 
möjlighet till kontroll över ekonomin, samtidigt som den ekonomiska risken blir tydligt 
definierad. Kommunen vet också hur stor intäkt man kommer att få varje avtalsår. Därige-
nom har man den ekonomiska kontroll som kommunallagen föreskriver. Detta uppnås ge-
nom beslut om principförslag via kultur- och fritidsnämnden, vilket fastställs av kommun-
fullmäktige.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-25
Beslut Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-19 § 51
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-12
Beslut Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-17 § 32.
Beslut Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-25 § 5.
Utredning Tobisviks camping daterad 2020-02-13.
Beslut Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-10 § 68.
Beslut Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-27 § 49.

Avstå från att delta i beslut

Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (FI), 
Christer Persson (ÖP) och Mats Sundbeck (V) avstår från att delta i beslut av ärendet.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Princip för taxesättning sker genom att entreprenören fastställer taxor och avgifter och 
tar in dessa. Avgiften till kommunen fastställs vid upphandlingen, vilken bedöms full-
göra kravet på ekonomisk kontroll för ärende av principiell betydelse.  
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 Ovanstående gäller från och med 2021-10-01.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för internhyra 

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. Lokalförsörjningen är en viktig länk i samhällsbygg-
nadsprocessen.

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 redovisades i  projektslutrapport Fastigheter som 
resultatenhet som godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 oktober, § 233, för 
remittering till samtliga nämnder. Remisstiden pågick till och med den 31 januari 2020.
Yttranden har inkommit från samtliga nämnder med hyresgästverksamheter.

Förslagets genomförande planeras under 2020 för att vara i drift från och med 2021.
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Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-05-20, § 97
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-08
Förslag till Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för internhyror för kommunala verksam-
hetslokaler inom Simrishamns kommun, 2020-05-08

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna förslag till Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för internhyror för 
kommunala verksamhetslokaler inom Simrishamns kommun

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Motion från (SD) - Kameraövervakning för ökad trygghet (SD) 

Ärendebeskrivning

Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD) har i motion inkommen den 19 decem-
ber 2019 yrkat:

 ”Att en utredning görs omgående vilka utomhusmiljöer som är behov av kameraö-
vervakning. Man tar då också hänsyn till de område som polisen pekar ut som pro-
blematiska.

 Att det söks tillstånd och att kameror sätts upp i dessa utomhusmiljöer där man ser 
behov.

 Att parallellt med detta ovan också undersöker möjlighet att avropa vakt vid behov.
 Att finansiering sker via pengar som är till kommunfullmäktiges förfogande.”

Slutligen yrkar Sverigedemokraterna att berörd nämnd får i uppdrag av kommunfullmäkti-
ge att genomföra detta. Som bakgrund anger motionärerna att otryggheten i Simrishamn 
har ökat i den senaste trygghetsmätningen. Vidare att det pågår drogförsäljning. De menar 
att kameror gör att människor känner sig tryggare, brottsligheten minskar och polisens 
möjligheter att identifiera personer som begår brott ökar. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträden den 30 mars 2020, § 60, återremitterades ärendet 
för att kompletteras med en tidigare gjord utredning om aktuella områden, vilken nämnd 
som skall hantera ärendet samt finansiering. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-05-20, § 99
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-07
Skrivelse från säkerhetschef Thomas Anderssons, 2020-01-07
Motion från Tomas Assarson m fl (SD), 2019-12-09.

Yrkande

Gudrun Schyman (FI) yrkar avslag på förslaget.

Mats Sundbeck (V) yrkar bifall till Gudrun Schymans (FI) yrkande.

Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till förslaget.
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Beslutsomgång 

Ordföranden ställer proposition på att bifalla förslaget mot att avslå detsamma och finner 
att kommunstyrelsen beslutat bifalla förslaget.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anse motionen besvarad avseende utredning av utomhusmiljöer.

 Söka tillstånd för kameraövervakning i de områden som av lokala BRÅ föreslagits 
som möjliga områden för kameraövervakning.

 Uppdra åt kommundirektören att utreda frågan om ansvarig nämnd och finansiering

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Gudrun Schyman (FI) och Mats Sundbeck (V).
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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Begäran om tilläggsanslag - kultur- och fritidsnämnden - återremitterat 
ärende 

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde 2019-12-12 § 89 beslutat att till kom-
munfullmäktige anhålla om ett tilläggsanslag på 870 tkr i driftsramen. Äskat anslag ska 
användas till ökning av LOK-stöd 350 tkr, utredning och aktivitet KKN 100 tkr, utrustning 
sporthallar 100 tkr och digital konsthall 20 tkr.  

I den av kommunfullmäktige antagna budget för år 2020 finns under finansförvaltningen 
ett anslag för Kommunfullmäktiges förfogande motsvarande 10 872 tkr. Detta anslag dis-
ponerar kommunfullmäktige att fördela ut till nämndernas verksamheter om kommunfull-
mäktige finner detta finansiellt och verksamhetsmässigt ändamålsenligt.

Det finns emellertid en osäkerhet vad gäller en rad kostnadsposter under året. Bland annat 
kring pensionskostnader, som under de senaste åren överstigit de prognoser och beräkning-
ar vi har fått att utgå ifrån. Friskolorna driver en process mot kommunen avseende grund-
belopp per elev och därmed vet vi inte om vi kommer att få ytterligare kostnader i samband 
med domslut.
Vi står inför eventuella investeringar i nya accesspunkter, affärssystem och fiberutbyggnad 
som kommer att generera driftskostnader. Kommunen kan därför att behöva en buffert för 
år 2020.

Enligt det senaste ekonomiska scenariot som framkommit, som relaterar till Covid19, indi-
kerar att kostnaden för kommunen ökar avsevärt samtidigt som scenariot för skatteunderla-
get minskar avsevärt. I enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners skatteunderlags-
prognos daterad 2020-04-29.Statlig finansiering indikeras, men några formella beslut är 
ännu inte tagna i riksdagen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-05-20, § 100
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-10
Kommunledningskontorets kompletterande tjänsteskrivelse 2020-05-06
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2019-12-12 § 89

Yrkande

Pia Ingvarssons (S) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag.
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Gudrun Schyman (F) yrkar bifall till Pia Ingvarsson (S) yrkande.

Christer Persson (ÖP) yrkar bifall till Pia Ingvarsson (S) yrkande.

Mats Sundbeck (V) yrkar bifall till Pia Ingvarsson (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på att avslå förslaget mot att bifalla detsamma och finner 
att kommunstyrelsen beslutat avslå förslaget.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som vill avslå förslaget röstar Ja.

Den som vill bifalla förslaget röstar Nej.

Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Anders 
Johnsson (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand 
(L), Mats Bengtsson (C), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD) mot

6 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun 
Schyman (FI), Christer Persson (ÖP) och Mats Sundbeck (V).

Kommunstyrelsen har beslutat avslå begäran om tilläggsanslag.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Avslå Kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag för år 2020 motsva-
rande 870 000 kronor med anledning av det uppkomna finansiella läget.

Reservation

Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (FI), 
Christer Persson (ÖP) och Mats Sundbeck (V) reserverar sig mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Förslag om särskilt stöd med anledning av Covid-19 

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde 2020-04-14 beslutat i enlighet med 
inkommen skrivelse från Lotta Hildebrand (L), daterad 2020-04-09, angående förslag om 
särskilt stöd med anledning av Covid-19 riktat till ideella föreningar. I skrivelsen föreslås 
nämnden att hos fullmäktige äska 1 miljon kronor av de statliga stödpengarna ämnat avsät-
tas för ett särskilt stöd med anledning av Covid-19 riktat till ideella föreningar och att kul-
tur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram kriterier för bidragssökande. 

Regeringen har i tidigare ändringsbudget beslutat om ett tillskott 2020 om totalt 1 miljard 
för att stödja kulturverksamheter i hela landet och att Riksidrottsförbundet tillförs medel att 
fördela till Sveriges idrottsföreningar. Medlen, som fördelas med 500 miljoner till kultur 
och 500 miljoner till idrott, syftar till att mildra konsekvenser för inkomstbortfall till följd 
av begränsningen av offentliga tillställningar. 

Detta innebär att kultur- och idrottsföreningar kan ansöka om stöd via ovanstående.

Enligt det senaste ekonomiska scenariot som framkommit, som relaterar till Covid19, indi-
kerar att kostnaden för kommunen ökar avsevärt samtidigt som scenariot för skatteunderla-
get minskar avsevärt. Statlig finansiering indikeras, men några formella beslut är ännu inte 
tagna i riksdagen.

Beslutsunderlag

Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-04-23
Kultur- och fritidsnämnden sammanträdesprotokoll 2020-04-14 § 36
Skrivelse från Lotta Hildebrand (L), daterad 2020-04-09.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 500 000 kronor avsätts i en fond där ideella föreningar kan söka bidrag för evenemang 
som blivit inställda på grund av Covid 19 men där föreningen drabbats ekonomiskt. 
Gäller evenemang under år 2020 och där statligt stöd inte utbetalats för samma evene-
mang.

 Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram kriterier för bidragssökande.

 Finansieras genom kommunfullmäktiges oförutsedda.
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_____
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Årsredovisning  2019 - AV-Media Skåne 

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet AV Media Skåne har inkommit med sin årsredovisning inklusive 
revisionsberättelse för 2019.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och 
att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-05-20, § 102
Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-04-23
Sammanträdesprotokoll Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne 2020-03-
09 § 6 Årsredovisning för år 2019, Bilaga 3
Bokslut 2019-12-31 för Kommunalförbundet AV Media Skåne
Revisionsberättelse för år 2019 daterad 2020-03-11
EY Granskningsrapport av årsbokslut och årsredovisning 2019
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 daterad 2020-04-01

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 för Kommunalförbundet AV 
Media Skåne

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Taxor och avgifter 2020 - Byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden har inkommit med förslag på reviderad bygglovstaxa för 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av byggnadsnämnden att arbeta fram ett 
förslag på ny bygglovstaxa, utifrån SKLs, ”Underlag för konstruktion av PBL-taxa, 2014, 
version december 2019” som bygger på genomsnittlig tid för olika ärenden kopplat till en 
fast avgift. Genom fasta avgifter blir det lättare för sökanden att veta avgiftens storlek i ett 
tidigt skede.

Vissa mindre justeringar av taxan i jämförelse med SKR förslag är gjorda för att anpassas 
till Simrishamns kommuns förhållanden. Största skillnaden jämfört med tidigare taxa är att 
vissa ärenden (flerbostadshus/större industrier) får mindre avgifter och vissa ärenden 
(plank, komplementbyggnader) får något högre avgift eftersom taxan baseras på handlägg-
ningstid.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-05-20, § 103
Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-05-06
Byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2020-04-21 § 39
Ny bygglovstaxa 2020, Byggnadsnämndens förslag
Ny taxa utifrån SKR beräkningsmodell - beslutad av byggnadsnämnden 2020-04-21 §39
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-13
Antagna taxor för år 2020

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Fastställa förslaget om reviderad bygglovstaxa för 2020.

 Taxan gäller då detta beslut vunnit laga kraft.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

34



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-06-03

§ 130 Dnr 2018/278

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) - antagande 

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att pröva att utveckla obebyggda delar av Skansen till blandstad 
och att planlägga mark för att tillgodose stadsdelens behov av gata, parkmark, parkering 
och dagvattenhantering, samt att skapa en gång- och cykelväg som knyter samman de söd-
ra delarna av Simrishamn med stationen.

Simrishamns Industrifastigheter AB (numera Simrishamns Näringslivsutveckling AB), 
SIFAB beviljades planmedgivande av samhällsbyggnadsnämnden den 30 juni 2016, §100, 
för del av Garvaren 13. Planmedgivandet utökades av samhällsbyggnadsnämnden den 26 
januari 2017, § 12, till att omfatta hela Garvaren 13, samt blivande allmän platsmark inom 
Skansenområdet. Planbeskedet begränsades av samhällsbyggnadsnämnden den 26 septem-
ber 2019, § 196, till att inte omfatta vårdboende för äldre inom fastigheten Garvaren 13.

Samhällsbyggnadsnämnden antog den 26 januari 2017, § 14, ett gestaltnings-program för 
hela området i syfte att samordna och säkra utformningen av gator, parker, naturmark, torg, 
stråk samt gestaltning av byggnader.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 29 april 2020, § 82, föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta detaljplan för Garvaren 13 med flera (Skansen etapp II).

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-05-20, § 104
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-11.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-04-29, § 82.
Planbeskrivning – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) 2020-04-30.
Granskningsutlåtande 2 (reviderad) – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) 
2020-04-29.
Plankarta, 2020-04-29.
Illustration, 2020-04-29.
Miljökonsekvensbeskrivning, 2020-04-29.
Samlad bedömning av konsekvenser, 2020-04-29.
Exploateringskalkyl antagande detaljplan Skansen II, 2020-04-15.
Kommunstyrelsens beslut, 2019-01-16.
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§ 130 forts Dnr 2018/278

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anta föreliggande förslag till detaljplan för Garvaren 13 med flera (Skansen etapp 
II).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-06-03

§ 131 Dnr 2019/498

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget och exploateringsbudget 
2021 med plan för 2022–2025 

Ärendebeskrivning

Enligt gällande tidplan för budgetprocessen 2021–2023 ska kommunfullmäktige på sam-
manträdet i juni besluta om investeringsbudget och exploateringsbudget inom samhälls-
byggnadsnämndens ansvarsområde för 2021 med plan för 2022–2025.

Samhällsbyggnadsnämnden lämnade in antagna budgetskrivelseförslag avseende investe-
ringsbudget och exploateringsbudget för åren 2021–2025 till budgetberedningen i början 
av april. Budgetberedningen har sedan haft fyra möten under april och maj där de har arbe-
tat med investerings- och exploaterings-budgetarna. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-05-20, § 105
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2020-05-11
Budgetskrivelse, sbn investeringar 2021–2025
Tabell för sbn skattefinansierad investeringsbudget 2021–2025
Tabell för VA investeringsbudget 2021–2025
Budgetskrivelse, exploateringar 2021–2025
Tabell för exploateringsbudget 2021–2025

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna förslag till investeringsram och investeringsprojekt för samhällsbygg-
nadsnämnden för 2021 med plan för åren 2022–2025

 Godkänna förslag till exploateringsbudget och exploateringsprojekt för samhälls-
byggnadsnämnden för 2021 med plan för åren 2022–2025

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

37



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2020-06-03

§ 132 Dnr 2020/191

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2019 - Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 

Ärendebeskrivning

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd har inkommit med sin årsredovisning inklusive revisions-
berättelse för 2019.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att nämnden beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-05-20, § 106
Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-05-11
Östra Skånes hjälpmedelsnämnds sammanträdesprotokoll 2020-03-04 § 3
Årsbokslut, bilaga 4
Verksamhetsberättelse 2019 Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Revisorernas Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2019
Statistik inköp-försäljning, bilaga 1 a-c
Bilaga 2 Uppföljning av Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort
Bilaga 3 Måluppfyllelse i Styrkan perspektiven
Bil 5 Hemtransport 2019 Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Bil 6 Fördelning av resultat 2019 Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 för Östra Skånes Hjälpmedels-
nämnd

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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2020-06-03

§ 133 Dnr 2020/237

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Ärendebeskrivning

Den 24 mars 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten om föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer mm. 
Föreskriften är beslutad med stöd av smittskyddsförordningen och ska tillämpas i sådana 
verksamheter som omfattas av anmälan enligt 11§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 
2005:20) om livsmedelshygien. Enligt föreskrifterna är det smittskyddsläkaren som tar 
beslut om att förbjuda verksamheter, och de kommunala miljöförvaltningarna, som bedri-
ver kontroll enligt Livsmedelsverkets föreskrifter, har pekats ut som lämplig aktör att kon-
trollera efterlevnaden åt smittskyddsläkaren. 

Socialdepartementet har i ett utkast till lagrådsremiss föreslagit en ny lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen vilket delvis ersätter Folkhälsomyndighetens före-
skrifter. Lagen föreslås vara tillfällig och gälla från och med den 1 juli 2020 till och med 
den 31 december 2020. I förslaget föreslås kommunerna få tillsynsansvaret. 

Förslaget är att tillsynen inte ska vara avgiftsfinansierad, utan att staten kompenserar kom-
munerna för kostnaderna. 

Om lagen antas kommer den att ersätta nuvarande föreskrifter och det är inte längre smitt-
skyddsläkare som fattar beslut om att förbjuda verksamheter där det föreligger risk för 
smittspridning. Därmed upphör även miljöförvaltningens uppdrag att stödja smittskyddslä-
karen och miljöförbundet kommer inte längre att utföra trängselkontroller. 

Ska det kommunala tillsynsuppdraget, enligt den föreslagna lagen om tillfälliga smitt-
skyddsåtgärder, underställas Ystad-Österlenregionens miljöförbund och ge miljöförbundet 
beslutsmandat, krävs beslut i respektive kommunfullmäktige om att miljöförbundet får 
tillsynsansvaret. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2020
Tjänsteskrivelse från Ystad-Österlenregionens Miljöförbund ADM.2020.22.02

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Om den föreslagna lagstiftningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder antas får Ys-
tad-Österlenregionens Miljöförbund tillsynsansvaret. 
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§ 133 forts Dnr 2020/237

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 134 Dnr 2020/238

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Byggnadsnämndens äldre tillsynsärenden 

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden antog den 26 maj 2020 en uppdaterad tillsynsplan och behovsutredning 
för att hantera den stora mängd tillsynsärenden som fortfarande ligger på hög, vissa sedan 
2011.

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 1 kap. 3 § är byggnadsnämnden tillsynsmyndighet som 
också framgår av kommunens reglemente. I PBL 11 kap. 5 § framgår byggnadsnämndens 
efterhandsgranskande roll i ärenden om tillsyn.

Enligt upprättad ordförandeskrivelse så är behovet enligt tillsynsplanen 2,3 tjänster i 12 
månader.

Kommunledningskontoret anser att en tillfällig utökning av tjänster för att komma ifatt i 
ärendehanteringen har en ekonomisk bärighet.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-01
Byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2020-05-26 § 58
Ordförandeskrivelse daterad 2020-05-31
Tillsynsplan med behovsutredning 2020 antagen av Byggnadsnämnden 2020-05-26 § 58
Sammanställning av totalt antal tillsynsärende.

Avstå från att delta i beslut

Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (FI), 
Christer Persson (ÖP) och Mats Sundbeck (V) avstår från att delta i beslut av ärendet.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Byggnadsnämnden tillåts att under åren 2020 och 2021 kunna redovisa en negativ 
budgetavvikelse så nämnden kan arbeta med att komma ifatt tillsynsärendena

 Byggnadsnämnden ska meddela Kommunfullmäktige om större avvikelser från pla-
nerad tillsyn uppstår under ovanstående tidsperiod.

_______
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§ 134 forts Dnr 2020/238

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag
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