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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-12-16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 263 Fastställande av ärendelista 2020/11
§ 264 Information från kommunstyrelsens ordförande 2020/12
§ 265 Information från kommundirektören 2020/7
§ 266 Meddelanden 2020/9
§ 267 Kurser/konferenser 2020/10
§ 268 Information om riktlinjer för kommunens näringslivs-

arbete
2020/446

§ 269 Planering och avsikter med busslinjer 3 och 5 2020/387
§ 270 Ändring av detaljplan för Baskemölla 87:22 - 87:31 

(Ekobyn etapp 4) - granskning
2020/230

§ 271 Detaljplan för Baskemölla 78:1 och 104:7 - samråd 2020/419
§ 272 Detaljplan för Annelund 2 - samråd 2020/420
§ 273 Detaljplan för Tommarp 42:104 - samråd 2020/438
§ 274 Detaljplan för del av Hjälmaröd 3:25 och del av Hjäl-

maröd 3:28 - granskning
2019/398

§ 275 Detaljplan för Rönnebröd 6:70 - granskning 2020/369
§ 276 Projektdirektiv klimatanpassningsplan 2020/393
§ 277 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2025 - samråd 2020/113
§ 278 Riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde 2020/394
§ 279 Delårsrapport 2020-08-31 - AV Media Skåne 2020/397
§ 280 Policy för extern representation i Simrishamns kom-

mun
2020/311

§ 281 Förslag till Etiska regler för förtroendevalda i Sim-
rishamns kommun

2020/252

§ 282 Cykelplan 2020 - 2025 2020/85
§ 283 Investeringsmedgivande för projekt Hyveln 1 2020/445
§ 284 Julhälsningar 2020/456
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-12-16

§ 263 Dnr 2020/11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Arbetsutskottets beslut

 Godkänna upprättad ärendelista.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-12-16

§ 264 Dnr 2020/12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommunstyrelsens ordförande

Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), informerar om den Regionala planen som är ute för 
diskussion/remiss. Planen gäller för hela Skåne.

Vid senaste SÖSK-sammanträdet bestämdes att man ska göra ett gemensamt svar för att 
detta ska ge bättre genomslag

Vid arbetsutskottets sammanträde i januari och februari 2021 kommer planen att diskute-
ras. Känns som Sydöstra Skåne är glömd i planen. Beslut om remissvar kommer fattas i 
kommunstyrelsen i april 2021.

När det gäller SÖSK-sammanträden har man hittat ett bra sätt att jobba tillsammans. 

Har haft avstämning med länsstyrelsen gällande bland annat Covid 19.  Fokus läggs idag 
på vaccination. Regiondirektör Alf Jönsson presenterade lägesbilden just nu. 29 000 doser 
vaccin kommer levereras i januari 2021. Varje person behöver 2 doser. Äldre i särskilda 
boenden samt dess personal är prioriterade. Målet är att alla ska erbjudas vaccin innan den 
30 juni 2021. Finns en viss oro då det finns ett motstånd att vaccinera sig. Om inte tillräck-
ligt många tar vaccinet kommer det inte ge önskad effekt. 

I EU finns ännu inget godkänt vaccin, varför tidplanen är preliminär. Tidigast den 23 de-
cember finns det godkänt vaccin. Kommunens verksamheter påverkas eftersom det gäller 
ett samarbete på olika plan. Smittspridningen ökar i alla åldersgrupper utom för de som är 
äldre än 80 år samt de som är under 10 år.

GC-vägen Skillinge-Hammar är ute igen på samråd eftersom det fanns ett fel i underlaget. 
Det finns delade meningar om cykelvägen ska läggas på södra eller norra sidan. Kostnaden 
för kommunen har varierat men ligger idag på 78 mnkr. Diskussion kommer ske med Ys-
tad kommun om att eventuellt ta fram en gemensam hållning vad gäller GC-vägen.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-12-16

§ 265 Dnr 2020/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektör Diana Olsson informerar om att fortsatta möten sker veckovis vad gäller 
uppdatering av Covid 19. Skulle läget försämras kommer tätare möten att ske. I våra verk-
samheter finns oerhört duktiga medarbetare som är vaksamma på situationen.

Rekryteringen av ny samhällsbyggnadschef följer tidplanen. Slutintervjuer sker den 21 
januari 2021.

Utvecklingsenheten byter namn till Näringslivsenheten. Samtidigt ändras chefstiteln från 
utvecklingschef till tillväxtchef. Ändringen sker den 1 januari 2021. Ändringen är förhand-
las med de fackliga organisationerna.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-12-16

§ 266 Dnr 2020/9

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
2020-12-16

§ 267 Dnr 2020/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kurser/konferenser

Meddelanden

Bilagd sammanställning över inkomna kurser/konferenser redovisas.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Lägga inkomna kurser/konferenser till handlingarna.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-12-16

§ 268 Dnr 2020/446

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om riktlinjer för kommunens näringslivsarbete

Utvecklingschef Sofie Bredahl informerar om Riktlinjer för kommunens näringslivsarbete.

Nuvarande riktlinjer gäller under tiden 2017-2020. Revidering av riktlinjerna ska ske under 
2020. 

Sofie Bredahl går igenom inventeringen som man gjort.

Finns 3 förslag till fortsättning i processen. Arbetsutskottet diskuterar förslagen och anser 
att alternativ 3 är att förorda där hållbarhetspolicyns ställningstagande styr arbetet.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-12-16

§ 269 Dnr 2020/387

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Planering och avsikter med busslinjer 3 och 5 samt information om ny 
cykelplan

Infrastrukturstrateg Erica Johansson informerar om diskussionsunderlaget gällande Skåne-
expresslinjerna som infrastrukturgruppen i SÖSK fått. Linjerna det gäller är Simrishamn-
Lund samt Simrishamn-Kristianstad.

Infrastrukturgruppen har granskat utkastet och översänt synpunkter till Skånetrafiken. Syn-
punkterna var bland annat att det saknades koppling till avtalet om Skånetrafikens ansvar 
för regional och lokal kollektivtrafik. Även tidplan med kostnader saknades. Även trafik-
verkets roll saknas i avtalet.

Hållplatserna delas in i 3 nivåer. När det gäller linjen Simrishamn-Kristianstad räknas des-
sa som medelstora/små vilket innebär vissa åtgärder alternativt inga åtgärder. Den totala 
kostnaden för kommunen är 2 693 000 kronor vilket är mindre än i tidigare förslag. 

3 hållplatser kommer dras in i kommunen vad gäller linjen Simrishamn-Kristianstad. 2 
hållplatser i Kivik samt hållplatsen ”Brodala”.

När det gäller linje 5 vill Skånetrafiken att man beslutar om avsiktsförklaringen. För närva-
rande finns det ingen tidplan för genomförandet av hållplatserna vilket gör att det är svårt 
att planera när man ska lägga in detta i budgeten. Skånetrafikens förslag är att kommunen 
avsätter en pott årligen eftersom arbetet ska genomföras under åren 2020-2028.

Erica Johansson informerar även om ”Ny cykelplan” som är på gång. I nuvarande plan 
finns 79 objekt beslutade varav 3 ligger i Simrishamns kommun. Kostnaderna för objekten 
i planen har ökat från tidigare 12 mnkr/objekt till 22 mnkr/objekt.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-12-16

§ 270 Dnr 2020/230

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av detaljplan för Baskemölla 87:22 - 87:31 (Ekobyn etapp 4) - 
granskning 

Ärendebeskrivning

Den 20 december 2018 inkom en begäran om planbesked för fastigheterna Baskemölla 
87:22 - 87:31, Ekobyn etapp 4.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade medge positivt planbesked den 31 januari 2019, § 
17.

Området är beläget utmed Gladsaxvägen, väster om Baskemölla bycentrum och väg 9, 
mittemot infarten till Baskemölla Ekoby etapp 1–3. 

Planförslaget innebär att detaljplanen ändras för att byta läge på in- och utfartsväg samt 
med ändringar gällande naturmark (viss naturmark får ändrad användning till odling), 
byggrätt utökas, prickmark och korsmark justeras så att växthus tillåts mot naturmark.

Fastighetsägare är Baskemölla Etapp 4 ekonomisk förening.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2020, § 221, bland 
annat att godkänna handlingarna för ändring av detaljplan, Baskemölla 87:22 – 87:31 för 
granskning.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-18.
Kungörelse, 2020-11-11.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-10-22, § 221.
Plankarta, 2020-10-22.
Behovsbedömning, 2020-10-22.
Samrådsredogörelse, 2020-10-22.
Planbeskrivning, 2020-10-01.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Utifrån redovisade granskningshandlingar framförs inga erinringar eller tillägg i ru-
bricerat ärende.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-12-16

§ 270 forts Dnr 2020/230

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-12-16

§ 271 Dnr 2020/419

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Baskemölla 78:1 och 104:7 - samråd 

Ärendebeskrivning

Fastighetsägare till Baskemölla 78:1 lämnade den 22 juli 2020 in en ansökan om planbe-
sked.

Planbesked beviljades av samhällsplaneringsnämnden den 27 augusti 2020, § 55, för änd-
ring av fastighetsplan i syfte att kunna överföra mark från fastigheten Baskemölla 104:7 till 
78:1, genom en fastighetsreglering.

Fastigheten Baskemölla 78:1 är belägen längs Frans Löfströms väg i södra delen av Baske-
mölla. Aktuell tomtyta är cirka 40 m² och är redan idag i praktiken en del av fastigheten 
Baskemölla 78:1:s trädgård/tomtplats.

Gällande stadsplan/detaljplan från 1949, anger att den aktuella tomtytan till största delen är 
mark som inte får bebyggas.

Gällande fastighetsplan, tomtindelning (Pilen) från 1966 anger tomter och gränser i kvarte-
ret. 

Ändring av fastighetsplanen prövas genom en detaljplaneprocess, detaljplanen för området 
fortsätter att gälla.

På fastigheten finns det idag ett bostadshus och tre komplementbyggnader. Hela fastighe-
ten är i kommunens översiktsplan utpekat område för bostadsutveckling och förtätning. 
Ändring av fastighetsplan överensstämmer med översiktsplanens intentioner och bedöms 
inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 26 november 2020, § 263, 
godkänna handlingar till detaljplan för Baskemölla 78:1 och 104:7 för samråd.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-07.
Kungörelse, 2020-12-01.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-11-26, § 263.
Planbeskrivning, 2020-10-21.
Plankarta, 2020-10-12.
Miljöundersökning, 2020-10-01.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-12-16

§ 271 forts Dnr 2020/419

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastighetsplan/tomtindelning för kv Pilen, 1966-12-06.
Stadsplan för Baskemölla, 1949-12-02.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Utifrån redovisade samrådshandlingar framförs inga erinringar eller tillägg i rubri-
cerat ärende.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-12-16

§ 272 Dnr 2020/420

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Annelund 2 - samråd 

Ärendebeskrivning

Fastighetsägarna för Annelund 2 inkom med en ansökan om planbesked, den 14 april 
2020. Planbesked beviljades av samhällsbyggnadsnämnden den 27 maj 2020, § 103.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att reglera allmän platsmark till kvartersmark. 
Detta då fastighetsägarna önskar större yta för att bättre nyttja den norra delen av sin fas-
tighet. Fastighetsägarna har en önskan om att anlägga trädgård framför den norra husläng-
an.

Simrishamns kommun äger den allmänna platsmarken. Sökande önskar att köpa till mar-
ken och ändra till kvartersmark för bostadsändamål. Aktuellt område har en yta om cirka 
200 kvm.

Fastigheten Annelund 2 omges av allmän platsmark i norr, öst och söder. Väster om fastig-
heten ligger granngården Annelund 1. På fastigheten finns det idag ett bostadshus och två 
komplementbyggnader.

En ändring av detaljplan för föreslagna åtgärder prövas i första hand genom ett begränsat 
standardförfarande.
Området är sedan tidigare detaljplanelagt. För Annelund 2 gäller detaljplanen Förslag till 
stadsplan för Annelundsområdet som vann laga kraft den 31 mars 1976. Nuvarande plan-
bestämmelse anger som ändamål bostäder samt park eller plantering.

Ändring av detaljplan innebär en mindre påverkan på den allmänna platsmarken. Ändring-
en bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 26 november 2020, § 264, 
godkänna detaljplanehandlingar för Annelund 2 för samråd.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-07.
Kungörelse, 2020-12-01.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-11-26, § 264.
Planbeskrivning, 2020-11-11.
Exploateringskalkyl, 2020-11-11.
Plankarta, 2020-10-16.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-12-16

§ 272 forts Dnr 2020/420

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Miljöundersökning, 2020-09-16.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Utifrån redovisade samrådshandlingar framförs inga erinringar eller tillägg i rubri-
cerat ärende.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-12-16

§ 273 Dnr 2020/438

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Tommarp 42:104 - samråd 

Ärendebeskrivning

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till en utbyggnad av spannmålsanläggningen 
med nya lagringssilos samt göra den senaste silosutbyggnaden från 2014 planenlig.

15 november 2019 inkom Järrestad Härads Lantmannaförening (JHL) med begäran om 
planbesked. I ansökan redogörs för behovet av större torkningskapacitet och större lag-
ringsutrymme då dagens torkningsutrustning behöver moderniseras och bli effektivare.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att meddela positivt planbesked 30 januari 2020, § 
15.

En miljöundersökning finns upprättad där kommunen bedömer att något behov av att upp-
rätta en strategisk miljöbedömning innehållande en miljökonsekvens-beskrivning inte före-
ligger. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 26 november 2020, § 256, 
godkänna samrådshandlingar över detaljplan för Tommarp 42:104 samt godkänna miljöbe-
dömningen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-08.
Kungörelse, 2020-12-05.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-11-26, § 256.
Plankarta, 2020-11-26.
Planbeskrivning, 2020-11-26.
Miljöundersökning, 2020-03-20.
Barnchecklista.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Utifrån redovisade samrådshandlingar framförs inga erinringar eller tillägg i rubri-
cerat ärende.

_______
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-12-16

§ 273 forts Dnr 2020/438

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-12-16

§ 274 Dnr 2019/398

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för del av Hjälmaröd 3:25 och del av Hjälmaröd 3:28 - 
granskning 

Ärendebeskrivning

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för campingändamål och ställplatser för hus-
bilar samt för tillfällig parkering inom del av fastigheten Hjälmaröd 3:25. Plansituationen 
aktualiseras också för del av Hjälmaröd 3:28 som används som väg men är planlagd för 
campingändamål. Planområdet är beläget i norra Kivik, invid befintlig camping. Området 
gränsar till samfälligheten Hjälmaröd S:1.

Behovet av campingplatser, ställplatser för husbilar och parkeringsytor är stort i Kivik. 
Området var tidigare en fruktodling som under en lång tid använts som parkering vid bland 
annat Kiviks Marknad. De senaste åren har tidsbegränsade bygglov givits för camping 
(ställplatser för husbilar) samt parkeringsplatser. 

Efter att kommunen köpt in fastigheten Hjälmaröd 3:25 2016-12-01 inkom fastighetsenhe-
ten, samhällsbyggnadsförvaltningen med en ansökan om planbesked den 2 juni 2017. Sam-
hällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 oktober 2017 § 168 att ge positivt planbesked för 
att pröva att möjliggöra för användning till camping och bil/husbilsuppställningsplatser i 
området.  

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 26 november 2020, § 259, 
bland annat godkänna detaljplanehandlingar för del av Hjälmaröd och del av Hjälmaröd 
3:28 för granskning. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-08.
Kungörelse, 22020-12-01.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-11-26, § 259.
Plankarta, 2020-11-13.
Planbeskrivning, 2020-11-13.
Samrådsredogörelse, 2020-11-13.
Behovsbedömning, 2020-11-13.
Miljöteknisk markundersökning – Riskbedömning och platsspecifika riktvärden, 2020-03-
04.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-12-16

§ 274 forts Dnr 2019/398

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-12-16

§ 275 Dnr 2020/369

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Rönnebröd 6:70 - granskning 

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att prova lämpligheten i att tillåta flerbostadshus och radhus på 
fastigheten, Rönnebröd 6:70, som idag är planlagd som område för bostadsändamål, fri-
stående hus om högst en (1) våning. Under en längre tid har fastigheten avsedd för villa-
tomter varit till salu. Marken är kommunägd och med den ökade efterfrågan på lägenheter, 
anses att det är i det allmännas intresse att även tillåta flerbostadshus inom fastigheten.
Planförslaget ansluter till nämndmålen Levande landsbygd och Hållbar effektiv resurshan-
tering.

Detaljplanen anpassas i stort till angränsande detaljplaner. Planområdet berör enbart kvar-
tersmark för bostadsändamål.

Samhällsbyggnadsförvaltningen inkom den 26 mars 2020 med en begäran om planbesked 
för fastigheten Rönnebröd 6:70 i Sankt Olof. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29 april 2020, § 248, att ge positivt planbesked.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde 26 november 2020, § 261, bland 
annat att godkänna detaljplanen för Rönnebröd 6:70 för granskning.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09.
Kungörelse, 2020-12-01.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-11-26, § 261.
Planbeskrivning, 2020-11-13
Plankarta, 2020-11-13
Miljöundersökning reviderad, 2020-11-13
Samrådsredogörelse, 2020-11-13
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2020-10-28, § 214.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Inte framföra någon erinran mot föreliggande förslag till detaljplan för Rönnebröd 
6:70.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-12-16

§ 275 forts Dnr 2020/369

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-12-16

§ 276 Dnr 2020/393

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektdirektiv klimatanpassningsplan 

Ärendebeskrivning

Den 1 augusti 2018 ändrades plan- och bygglagen, PBL. Syftet med ändringarna är att för-
bättra beredskapen i kommunerna för klimatförändringen.
Lagändringen innebär ett krav på att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på ris-
ken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som 
är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra.

En medveten långsiktig planering innebär en rad åtgärder för att anpassa flera delar av 
samhället till kommande klimatförändringar.

Genom att ta fram en klimatanpassningsplan kan kommunen beskriva och identifiera de 
sårbarheter och risker kommunen har i relation till klimat-förändringarna, och hur de kan 
hanteras.

Klimatanpassningsplanen ska vara ett övergripande dokument och ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen, vilken antogs i kommunfullmäktige den 30 november 2015, § 216. Strate-
gier ska vara kopplade till de nationella och regionala miljömålen, folkhälsomålen och 
Agenda 2030 med tillhörande handlingsplan.

En kommande Klimatanpassningsplan har delvis initierats genom arbetet med kommunens 
Havsplan och kustzonsanalys, där frågan om klimatförändringarnas påverkan på vårt kust-
område lyfts på en övergripande nivå.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2020, § 219, före-
slå kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till projektdirektiv för klimatanpass-
ningsplan för Simrishamns kommun.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse, 2020-11-17.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-10-22, § 219.
Förslag till Projektdirektiv för Klimatanpassningsplan för Simrishamns kommun 2020-10-
04.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-12-16

§ 276 forts Dnr 2020/393

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna förslag till projektdirektiv för klimatanpassningsplan för Simrishamns 
kommun.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-12-16

§ 277 Dnr 2020/113

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2025 - samråd 

Ärendebeskrivning

Kommunen ska anta riktlinjer för bostadsförsörjning (bostadsförsörjnings-program) under 
varje mandatperiod. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bo-
stadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Bostadsförsörjningens innehåll bestäms av Lagen (2000:1383) om kommunernas bostads-
försörjningsansvar, 2 §:
2 § Kommunens riktlinje för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, pla-

ner och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Nu gällande riktlinjer för bostadsförsörjning för perioden 2016–2020 antogs av kommun-
fullmäktige den 30 oktober 2017, § 162.

Projektdirektivet för revidering av bostadsförsörjningsprogrammet godkändes av samhälls-
planeringsnämnden den 27 februari 2020, § 35. Under arbetsprocessen har kontinuerliga 
möten och diskussioner förts med den politiska samrådsgruppen som består av kommun-
styrelsens arbetsutskott samt ordförande och andre vice ordförande från samhällsplane-
ringsnämnden, byggnadsnämnden och socialnämnden. Flertalet möten har även genom-
förts med projektets styrgrupp och referensgrupp samt berörda tjänstepersoner.

Innan antagande av programmet ska kommunen samråda med berörda kommuner, Läns-
styrelsen och andra regionala organ, varav Länsstyrelsens uppdrag är att ge kommunen 
information och underlag samt verka för samordningen av bostadsförsörjningen mellan 
kommunerna.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2002, § 218, god-
känna samrådshandling för Bostadsförsörjningsprogram/riktlinjer för bostadsförsörjning 
för Simrishamns kommun 2021–2025.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-18.
Kungörelse, 2020-10-30.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-12-16

§ 277 forts Dnr 2020/113

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-10-22, § 218. 
Samrådshandling, Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun, 2021–2025.
Projektdirektiv, Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2021–2025, SBN 
2020-02-27, § 35.
Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2016–2020, KF 2017-10-30, § 162.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Ärendet går öppet tillkommunstyrelsen på grund av att man inväntar remissyttran-
den från partierna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-12-16

§ 278 Dnr 2020/394

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde 

Ärendebeskrivning

Riktlinjerna för exploatering inom vattenskyddsområden ska vara ett stöd och ge vägled-
ning vid de avvägningar som ska göras samt de krav som ska ställas i samband med even-
tuell exploatering inom ett vattenskyddsområde i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten 
och övrig gällande lagstiftning. Riktlinjerna visar vilka undersökningar, utredningar, ställ-
ningstagande och krav som kan behövas. Förstudie med riskklassning är steg 1 och efter-
följs vid behov av kompletterande utredningar och undersökningar samt hänsynstagande 
till ytterligare bedömningsgrunder. Riktlinjerna ska fungera som ett kompletterande verk-
tyg för kommunens handläggare framför allt i tidiga skeden.

Tillgången på vatten för dricksvattenförsörjningen är en av våra viktigaste
naturresurser och samhällsintressen. Det ställer krav på varsamt nyttjande och
skydd mot sådana verksamheter och åtgärder som kan påverka dricksvattnets
kvalitet och kvantitet negativt på kort och lång sikt. Vattenförekomsten utgör en
sårbar del av i den kommunala vattenförsörjningen. 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2020, § 217, före-
slå kommunstyrelsen godkänna riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-24.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-10-22, § 217.
Powerpoint presentation.
Övergripande riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde, förhandskopia 2020-
10-12.
Bilaga A: Generella skyddsåtgärder för exploatering inom vattenskyddsområden

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Anta övergripande riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-12-16

§ 279 Dnr 2020/397

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delårsrapport 2020-08-31 - AV Media Skåne 

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet AV Media Skåne har lämnat en delårsrapport per 2020-08-31. Det 
ekonomiska utfallet är 728 tkr per 2020-08-31 men beräknas uppvisa ett överskott vid årets 
slut på 411 tkr och därmed prognostiseras att balanskravet uppfylls. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-08
Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne sammanträdesprotokoll 2020-10-12 
§ 43
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2020-08-31 daterad 2020-10-14
Kommunrevisorerna i Simrishamns kommuns bedömning daterad 2020-11-24
EY:s rapport från granskning av delårsrapport daterad 2020-10-14

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Att godkänna Kommunalförbundet AV Media Skånes delårsrapport per 2020-08-31

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-12-16

§ 280 Dnr 2020/311

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Policy för extern representation i Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Förslaget hanterades i Kommunfullmäktige 2020-10-26, §142, som beslutade att återremit-
tera ärendet för förtydligande i vissa delar. 

Nuvarande riktlinjer för representation i Simrishamns kommun är beslutade 2005. Ett nytt 
reviderat styrdokument för den externa representationen föreslås bli en policy som därmed 
styr extern representation i hela kommunen. 

I förslaget lyfts hållbar representation fram som en princip att förhålla sig till, och alkoholhalti-
ga drycker är inte enligt förslaget förenligt med policyn. Vad som föreslås gälla för externa 
representationsgåvor är också nytt i förslaget till policy. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-16
Reviderat förslag till Policy för extern representation i Simrishamns kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26, §214
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-03
Förslag till Policy för extern representation i Simrishamns kommun 2020-08-08
Nuvarande riktlinjer för Simrishamns kommuns representation 2005-05-12.

Yrkande 

Tomas Assarsson (SD) lägger ett tilläggsyrkande: Representationen ska så långt det är 
möjligt ske inom Simrishamns kommun och att företag inom kommunen ska anlitas i förs-
ta hand.

Gudrun Schyman (FI) yrkar att texten i 3:dje principen får följande lydelse: Representatio-
nen ska vara hållbar, med fokus på en miljömässig och socialt hållbar konsumtion.

Ajournering

Ajournering begärs och verkställs, kl 11.00-11.05.

Ordföranden konstaterar att det finns ett tilläggsyrkande från Tomas Assarsson (SD) samt 
ett yrkande från Gudrun Schyman (F) om ändring i text vad gäller 3:dje principen.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-12-16

§ 280 forts Dnr 2020/311

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Representationen ska så långt det är möjligt ske inom Simrishamns kommun och 
företag inom kommunen ska anlitas i första hand.

 Princip nr 3 får följande lydelse: Representationen ska vara hållbar, med fokus på en mil-
jömässig och socialt hållbar konsumtion.

 I övrigt godkänna förslag till policy för extern representation i Simrishamns kom-
mun

 Upphäva riktlinjer för Simrishamns kommuns representation från 2005

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-12-16

§ 281 Dnr 2020/252

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till Etiska regler för förtroendevalda i Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlades i Kommunfullmäktige 2020-10-26, §212 och återremitterades med 
motiveringen att de etiska reglerna skulle förtydligas. 

De gällande etiska reglerna för förtroendevalda i Simrishamns kommun godkändes i kommun-
fullmäktige 2007. Ett reviderat förslag för etiska regler för förtroendevalda i Simrishamns 
kommun har tagits fram, bland annat har en punkt tillkommit om den politiska dialogen i soci-
ala medier.   

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-19
Reviderat förslag till Etiska regler för förtroendevalda i Simrishamns kommun 2020-11-19.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-07-01
Förslag till Etiska regler för förtroendevalda i Simrishamns kommun
Etiska regler för kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun, 2007.

Yrkande

Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), lägger ett tilläggsyrkande: Uppdra till de politiska 
gruppledarna att gå igenom de etiska reglerna med sina respektive partier.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna förslaget till Etiska regler för kommunalt förtroendevalda i Simrishamns 
kommun.

 Etiska regler för förtroendevalda i Simrishamns kommun från 2007 upphävs.

 Uppdra åt de politiska gruppledarna att gå igenom de etiska reglerna med sina re-
spektive partier.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-12-16

§ 282 Dnr 2020/85

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Cykelplan 2020 - 2025 

Ärendebeskrivning

Syftet med cykelplanen är att Simrishamns kommun ska kunna erbjuda sina
invånare och turister ett attraktivt och sammanhållet cykelvägnät. Cykelplanen har
tagits fram som en långsiktig strategi med tydliga prioriteringar för att underlätta
framtida investeringsplanering.

Cykelplanen är geografiskt avgränsad till att endast behandla en
prioriteringsordning på kommunala vägar i de tätorter som i översiktsplanen
benämns som A-ort och B-ort, kommunens ställningstagande till regionala planer
och dokument på statliga vägar.

Cykelplanen är även tidsmässigt avgränsad till åren 2020–2025 för att kunna följa
den kommunala budgetprocessen.

Arbetet med cykelplanen inleddes under år 2017, under våren år 2019 var
cykelplanen ute på remiss för allmänhet, organisationer och myndigheter.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2020, § 215, bland 
annat föreslå kommunfullmäktige godkänna cykelplanen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-20.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-10-22, § 215.
Utkast cykelplan 2020 – 2025.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anta upprättat utkast till cykelplan 2020 – 2025.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktig (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-12-16

§ 283 Dnr 2020/445

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Investeringsmedgivande för projekt Hyveln 1 

Ärendebeskrivning

Simrishamns Näringslivsutveckling AB har inkommit med en skrivelse, i enlighet med 
gällande bolagsordning, med en begäran av investeringsmedgivande för projektet Hyveln 1 
motsvarande 36 miljoner kronor.

Anledningen är att styrelsen i bolaget beslutat att flytta sitt förråd på Skansen på grund av 
planerad bostadsbyggnation på nuvarande plats. Flytten planeras till Hyveln 1. Samtidigt 
planerar Simrishamns Bostäder att flytta sitt kontor till samma fastighet.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-12-08
Skrivelse från Simrishamns Näringslivsutveckling AB om investeringsmedgivande för 
projekt Hyveln 1 daterad 2020-12-03

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Bevilja Simrishamns Näringslivsutveckling AB investeringsmedgivande för projek-
tet Hyveln 1 motsvarande 36 miljoner kronor

 Simrishamns Näringslivsutveckling AB omgående meddelar kommunstyrelsen om 
större avvikelser i projektet skulle uppstå

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-12-16

§ 284 Dnr 2020/456

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Julhälsningar

Ordföranden, Jeanette Ovesson (M) tackar arbetsutskottet för ett gott samarbete under året 
och önskar samtliga en God Jul.

2:e vie ordförande, Pia Ingvarsson (S) tackar ordföranden för det gångna året och överläm-
nar en julklapp från utskottets ledamöter.

Kommundirektör Diana Olsson önskar samtliga en God Jul & Gott Nytt År.

_____
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