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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-09-18

§ 206 Dnr 2019/27

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Ärende 12 ”Ianspråktagande av avsättning 2014-KIMO, utgår från dagens ärendelista.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med ändring enligt ovan.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-09-18

§ 207 Dnr 2019/25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Bilagd sammanställning över inkomna meddelanden redovisas.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Lägga inkomna meddelanden till handlingarna.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-09-18

§ 208 Dnr 2019/26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kurser/Konferenser

Bilagd sammanställning över inkomna kurser/konferenser redovisas.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Anmäla Pia Ingvarsson (S) till kursen ”Tillsammans mot Droger och brott” i Mal-
mö den 7 november.

 Lägga övriga inkomna kurser/konferenser till handlingarna.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-09-18

§ 209 Dnr 2019/24

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson, lämnar följande information:

Fiskefrågor är ett pågående diskussionsämne, bland annat torskfiskestoppet. Fusk med re-
dovisning av kvoter har förekommit. I oktober 2019 kommer beslut fattas om nya kvoter, 
vilka man måste titta på. Simrishamn har en stor roll i detta arbetet då man är en samman-
hållande länk med övriga berörda kommuner.

Ordföranden i barn- och utbildningsnämnden har/kommer att avgå. Ny ordförande kommer 
troligtvis tillsättas under hösten.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-09-18

§ 210 Dnr 2019/23

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektör Diana Olsson informerar om anställning av barn- och utbildningschef. 
Slutintervjuer äger rum den 19 september. Förhoppningen är att kunna fatta beslut om an-
ställning vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2019.

Kommundirektören har haft två avstämningar med kommunfullmäktiges presidium angå-
ende målarbete. Uppstart med kommunfullmäktiges målarbete sker den 30 september 
2019.

Kommunledningskontorets ledningsgrupp har haft två planeringsdagar där man bland an-
nat diskuterat budget 2019 och 2020. 

Arbetet med ”Totalförsvar” innebär en hel del sammanträden. Kommunen har fått ett stör-
re ansvar inom området.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-09-18

§ 211 Dnr 2019/361

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för del av Simris 2016:1, 20:31 och 20:33 (Stengården av-
loppsreningsverk) - Planprogram 

Ärendebeskrivning

Detaljplanen syftar till att ta ett helhetsgrepp kring aktuella fastigheter, för att i framtiden 
få bättre utvecklingsmöjligheter för Stengårdens avloppsreningsverks verksamhet.
Planprogrammet redovisar förutsättningar och föreslår byggrätter för avlopps-reningsverk 
och kontor i syfte att underlätta utbyggnad av avloppsreningsverket i framtiden. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 maj 2019, § 115, godkänna planprogram för 
del av Simris 206:1, 20:31 och 20:33, Stengårdens avloppsreningsverk för samråd samt 
godkänna behovsbedömningen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-29.
Kungörelse, 2019-08-13.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-05-23, § 115.
Planprogram för del av Simris 206:1, 20:31 och 20:33, 2019-05-08.
Behovsbedömning, bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning, 2019-05-08.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Inte framföra någon erinran mot föreliggande förslag till planprogram för del av 
Simris 206:1, 20:31 och 20:33. 

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen/plan- och exploateringsenheten
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-09-18

§ 212 Dnr 2019/389

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förändrad ansvarsfördelning mellan samhällsbyggnadsnämnden och 
byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden fullgör enligt reglementet, kommunens uppgifter inom byggnadsväsen-
det och ska ha insyn och uppsikt över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. 
Byggnadsnämndens driftbudget omfattar idag endast nämndens egen verksamhet, det vill 
säga främst arvoden och utbildningar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har arbetsmiljö-, personal- och driftbudgetansvar för bygg-
lovsverksamheten som utför byggnadsnämndens arbetsuppgifter. 
 
Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden ha tillgång till personal i den omfattning 
och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina 
uppgifter på ett tillfredsställande sätt. För att underlätta för byggnadsnämnden att uppfylla 
lagkravet och i övrigt sitt uppdrag, föreligger nu förslag på att överföra ansvaret för arbets-
miljö-, personal- och driftbudget för bygglovsverksamheten från samhällsbyggnadsnämn-
den till byggnadsnämnden från och med 2020.  
 
Förslaget innebär inga organisatoriska förändringar på förvaltningsnivå, det vill säga, 
bygglovsverksamheten kommer fortsatt tillhöra samhällsbyggnadsförvaltningen. Det finns 
många fördelar att bibehålla en förvaltning för en sammanhållen samhällsbyggnadspro-
cess. 

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-10 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

 Berörda nämnder ges möjlighet att yttra sig över förslag till ny ansvarsfördelning 
inför 2020

 Yttrandena ska vara inkomna senast den 1 november 2019
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-09-18

§ 212 forts Dnr 2019/389

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-09-18

§ 213 Dnr 2018/85

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utredning om gemensam ishall i sydöstra Skåne 

Ärendebeskrivning

Den 13 februari 2018 inkom ett medborgarförslag om en ishall i sydöstra Skåne.

Efter samhällsbyggnadsnämndens och kultur- och fritidsnämndens beredning av ärendet 
beslutade kommunstyrelsen vid sammanträde den 19 september 2018, § 175, ge samhälls-
byggnadsnämnden, tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, i uppdrag att genomföra 
en dialog med berörda kommuner och idrottsföreningar för att få ett samlat underlag kring 
intresse, förutsättningar och ambitionsnivå inför en eventuell förstudie kring en ishall, samt 
att kontakt ska även tas med näringslivet för att efterhöra deras intresse av att medverka 
kring en ishall.

Samhällsbyggnadsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen har därefter gemen-
samt utrett frågan och sammanställt ett utredningsunderlag i ”Utredning – Gemensam 
ishall i Sydöstra Skåne”.
Respektive nämnd har därefter behandlat utredningsunderlaget och beslutat anta förvalt-
ningarnas utredning och överlämna den till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade dessutom att nämnden anser att det i nuläget inte kan planeras för eller uppföras 
en gemensam ishall. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-02.
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2019-08-29, § 55.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-08-22, § 181.
Utredning – Gemensam ishall Sydöstra Skåne.
Ystads kommunstyrelses beslut, 2019-06-19, § 128.
Tomelillas kultur- och fritidsnämnds beslut, 2019-05-20, § 36.
Kommunstyrelsens beslut, 2018-09-19, § 175.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-28.
Inkommit medborgarförslag, 2018-02-13. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Anse medborgarförslaget vara besvarat utifrån den gemensamma utredningen som 
man gjort i samarbete med berörda kommuner.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-09-18

§ 213 forts Dnr 2018/85

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-09-18

§ 214 Dnr 2019/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektdirektiv – riktlinjer för etableringar 

Ärendebeskrivning

År 2012 genomförde Simrishamns kommun, via konsulttjänst (HUI Research), en mindre 
handelsanalys, ”Snabbanalys av handeln i Simrishamn”. 

I Framtiden – översiktsplan för Simrishamns kommun (2015) anges följande: ”Det finns 
ingen Handelspolicy i Simrishamns kommun. En Handelspolicy skulle kunna slå vakt om 
handelns framtida placering och expansion. Den skulle visa vilken utveckling som gynnar 
kommunen på lång sikt”.

År 2016 genomförde Simrishamns kommun, via konsulttjänst (HUI Research) en ”fördju-
pad handelsutredning”, för att vidare utreda handelns potential och utveckling i kommu-
nen samt för att kunna besvara sådana frågeställningar som snabbanalysen från 2012 inte 
hade berört. 

Syftet med handelsutredningen var att ta fram ett gediget och faktabaserat kunskapsunder-
lag samt rekommendationer som kan ligga till grund för strategiska vägval och övervägan-
den som rör utvecklingen av handeln i Simrishamns kommun. 

Arbetet med den fördjupade handelsutredningen för Simrishamns kommun, innebar en 
kartläggning av marknadsförhållanden i Simrishamns kommun och dess omland samt gav 
förslag på hur Simrishamn kan arbeta för att behålla och stärka den lokala handeln. Tanken 
var att denna utredning skulle kunna arbetas in i kommunens övriga styrdokument liksom i 
arbetet som omfattar utvecklingen av handeln i kommunen i allmänhet och stadskärnan i 
synnerhet. Det konstateras vidare att i förlängningen kan resultaten från handelsutredning-
en även användas i ett framtida arbete med att utforma en handelsstrategi för kommunen. 

Förslaget är nu att vidga perspektiven med syftet är att ta fram riktlinjer för etableringar 
(motsvarar det som tidigare kallades handelsstrategi/-policy, men som förutom handel även 
ska omfatta service och tjänster) som visar hur vi på kort och lång sikt arbetar med och 
fysiskt ska planera för olika typer av etableringar i, första läget, Simrishamns stad. 

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-04
Förslag till Projektdirektiv – riktlinjer för etableringar 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-09-18

§ 214 forts Dnr 2019/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna förslaget till projektdirektiv för framtagande av riktlinjer för etablering-
ar.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-09-18

§ 215 Dnr 2019/179

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (MP) - Från ord till handling i klimatfrågan 

Ärendebeskrivning

Roland Thord, Miljöpartiet de gröna, har i motion föreslagit att Simrishamns fullmäktige 
fattar beslut om att inrätta ett klimatutskott under kommunstyrelsen med uppgift att förbe-
reda förslag, kommunicera klimatfrågan med invånarna, och samordna samtliga kommuna-
la verksamheters insatser i arbetet med att minska kommunens klimatpåverkan. 

Motionen föreslår även att klimatutskottet initialt ges uppgiften att utarbeta en vägledning 
till kommunens förvaltning och till invånarna om hur deras klimatavtryck kan minska. 

I motionen föreslås också Kommunfullmäktige att besluta att Simrishamns kommuns samt-
liga nämnder ges i uppdrag att sammanfatta sitt klimatavtryck och komma med förslag om 
minskningar av detta. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-18
Motion från Roland Thord, Miljöpartiet de gröna, inkommen 2019-03-25.

Yrkande

Ordförande Jeanette Ovesson (M) yrkar att motionen ska anses vara besvarad med hänvis-
ning till att man ska tillsätta en fullmäktigeberedning för att se över den politiska organisa-
tionen.

Pia Ingvarssons (S) begär ajournering, vilken verkställs. 

Efter ajourneringen yrkar Pia Ingvarssons (S) bifall till Jeanette Ovessons (M) yrkande.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Motionen anses vara besvarad med hänvisning till att man ska tillsätta en fullmäkti-
geberedning för att se över den politiska organisationen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-09-18

§ 216 Dnr 2019/227

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (S), (F!), (MP), (V), (ÖP) - Om inrättandet av Agenda 2030-
utskott 

Ärendebeskrivning

Pia Ingvarsson(S), Gudrun Schyman (F!), Hans-Olof Höglund (MP), Mats Sundbeck (V) och 
Christer Persson (ÖP) har i motion yrkat att Simrishamns kommun tillsätter ett Agenda 2030-
utskott under Kommunstyrelsen, med uppgift att samordna arbetet för ett hållbart samhälle 
inom det kommunala ansvarsområdet.  

Motionärerna menar bland annat att eftersom Simrishamn är en kommun vars huvudnäringar 
är beroende av hav, odling och turism riskerar flera av de globala hoten även bli lokala.

Motionärerna framför vidare bl.a. att dagens accelererande globala klimatförändring är kanske 
det mest akuta, där extrema vädersituationer blir allt vanligare med bland annat höjda havsni-
våer, översvämningar, tropiska stormar, extremtorka, havsförsurning och dricksvattenproblem. 
Det anförs i motionen att för att klara den globala situationen krävs snabba och konkreta för-
ändringar, strukturella förändringar d.v.s. politiska beslut såväl lokalt, regionalt som globalt. 
Den lokala nivån har en nyckelroll för genomförandet av nödvändiga förändringar. Vidare 
framförs i motionen att Simrishamns kommun bland annat står i begrepp att ta fram en havs-
plan och eventuellt göra en översyn av översiktsplanen. Kommunen behöver nu enligt motio-
nen samla det politiska ansvaret så att vi kan genomföra ett systematiskt omställningsarbete, 
med FN:s Agenda 2030 som riktmärke.

Sammanfattning

Simrishamns kommuns arbete med hållbarhet inklusive klimatfrågan kommer att hanteras 
inom uppdraget att ta fram ett hållbarhetsprogram för Simrishamns kommun, detta kom-
mer att ske synkroniserat med aktualitetsprövningen av översiktsplanen.

Beslut om inrättande av ett Agenda 2030-utskott under Kommunstyrelsen är ett politiskt 
ställningstagande, en politisk organisationsfråga. De uppgifter som motionen föreslår ska 
hanteras och ingå i ett Agenda 2030-utskotts ansvarsområde är uppgifter som kan hanteras 
på olika sätt i en kommuns hållbarhetsarbete.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-18
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2019-04-29 §100
Motion från (S), (F!), (MP), (V) och (ÖP) – Inrättandet av Agenda 2030-utskott, inkom-
men 2019-04-10.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-09-18

§ 216 forts Dnr 2019/227

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yrkande

Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), yrkar att motionen är besvarad med hänvisning till att 
man ska tillsätta en fullmäktigeberedning för att se över den politiska organisationen.

Pia Ingvarssons (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande om att motionen är besvarad mot Pia Ingvars-
sons (S) yrkande om bifall till motionen och finner att arbetsutskottet beslutat anse motionen 
vara besvarad. 

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som anser motionen vara besvarad röstar Ja.

Den som vill bifalla motionen röstar Nej.

Voteringen utfaller med 3 Ja-röster: Jeanette Ovesson (M), Mats Bengtsson (C) och Tomas 
Assarsson (SD) mot

2 Nej-röster: Pia Ingvarsson (S) och Gudrun Schyman (F!).

Arbetsutskottet har beslutat anse motionen vara besvarad.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Motionen anses vara besvarad.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S) och Gudrun Schyman (F!).
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-09-18

§ 217 Dnr 2018/238

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion - Trygghetsskapande åtgärder i Simrishamn - Centerpartiet 

Ärendebeskrivning

Carl-Göran Svensson (C) har i motion inkommen 2018-05-17 föreslagit att kommunen anstäl-
ler ordningsvakter. Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2019 om återremiss för vidare 
beredning av ärendet med hänsyn till kommande dialog med polisen och med inriktning på 
budgetarbetet inför 2020.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-14
Kommunstyrelsens beslut, 2019-06-05, § 151
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 151
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-09
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-06-18, § 118
Motion från Carl-Göran Svensson (C) inkommen 2018-05-17. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Motionen anses vara besvarad med hänvisning till att väktare används vid behov. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-09-18

§ 218 Dnr 2019/367

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag om kommunfullmäktigeberedning avseende politisk organisation 
och arvode 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade § 64, 2016-03-16 att ge kommundirektören i uppdrag att göra 
en omvärldsanalys hur andra kommuner arvoderar förtroendevalda. KSau beslutade vid sitt 
sammanträde 2018-06-20 att bordlägga ärendet till efter valet samt att en beredningsgrupp 
bör tillsättas, där samtliga partier i kommunfullmäktige medverkar, för att se över de fasta 
arvodena samt nivån på sammanträdesarvodena. Det har också framkommit önskemål om 
att inför kommande mandatperiod se över kommunens politiska organisation. Översynen 
föreslås ske i form av en fullmäktigeberedning förslagsvis tillsammans med översyn av 
arvodesreglerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-23

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Tillsätta en parlamentarisk grupp för att bilda en beredning under kommunfullmäk-
tige avseende arvodesöversyn och översyn av politisk organisation enligt bered-
ningsdirektiv

 Kommunfullmäktigeberedningen ska återkomma till kommunfullmäktige med en 
rapport senast november 2020 med förslag på eventuella förändringar, både vad 
gäller arvoden och politisk organisation, inför kommande mandatperiod

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-09-18

§ 219 Dnr 2019/287

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Kjell Dahlberg och Christer Persson (ÖP) - övertagande av 
ansvaret för gatorna inom byarna/fiskelägena inom Simrishamns kom-
mun 

Ärendebeskrivning

Kjell Dahlberg (ÖP) och Christer Persson (ÖP) föreslår i inkommen motion, daterad den 
19 maj 2019:

 ”att Simrishamns kommun övertar ansvaret för gator och allmänna
platser i tätorterna Baskemölla, Borrby, Brantevik, Gladsax, Gröstorp,
Gärsnäs, Hammenhög, Järrestad, Kivik, Sankt Olof, Skillinge, Tommarp,
Vik och Vitemölla från och med den 1 januari 2021,

 att Simrishamns kommun överväger om ansvaret i ytterligare
tätbebyggelse ska övertas,

 att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra detta genom
ändring av gällande detaljplaner eller liknande planer samt

 att gator/vägar med statligt ansvar naturligtvis bibehåller sitt ansvar.”

Motionärerna framför i motionen bland annat att Simrishamns kommun redan i dagsläget 
har ansvaret för gator på flera ställen i kommunen och att en del boende i byar som inte 
innefattas av dessa gator felbehandlas, då de betalar för andras gator via kommunalskatten 
men även för sina egna genom vägföreningen.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 juni 2019, § 166, att remittera 
motionen till samhällsbyggnadsnämnden som behandlade motionen vid sammanträde den 
22 augusti 2019, § 173, och beslutade då föreslå kommun-fullmäktige besluta att ”med 
hänvisning till att det redan pågår ett projekt avseende kommunens väghållaransvar och 
ansvar för allmän platsmark, anses motionen besvarad”.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-27.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-08-22, § 173.
Projektdirektiv – Policy för huvudmannaskap för allmän platsmark.
Motion från Kjell Dahlberg och Christer Persson (ÖP), 2019-05-19.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-09-18

§ 219 forts Dnr 2019/287

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Med hänvisning till att de redan pågår ett projekt avseende kommunens väghållar-
ansvar och ansvar för allmän platsmark, anses motionen besvarad. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-09-18

§ 220 Dnr 2019/268

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Markanvisning, del av Lasarettet 1 - återremiss 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 april 2019, § 84, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att göra en direktanvisning av del av
fastigheten Lasarettet 1 till Bovieran AB.
Vid samma nämndssammanträde, § 83, beslutade samhällsbyggnadsnämnden
även att bevilja Bovieran AB planbesked för det aktuella området.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2019, § 152, att återremittera ärendet om
markanvisning till samhällsbyggnadsnämnden för förtydligande om det finns en
gällande detaljplan eftersom det funnits ett överklagande samt eventuella
konsekvenser av detta vid en markanvisning.

Sedan dess har kommunfullmäktige antagit nya riktlinjer för markanvisning som
innebär att det nu är samhällsbyggnadsnämnden som äger rätten att besluta om
markanvisning. Då ärendet återremitterades av kommunstyrelsen är bedömningen dock att 
kommunfullmäktige beslutar i detta ärende.

Samhällsbyggnadsnämnden anser de rimligt att Bovieran AB får en mark-anvisning av 
området med tanke på att företaget redan blivit beviljad planbesked för detsamma. Det 
finns ingen anledning att påbörja planarbetet om företaget inte samtidigt får option på att få 
köpa marken när detaljplanen vunnit laga kraft och projektet börjat genomföras, eftersom 
detaljplanen är avsedd att anpassas efter Bovieran AB:s koncept Nova. I det fall detaljpla-
nen inte skulle vinna laga kraft, faller också markanvisningen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 augusti 2019, § 174, på 
nytt föreslå kommunfullmäktige besluta bevilja Bovieran AB:S ansökan om markanvis-
ning för del av fastigheten Lasarettet 1 samt att samhälls-byggnadsnämnden får i uppdrag 
att fullfölja markanvisningen genom markanvisningsavtal och försäljning. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-27.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-08-22, § 174.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-18. 
Kommunstyrelsens beslut, 2019-06-05, § 152.
Bovieran AB:s ansökan om markanvisning, 2019-03-26.
Karta med områdesgräns.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-09-18

§ 220 forts Dnr 2019/268

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Bevilja Bovieran AB:s ansökan om markanvisning för del av fastigheten Lasarettet 
1.

 Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att fullfölja markanvisningen genom mar-
kanvisningsavtal och försäljning.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-09-18

§ 221 Dnr 2019/371

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2020-2021 

Ärendebeskrivning

Detta ärende avser fastställandet av budgeten för åren 2020-2022.

Beslutsunderlag

Alliansen har inkommit med förslag till budgetramar för åren 2020 till 2022. Förslaget 
finns bifogat till detta ärende. Av förslaget framgår vilka förutsättningar som gäller för 
beräkningen av budgetramarna samt dess finansiering. 

Ramtilldelning för Revisorerna beslutas av kommunfullmäktige och finns bara med i un-
derlaget för att visa helhetsbilden.

Avstå från att delta i beslutet

Pia Ingvarsson (S), Gudrun Schyman (F!) och Tomas Assarsson (SD) avstår från att delta i 
beslut i ärendet.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Fastställa skattesatsen för 2020 till 20,51 procent.

 Godkänna finansiella och verksamhetsmässiga mål med inriktning på god ekono-
misk hushållning. 

 Godkänna att nämndernas budgetansvar ska följa avsnittet ”Budgetuppföljning”.

 Fastställa driftbudgeten för 2020-2022, dvs nämndernas ramar samt finansieringen 
(se avsnitt ”Driftsbudget”).

 Godkänna förslag till investeringsramar för 2022 (se avsnitt ”Investeringsbudget”).

 Godkänna förslag till tillägg av investeringsramar om 30 mnkr för år 2020 och    20 
mnkr för 2021 till skattefinansierad del samt 19,5 mnkr till avgiftsfinansierad del 
inom samhällsbyggnadsnämnden ansvarsområde. (se avsnitt ”Investeringsbudget”)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-09-18

§ 221 forts Dnr 2019/371

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Ge nämnderna i uppdrag att innan utgången av februari 2020 återkomma med för-
slag på vilka investeringsprojekt som utifrån 2022 års investeringsramar får genom-
föras till och med år 2022.

 Godkänna att beskrivna investeringsregler ska gälla (se avsnitt ”Investeringsbud-
get”).

 Godkänna föreslagna resultat-, finansierings- och balansbudgetar för åren 2020 till 
och med 2022 (se avsnitt ”Resultat-,finansierings- och balansbudget”).

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-09-18

§ 222 Dnr 2019/326

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor och avgifter 2020 

Ärendebeskrivning

Nämnderna ansvarar för att ta fram ett underlag som ska innehålla en tydlig
redovisning av taxor och avgifter för föregående år samt nytt förslag på taxor och avgifter för 
kommande år. 
Presentationen ska göras så att det på ett enkelt sätt går att utläsa vilka förändringar
som gjorts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2019-09-17
Taxor och avgifter, kommunstyrelsens verksamheter, 2019-09-18
Taxor och avgifter 2020, barn- och utbildningsnämnden, 2019-08-27
Taxor 2020, samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde, övriga 2019-06-18
Taxor 2020, plantaxa, samhällsbyggnadsnämnden, 2019-06-18
Taxor 2020, VA-taxa, samhällsbyggnadsnämnden, 2019-06-18
Budget 2020 – taxor, kultur- och fritidsnämnden, 2019-06-04
Taxor 2020, socialnämnden, 2019-06-20 och 2019-09-19*
Taxor 2020, byggnadsnämnden, 2019-06-25

Avstå från att delta i beslutet

Pia Ingvarsson (S) och Gudrun Schyman (F!) avstår från att delta i beslut av ärendet.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Fastställa styrelsens och nämndernas taxor att gälla fr.o.m. 2020-01-01.

Kommunstyrelsen:
-Kopieringsavgifter
-Taxa för prenumerationer av fullmäktigehandlingar

Byggnadsnämnden:
-Bygglovtaxa
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-09-18

§ 222 forts Dnr 2019/326

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsnämnden:
-Hamntaxa
-Taxa för upplåtelse av gatumark och offentlig plats
-Kart- och mättaxa
-Taxa för ledningsdragande verk
-Kostenhetens måltidspriser (för anhöriga/gäster)
-Plantaxa
-Felparkeringsavgifter
-Taxa för kommunjägartjänster (ny taxa)
-VA-taxa

Kultur- och fritidsnämnden:
-Uthyrning lokaler
-Entréavgifter simhall/utomhusbad
-Lotteritillstånd
-Avgifter biblioteket
-Kopieringsavgifter
-Avgifter Österlens museum

Barn- och utbildningsnämnden:
-Kulturpedagogiska enhetens avgifter
-Naturskolan Österlens avgifter
-Lokalavgifter
-Campus Österlen och kommunal vuxenutbildning

Socialnämnden*:
-Taxor och avgifter inom vård och omsorg
-Taxa för dödsboförvaltning

*Socialnämndens taxor beslutas vid socialnämndens sammanträde 2019-09-19.
Socialnämnden reviderar sina taxor i enlighet med kostenhetens prisuppgift. Kom-
pletteras till kommunstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-09-18

§ 223 Dnr 2019/388

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Risk och sårbarhetsanalys - Simrishamn 2019-2022 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun har upprättat en kommunal risk- och sårbarhetsanalys (RSA) med 
stöd av 12 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Kommunens RSA är helt omarbetad med anledning av en ny mandatperiod

Kommunen har använt en utsedd kommunövergripande grupp med representanter från 
samtliga kommunala verksamheter, men också från de närmast samverkande samhällsaktö-
rerna som lokalpolisområde Ystad, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund samt den lo-
kala sjukvården inom Region Skåne. 

Den redovisade risk- och sårbarhetsanalysen kommer sedan att revideras årligen utifrån 
såväl risksynpunkt samt den samlade krishanteringsförmågan som bedöms finnas i kom-
munen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-16

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna informationen om Simrishamns kommuns Risk- och Sårbarhetsanalys.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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