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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-10-28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 208 Fastställande av ärendelista 2020/11
§ 209 Information från kommunstyrelsens ordförande 2020/12
§ 210 Information från kommundirektören 2020/7
§ 211 Utvärdering styrmodell 2020/313
§ 212 Kurser/konferenser 2020/10
§ 213 Meddelanden 2020/9
§ 214 Detaljplan för Rönnebröd 6:70, ST Olof - samråd 2020/369
§ 215 Detaljplan för Vipan 2, Simrishammn - granskning 2020/370
§ 216 Utveckling av Kontakt Simrishamn 2020/347
§ 217 Revidering av delegeringsordning - kommunstyrelsen 2019/469
§ 218 Organisationsöversyn; näringslivsarbete/destinations-

utvecklingsarbete
2020/373

§ 219 Fastställande av medlemsavgift för förbunden 2020/389
§ 220 Fiberkanalisation på landsbygden 2019/369
§ 221 Placeringspolicy för stiftelser 2020/217
§ 222 Delårsrapport för Ystad-Österlenregionens miljöför-

bund 2020-01-01 -- 2020-08-31
2020/337

§ 223 Motion från Oppositionspartierna - Rädda verksamhe-
terna inom BUN - tilläggsanslag ett måste!

2020/333

§ 224 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens om-
råde MF Dnr ADM.2020.2146

2020/270

§ 225 Utökad ram för borgensåtagande - Simrishamns Nä-
ringslivsutveckling AB

2020/344

§ 226 Nya riktlinjer för upphandling och inköp 2020/346
§ 227 Sammanträdesdagar 2021 2020/348
§ 228 Grundskolans organisation 2020/349
§ 229 Firmatecknare 2020/355
§ 230 Miljöförbundets beslut: Taxa för prövning och tillsyn 

enligt alkohollagen
2020/356

§ 231 Detaljplan för del av Simris 206:1 (Simrislund) 2019/171
§ 232 Motion från Lisa Kvarnbäck (MP) och Hans-Olof 

Höglund (MP) - Plantering av träd i Simrishamn
2020/123

§ 233 Motion från Ann-Christin Råberg (S) och Birgitta 
Öman (S) - Kommunen vidtar åtgärder för att skapa 
miljöer till gagn för pollinerande insekter och bin

2020/97

§ 234 Försäljning av Mellby 92:26 - f. d.  förskola i Kivik 2020/359
§ 235 Skeppet - taxa 2020 2020/176
§ 236 Taxor och avgifter kommunen 2021 2020/342
§ 237 Taxor 2021 - ÖKRAB 2020/363
§ 238 SÖRF Delårsrapport  2020 2020/258
§ 239 Budget 2021 - ramjustering av driftbudget på grund av 

ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften till 
Skånes kommuner

2019/498
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-10-28

§ 208 Dnr 2020/11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Ärende nr 8, Detaljplan för Kringlan, utgår från dagens ärendelista.

Pia Ingvarsson (S) initierar ett extra ärende till dagens sammanträde: Medlemsavgift för 
förbunden.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av ärende om ”Medlemsavgift för för-
bunden”.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-10-28

§ 209 Dnr 2020/12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommunstyrelsens ordförande 

Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), lämnar nedanstående information:

Medlemsmöte med Miljöförbundet har ägt rum. Beslutades en ökning med 1,5 % ökning 
av ramarna för förbundet.

Har haft möte med representanter från Trafikverket och Region Skåne angående cykelpla-
nen som man håller på att ta fram. Cykelvägen Gärsnäs-Tommarp är än en gång framflyt-
tad. Det framfördes hur viktigt det är att cykelvägen färdigställs. Regionala utvecklings-
nämndens presidium kommer bjudas in för vidare diskussion.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-10-28

§ 210 Dnr 2020/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information:

Kommunledningen har haft möte med länsstyrelsen angående Corona eftersom Skåne län 
fått riktade förhållningsregler.
Landshövdingen har beslutat att regeln om max 300 personer på ett evenemang inte gäller i 
Skåne. Gränsen på 50 personer kommer även i fortsättningen gälla vid olika evenemang.

För kommunledningskontorets del kan detta innebär att turistcentrum stänger ner. Alla som 
kan ska arbeta hemifrån. Varje enhetschef bestämmer detta utifrån medarbetarens möjlig-
heter. Alla möten som man kan genomföra digitalt ska genomföras på detta sätt.

Smittspårning pågår inom socialförvaltningen. Verksamheter inom socialförvaltningen 
kommer stängas ner under en tid.

BenkaDi har stängt ner sin verksamhet. Diskussion pågår om biblioteket ska stänga ner.

Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar med smittspårning. Den som kan jobba hemifrån 
ska göra detta. Möten ska ske digitalt.

Nova Academy håller stäng för höstlov vecka 44. Digital undervisning kommer ske vecka 
45.

Arbetsutskottet diskuterar hur man ska förhålla sig till kommunstyrelsens sammanträde 
den 18 november. Kommunstyrelsens presidium fattar beslut hur sammanträdet ska ge-
nomföras den 18 november.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-10-28

§ 211 Dnr 2020/313

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utvärdering styrmodell

Vid arbetsutskottets sammanträde i september diskuterades nuvarande styrmodell och hur 
man skulle kunna förändra denna.

Man kan jobba efter olika styrmodeller, t ex

Struktur: Kommunfullmäktige (tar beslut) – tilldelar resurser
Process: Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen/nämnd/verkställighet
Resultat: Kommunfullmäktige/nämnd/styrning – tillitsbaserad styrning
Simrishamnsmodellen: Kan se ut på olika sätt, vilket arbetsutskottet diskuterar. 

Resultatmodellen kan liknas med tillitsstyrning.

Hänsyn måste tas till det lagstadgade som är beslut om skattesats, mål för god ekonomisk 
hushållning, finansiella- och verksamhetsmål. Budgetbeslut där intäkter ska överstiga kost-
nader. 

Inför arbetsutskottets sammanträde i november ska en ”minimimodell” tas fram för vidare 
diskussion.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-10-28

§ 212 Dnr 2020/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kurser/konferenser

Bilagd sammanställning över inkomna kurser/konferenser redovisas.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Lägga inkomna kurser/konferenser till handlingarna.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-10-28

§ 213 Dnr 2020/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Bilagd sammanställning över inkomna meddelanden redovisas.

ARBETSUSKOTTETS BESLUT

 Lägga inkomna meddelanden till handlingarna.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-10-28

§ 214 Dnr 2020/369

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Rönnebröd 6:70, ST Olof - samråd 

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att pröva 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.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kom den 26 mars 2020 in med en begäran om planbesked 
för fastigheten Rönnebröd 6:70 i Sankt Olof.

Detaljplanen anpassas i stort sett till angränsande detaljplaner. Planområdet berör enbart 
kvartersmark för bostadsändamål.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 1 oktober 2020, § 188, god-
känna detaljplanen för Rönnebröd 6:70 för samråd samt att godkänna miljöundersökning-
en.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-21.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-10-01, § 188.
Exploateringskalkyl, 2020-09-23.
Planbeskrivning, 2020-09-02.
Plankarta, 2020-08-24.
Miljöundersökning, 2020-08-18.
Barnkonsekvensbeskrivning, 2020-08-18.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 De bör uppmärksammas att i några av planhandlingarnas kartor bedöms aktuellt 
område felaktigt som sporthall.

 Utifrån redovisade samrådshandlingar framförs i övrigt inga erinringar.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2020-10-28

§ 215 Dnr 2020/370

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Vipan 2, Simrishammn - granskning 

Ärendebeskrivning

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av ny och utökad bostadsbebyggelse inom 
fastigheten Vipan 2 i Simrishamn. 
Syftet är också att bidra till en ökad rumslighet längs Storgatan och Linnégatan genom väl 
gestaltad bebyggelse mot gata.

Planförslaget anger kvartersmark huvudsakligen för bostadsändamål innebärande byggrät-
ter för nya flerbostadshus i tre och fyra våningar som beräknas innehålla cirka 45 lägenhe-
ter. Planen anger bostads- och centrumändamål för byggrättsområdet där den befintliga 
byggnaden är belägen för att medge att verksamheter kan finnas kvar i bottenvåning. Be-
fintligt underjordiskt garage planläggs för sitt ändamål vilket säkerställer att de nya bygg-
rätterna kan nyttja detta gemensamt.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 1 oktober 2020, § 189, att 
godkänna detaljplan för Vipan för en andra granskning samt godkänna granskningsutlåtan-
det.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-21.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-10-02, § 189.
Granskningsutlåtande, 2020-09-14.
Plankarta, 2020-09-10.
Planbeskrivning, 2020-09-10.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Utifrån redovisade granskningshandlingar framförs inga erinringar i rubricerat 
ärende.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 216 Dnr 2020/347

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utveckling av Kontakt Simrishamn 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2014-08-13, § att anta uppdragsdirektiv för projektet ”En väg 
in” med syfte att samla samtliga kontakter med Simrishamns kommun, detta för att under-
lätta för medborgarna och näringslivet samt för att effektivisera verksamheten. 

Kontakt Simrishamn hade invigning den 17 april 2017. Innan starten gjorde förvaltningar-
na en beställning på vilka ärendetyper Kontakt Simrishamn skulle hantera. 
I uppdragsdirektivet för Kontakt Simrishamn från 2014, framgår att 70 % av inkomna 
ärenden ska avslutas i funktionen ”En väg in”, Kontakt Simrishamn. 
Sedan starten har Kontakt Simrishamn endast tilldelats relativt få antal nya ärenden att 
hantera från förvaltningarna.

För att skapa ett underlag som definierar vad Kontakt Simrishamn kan utföra i olika ären-
den kan man använda sig utav ROSA metoden. ROSA metoden delar in ett ärende i åtta 
nivåer, där 70% av kommunens ärenden och frågor går att klassa inom nivå 1–4. Dessa 
frågor kan med fördel hanteras av ett kontaktcenter.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-02
Uppdragsdirektivet 2014-08-13
Inriktningsbeslut 2015-08-05

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Uppdra åt nämnderna att arbeta för att uppnå målbilden om att 70 % av kommunens 
ärenden och frågor utifrån ROSA metodens nivå 1–4 ska hanteras i funktionen ”en väg 
in” (Kontakt Simrishamn). 

 Tidplan för genomförande är att målet ska vara uppnått senast 30 juni 2022.

 Återrapportering om nämndernas överlämnande ska ske löpande till KS två gånger per 
år.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 217 Dnr 2019/469

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revidering av delegeringsordning - kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-04, § 258, om ny delegationsordning för kommunstyrel-
sen. Den har sedan dess reviderats vid ett tillfälle, 2020-01-15, § 10. 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på justering av vissa punkter i delegations-
ordningen. 

De föreslagna ändringarna handlar om:

 att i delegationsordningen genomgående ändra beteckningen personalenhet och per-
sonalchef till HR-enhet respektive HR-chef

 att ändra delegat i punkten 4.8 på grund av ett tidigare skrivfel
 att lägga till ett avsnitt om avstängning 
 att förenkla hantering av ärenden som rör upphandling av kommunövergripande ra-

mavtal, upphandling av avtal som 
är specifika för kommunledningskontoret, direktupphandlingar 
och avrop.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-19
Kommunstyrelsen delegationsordning 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 I delegationsordningen genomgående ändra beteckningen personalenhet och perso-
nalchef till HR-enhet respektive HR-chef.

 I punkten 4.8 ändra delegat från närmsta chef till chefsförhandlare.

 Tillföra delegationsordningen en ny punkt 4.9 avseende avstängning av personal 
enligt förslag.

 Förändra text, beloppsgränser och delegat i punkterna 2.1-2.4 avseende avrop och 
upphandling enligt förslag. 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 217 forts Dnr 2019/469

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag) 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 218 Dnr 2020/373

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Organisationsöversyn; näringslivsarbete/destinationsutvecklingsarbete 

Ärendebeskrivning

Ett bra företagsklimat är en viktig förutsättning för tillväxt och sysselsättning. Ett bra före-
tagsklimat ger möjlighet för företag att starta, växa och anställa fler vilket är en förutsätt-
ning för att utveckla välfärden.
För att kunna möta de behov och de krav som ställs på den kommunala organisationen 
avseende näringslivets förutsättningar så behöver vi fundera på hur vi ska organisera oss. 
Genom en ändamålsenlig organisation/organisering når vi ett framgångsrikt resultat i sam-
verkan med andra aktörer. Därför föreslås en utredning som förutsättningslöst skulle se 
över kommunens organisation för näringslivsfrågor, insatser för turism, evenemangsinsat-
ser samt övrigt näringslivsrelaterade verksamheter tex marknadsföring och centrumutveck-
ling.
Utredningen om organisationen ska innehålla förslag och konsekvenser av olika lösningar i 
syfte att skapa förutsättningar för att främja ekonomisk tillväxt och utveckling i kommu-
nen. Utredningen ska också belysa samutnyttjande av personal och övriga resurser för att 
mer strukturerade samverkansformer skapas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 201020

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en organisationsöversyn av nä-
ringslivs- och destinationsutvecklingsarbetet .

 Uppdraget ska återrapporteras senast 2021-06-30 till kommunstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 219 Dnr 2020/389

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av medlemsavgift för förbunden 

Ärendebeskrivning

Pia Ingvarsson (S) initierar ett extra ärende till dagens sammanträde om fastställande av 
medlemsavgift för förbunden. En dialog om fastställande av medlemsavgiften till SÖRF 
och Miljöförbundet bör föranledas av ett inriktningsbeslut i respektive kommun.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Pia Ingvarsson (S), 2020-10-28
Arbetsutskottets beslut, 2017-06-21, § 198 samt 2018-05-30, § 139.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Uppdra åt kommundirektören, inför budgetprocess 2021, ta fram process för med-
lemsavgift för förbunden.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 220 Dnr 2019/369

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fiberkanalisation på landsbygden 

Ärendebeskrivning

Fiberutbyggnaden till hushåll och företag har pågått i kommunen sedan 2014 och idag har 
cirka 95 % en fiberuppkoppling eller kan enkelt erbjudas en sådan. Återstår ett antal områ-
den, benämnda ”vita fläckar” främst i kommunens norra delar, se bifogad karta. 

För fortsatt utbyggnad finns det nu två alternativ. 

- Kommunen bidrar till fortsatt utbyggnad av fiber på landsbygden genom resurs 
som samverkar med fastighetsägare som vill ha fiber och aktörer av fiberutbygg-
nad.

- Kommunen avsätter investeringsmedel till fortsatt utbyggnad av fiber på landsbyg-
den. Investeringen motsvarar 10 miljoner fördelat på perioden 2022-2024.

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-27
Ny Karta, Vita fläckar Simrishamn

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 221 Dnr 2020/217

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Komplettering - Placeringspolicy för stiftelser 

Ärendebeskrivning

Detta ärende är ett förtydligande till ärende, som återremitterades från KF 2020-08-31, 
§ 160, ”Förslag till placeringspolicy för stiftelserna som Simrishamns kommun förvaltar”.

Det finns i dagsläget ingen gällande placeringspolicy för stiftelser. Kommunens place-
ringspolicy gäller för kommunens placeringar. Föreslagen policy innehåller förutom rikt-
linjer för placeringar även fördelning av ansvar och befogenheter. Placeringsreglerna med 
tillåtna tillgångsslag och limiter för tillgångsslagen går i linje med kommunens placerings-
regler.

Föreslagen placeringspolicy ska verka för att stiftelserna kan placera sitt kapital i räntebä-
rande värdepapper och aktier med syfte att öka avkastningen och därmed kunna uppfylla 
stiftelsernas ändamål.

Beslutsunderlag

Godkänna förslaget till placeringspolicy för stiftelserna som Simrishamns kommun förvaltar.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna förslaget till placeringspolicy för stiftelserna som Simrishamns kommun för-
valtar.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 222 Dnr 2020/337

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delårsrapport för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2020-01-01 -- 
2020-08-31 

Ärendebeskrivning

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med sin delårsrapport för perioden 
2020-01-01 – 2020-08-31.

Utfallet uppgår till plus 780 tkr per den 31 augusti och årsprognosen bedöms bli plus 970 
tkr mot budgeterat resultat om minus 710 tkr. Avvikelsen mot budget bedöms således bli 
plus 1 680 tkr.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-10-15
Ystad-Österlenregionens miljöförbund Sammanträdesprotokoll 2020-09-14 DIR §98
Delårsrapport för Ystad-Österlenregionens miljöförbund Period 20201-01-01 – 2020-08-31
Tertialuppföljning Januari - Augusti

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna delårsrapporten för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2020-01-01 – 
2020-08-31.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 223 Dnr 2020/333

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Oppositionspartierna  - Rädda verksamheterna inom BUN - 
tilläggsanslag ett måste! 

Ärendebeskrivning

De fem oppositionspartierna har inlämnat till kommunfullmäktige en motion ”Rädda verk-
samheterna inom BUN – tilläggsanslag ett måste!

I motionen kan man utläsa ett förslag om att BUN ska tilldelas ett tilläggsanslag på fyra 
miljoner kronor för att mildra besparingarna och att finansieringen sker genom att skattein-
täkterna ökas med fyra miljoner kronor.

Under tidig vår aviserades att Sverige var på väg in i en lågkonjunktur och att kommunerna 
därför skulle tilldelas extra generella statsbidrag för att stärka välfärden. Därefter kom pan-
demin och förstärkte scenariot om lågkonjunktur och därför beslutades det om ytterligare 
extra bidrag till kommunsektorn för att förstärka kommunernas finansiella situation. Under 
hösten har det kommit mer positiva signaler om hur den svenska ekonomin utvecklats un-
der år 2020.

Totalt har Simrishamn erhållit 34 900 tkr i finansiell förstärkning av staten under år 2020. 
Den senaste skatteprognosen som är ett scenario från 1 oktober indikerar att Simrishamn 
tappar 12 863 tkr i skatteintäkter för år 2020. Nästa skatteprognos kommer i slutet av de-
cember månad.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-10-19
Motion från Oppositionspartierna ”Rädda verksamheterna inom BUN – tilläggsanslag ett 
måste!” instämplad 2020-09-17

Yrkanden

Pia Ingvarsson (S) och Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till motionen.

Jeanette Ovesson (M) yrkar avslag på motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på att avslå motionen mot att bifalla densamma och finner 
att arbetsutskottet beslutat avslå motionen.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 223 forts Dnr 2020/333

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som rösta för att avslå motionen röstar Ja.

Den som röstar för att 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 (FI).

Arbetsutskottet har beslutat avslå motionen.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Motionen avslås.

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S) och Gudrun Schyman (FI).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 224 Dnr 2020/270

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område MF Dnr 
ADM.2020.2146 

Ärendebeskrivning

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med förslag på ny taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område för år 2021.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-19
Ystad-Österlenregionens miljöförbund sammanträdesprotokoll DIR §99 daterad 2020-09-
14
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Taxebilaga 1 – Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Taxebilaga 2 – Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för år 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 225 Dnr 2020/344

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utökad ram för borgensåtagande - Simrishamns Näringslivsutveckling 
AB 

Ärendebeskrivning

Simrishamns Näringslivsutveckling AB har inkommit med en skrivelse om en begäran av 
utökad borgensram motsvarande 37 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.

Kalkylen för investeringen avseende byggnation av förråd/verkstad och kontor på fastighe-
ten Hyveln 1 beräknas uppgå till 30 miljoner kronor.

Bolaget har därutöver kommande investeringar i befintliga byggnader på ca 7 miljoner 
under 2021. 

Därför anhåller bolaget om en utökad ram för borgensåtagande med 37 miljoner för att 
kunna uppta lån med motsvarande belopp. 

Med beaktan av ovanstående begäran skulle därmed den totala borgensramen uppgå till 
105 miljoner kronor för Simrishamns kommun.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-10-19
Skrivelse från Simrishamns Näringslivsutveckling AB daterad 2020-09-28
Kalkyl från Simrishamns Näringslivsutveckling AB avseende Hyveln 1 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Utöka borgensramen med 37 miljoner kronor och därmed så som för egen skuld in-
gå borgen för Simrishamns Näringslivsutvecklings AB låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 105 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 225 forts Dnr 2020/344

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Simrishamns Näringslivsutvecklings AB ska till Simrishamns kommun erlägga 
borgensavgift årligen enligt gällande borgensavgiftsregler.

 Kommunfullmäktiges beslut § 166/2016 om en borgensram på 68 miljoner kronor 
upphör att gälla så snart besluten i nu aktuellt ärende har vunnit laga kraft.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

23



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 226 Dnr 2020/346

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Nya riktlinjer för upphandling och inköp 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har arbetat fram nya riktlinjer för upphandling och inköp. De 
nya riktlinjerna föreslås ersätta tidigare upphandlingspolicy och tillämpningsanvisningar 
till upphandlingspolicyn. Samtidigt föreslås att tidigare beslutade riktlinjer för direktupp-
handling upphävs och ersätts med rutiner för direktupphandling som beslutas på tjänste-
mannanivå.

De nya riktlinjerna för upphandling och inköp ger en tydligare vägledning till kommunens 
verksamheter om vad som är viktigt att tänka på för att säkerställa att inköpta varor, tjäns-
ter och entreprenader bidrar till kommunens mål om ekonomisk, ekologisk och social håll-
barhet.

Beslutsunderlag

Denna skrivelse
Tidigare upphandlingspolicy
Tidigare tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicyn
Tidigare riktlinjer för direktupphandling
Nya riktlinjer för upphandling och inköp,

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Under förutsättning att KF upphäver tidigare beslutad upphandlingspolicy 

 Att upphäva tidigare beslutade tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicyn 
(KS 2015-02-11 §24)

 Att upphäva tidigare beslutade riktlinjer för direktupphandling (KS 2015-02-11 
§24)

 Att anta nytt förslag till ”Riktlinjer för upphandling och inköp”.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE
 

 Upphäva tidigare beslutad upphandlingspolicy (KF 2014-11-24 §176).
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 226 forts Dnr 2020/346

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 227 Dnr 2020/348

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sammanträdesdagar 2021 

Ärendebeskrivning

Förslaget om en gemensam årsplanering 2021 för samtliga sammanträden i nämnderna och 
kommunfullmäktige ger en effektivare och smidigare planering för ärendegången, och ger 
förutsättningar för att ärenden som hanterats i nämnd ska kunna komma med i ärendepla-
neringen till kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-02
Årsplanering sammanträdesdagar 2021

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Fastställa sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsens arbetsutskott och kom-
munstyrelsen.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Rekommendera nämnderna att anta föreslagna sammanträdesdagar för 2021.

 Överlämna förslaget avseende kommunfullmäktiges sammanträden 2021 till kom-
munfullmäktiges presidium

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 228 Dnr 2020/349

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Grundskolans organisation 

Ärendebeskrivning

Översynen av grundskolans organisation har genomförts i syfte att ta fram ett underlag för 
beslut kring en på lång sikt hållbar organisation av grundskolan, vilket även har inneburit 
ett remissförfarande där politiska partier och fackliga företrädare fått tillfälle att lämna re-
missvar. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 29 september 2020 beslutat att nuvarande skolorga-
nisation bibehålls oförändrad som den ser ut läsåret 2020/2021 och fem år framåt. Barn- 
och utbildningsnämndens beslut innehöll fler beslutspunkter vilka i sin helhet redovisas 
nedan under rubriken bakgrund/utredning. 

I direktiv till Barn- och utbildningsnämnden, beslutade kommunfullmäktige den 28 sep-
tember 2020 §197, att grundskolans organisation bereds av barn- och utbildningsnämnden 
och beslut fattas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-11
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-29 §105
Reservation från Alliansen, 2020-09-29
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-07
Barn och utbildningsnämndens beslut 2020-08-25, §89
Framställan och namninsamling kring Piratenskolans framtid 2020-06-29
Kompletterande utredningar till grundskoleöversyn 2020-06-15
Remissvar från Västerpartiet 2020-06-15
Kompletterande remissvar Socialdemokraterna 2020-06-13
Yttrande från Österlenpartiet 2020-06-12
Remissvar från Lärarförbundet – 2020-06-12
Yttrande från Miljöpartiet de gröna 2020-06-12
Remissvar Värna om våra byskolor, 2020-06-12
Meddelande från Sankt Olofs byalag, 2020-06-11
Remissvar Akademikerförbundet SSR, 2020-06-11
Remissvar Socialdemokraterna 2020-06-10
Remissvar Kommunal sektion Sydost Skåne 2020-06-10
Remissvar Lärarnas Riksförbund 2020-06-09
Remissvar föräldraföreningen Offensiv, 2020-06-08
Remissvar från Piratenskolans Föräldraförening 2020-06-07
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 228 forts Dnr 2020/349

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Remissvar Feministiskt Initiativ 
Remissvar Sverigedemokraterna 2020-06-01 
Remissvar Alliansen 2020-05-25
Remissvar Sveriges skolledarförbund, 2020-05-18
Grundskoleöversyn – översyn av grundskolans organisation 2020-05-05
Ordförandens prognos över elevutveckling i norra kommundelen – Grundskoleöversyn, Sam-
manställning av förväntat antal barn på de kommunala skolenheterna i norra kommundelen i 
Simrishamns kommun, de kommande fem åren.

Yrkanden

Ordföranden, Jeanette Ovesson (M); yrkar att man organiserar skolorna i norr med F-3 i 
Sankt Olof och F-6 i Kivik.

Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens beslut.

Pia Ingvarsson (S) och Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall barn- och utbildningsnämndens 
beslut.

Beslutsomgång

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande mot barn- och utbildningsnämndens beslut  
och finner att arbetsutskottet beslutat enligt ordförandens yrkande: F-3 i Sankt Olof och F-
6 i Kivik.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för ordförandens yrkande röstar Ja.

Den som röstar för barn- och utbildningsnämndens beslut röstar Nej.

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

3 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Gudrun Schyman (FI) och Tomas Assarsson (SD).

Arbetsutskottet har beslutat enligt barn- och utbildningsnämndens beslut.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 228 forts Dnr 2020/349

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Nuvarande skolorganisation bibehålls oförändrad som den ser ut läsåret 2020/2021 
och fem år framåt.

 Samtliga befintliga byskolor som drivs i kommunal regi skall kunna erbjuda utbild-
ning inom förskoleklass och årskurserna 1–3 som en stående princip inom grund-
skolans organisation

 En renodlad skolplan för kommunen i sin helhet utarbetas utifrån ett specifikt peda-
gogiskt och utbildningsperspektiv med sikte på en långsiktig och hållbar skolorga-
nisation. Barnperspektivet ska vara vägledande

 Barn- och utbildningsnämnden innan beslut om den utarbetade skolplanen genom-
för studiebesök på kommunens samtliga skolenheter

 En barnkonsekvensanalys görs och presenteras i samband med den utarbetade skol-
planen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 229 Dnr 2020/355

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Firmatecknare 

Ärendebeskrivning

I kommuner styrs rätten att underteckna handlingar eller företräda kommunen genom reg-
lementen, delegeringsordningar eller i andra beslut. Enligt gällande allmänt nämndregle-
mente i Simrishamns kommun § 23, antaget av kommunfullmäktige de 25 mars 2019, § 
76, framgår bland annat att
skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden på nämndens vägnar skall
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
styrelsen utser.

Begreppet firmatecknare finns inte i kommunallagen. Många företag som kommunen har 
avtal med använder ändå begreppet firmatecknare. Av effektivitetsskäl och för att underlät-
ta ärendehanteringen utser många kommuner firmatecknare. 

Kommunfullmäktige har senast den 26 november 2018, § 209, beslutat om kommunens 
firmatecknare med en komplettering genom beslut i kommunfullmäktige den 25 februari 
2019, §52. Dessa beslut innebär att samma personer är firmatecknare för hela Simrishamns 
kommun. 

Detta ärende föreslår en förändring avseende firmatecknare för Simrishamns kommun så 
att respektive nämnd inom sitt reglementes ansvar utser firmatecknare, medan det finns 
firmatecknare med ansvar för kommunstyrelsens område enligt kommunstyrelsens regle-
mente och kommunövergripande frågor.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från den 13 oktober 2020
Kommunfullmäktiges beslut 26 november 2018, §209
Kommunfullmäktiges beslut 25 februari 2019, §52

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Som firmatecknare för kommunstyrelsen och för kommunövergripande frågor utses 
kommunstyrelsens ordförande Jeanette Ovesson med förste vice ordförande Mats 
Bengtsson som ersättare, och kontrasigneras av kommundirektör Diana Olsson med 
stabschef Mats Carlsson som ersättare.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 229 forts Dnr 2020/355

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Varje nämnd föreslås besluta om firmatecknare för respektive nämnds verksam-
hetsområde enligt nämndens reglemente, som en komplettering till 23§ i allmänt 
nämndreglemente. 

 Kommunfullmäktiges beslut om firmatecknare, 2019-02-25, §52 upphävs.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 230 Dnr 2020/356

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Miljöförbundets beslut: Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 

Ärendebeskrivning

Ystad-Österlenregionens miljöförbundet har inkommit med förslag på taxa för prövning 
och tillsyn enligt alkohollagen för år 2021.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-10-19
Ystad-Österlenregionens miljöförbunds sammanträdesprotokoll DIR § 113 daterad 2020-
10-05
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och 
Ystads kommuner enligt alkohollagen – Avgifter 2021

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen för år 2021

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 231 Dnr 2019/171

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för del av Simris 206:1 (Simrislund) 

Ärendebeskrivning

I Simrislund pågår sedan 2010 ett detaljplanearbete för nya bostäder och ny förskola (i 
syfte att göra dagens tillfälliga förskoleverksamhet permanent).

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog åt samhällsbyggnadsförvaltningen i maj 2009 att ana-
lysera Simrislundsområdet ur ett helhetsperspektiv för att se över förtätningsmöjligheter. 
En planutredning färdigställdes efter det att översiktsplanen antagits 2015. Simrishamns 
kommun äger marken. Planprövningen för aktuellt område sker genom normalt förfarande.

I maj 2018 presenterades för samhällsbyggnadsförvaltningen ett förslag till exploatering av 
området av byggföretaget Lyckos AB tillsammans med arkitektföretaget Wingårdhs Arki-
tekter AB. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 augusti 2018, § 150, om en direk-
tanvisning baserad på bedömningen att byggnaderna har en arkitektonisk gestaltning med 
ett eget uttryck och skala som anses värdeskapande och intressant för området, samt att 
förslaget genom sin förskjutna placering av byggnadskropparna förhåller sig till omgivan-
de bebyggelse på ett unikt sätt, då infarter och stråk ansluter på ett okonventionellt, men 
naturligt sätt. Samtidigt visade förslaget en ny grönstruktur mot omgivande villaområden 
med oregelbundna men tydliga stråk och stadsrum.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 1 oktober 2020, § 186, föreslå 
kommunfullmäktige anta detaljplan för del av Simris 206:1 (Simrislund).

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-19.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-10-01, § 186.
Antagandehandlingar (planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta, behovsbedömning), 
2020-08-31--2020-09-23.
Exploateringskalkyl, 2020-09-23.
Granskningsutlåtande, 2020-08-28.
Samrådsredogörelse, 2020-04-29.
Trafikutredning, Tyréns, 2020-04-08.
Bullerutredning, Tyréns, 2020-04-08.
DDT-utredning, 2019-12-17.

33



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 231 forts Dnr 2019/171

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anta detaljplanen för del av Simris 206:1 (Simrislund).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (för beslut)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 232 Dnr 2020/123

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Lisa Kvarnbäck (MP) och Hans-Olof Höglund (MP) - Plan-
tering av träd i Simrishamn 

Ärendebeskrivning

Motion angående plantering av träd i Simrishamn har inkommit från Lisa Kvarnbäck och 
Hans Olof Höglund, Miljöpartiet. Av motionen framkommer att träd behövs i dessa kli-
matomställningstider. Träd påverkar det lokala klimatet.  Träd ger skugga vid varmt väder, 
ger skydd mot vind, suger upp vatten vid häftiga regn. Träd ger rumskänsla. Det behövs 
fler träd i Simrishamn, träd som fyller ovanstående behov.

I motionen föreslås att det föreläggs kommunfullmäktige ett trädprogram till skydd och 
gagn för klimatomställningen med dess kraftiga regn och torrperioder, och att det snarast 
planteras träd på fria grönytor, på torget och längs huvudgatorna.

Samhällsplaneringsnämnden har hanterat motionen på sammanträde 2020-10-01.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-18
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2020-10-01, §192
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-16
Motion från Lisa Kvarnbäck och Hans Olof Höglund, Miljöpartiet, 2020-03-02

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Avslå motionen i den del som avser att det föreläggs kommunfullmäktige
ett trädprogram till skydd och gagn för klimatomställningen med dess
kraftiga regn och torrperioder, då ett trädprogram inte förutsätts ha önskad effekt.

 Avslå motionen i den del som avser att det snarast planteras träd på fria
grönytor, på torget och längs huvudgatorna, då dels förutsättningarna för
att skapa livskraftiga livsmiljöer för nya träd saknas i centrum, dels att
behovet av fria grönytor, som en tillgång för medborgarna också behöver
tillgodoses.

_______
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 232 forts Dnr 2020/123

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 233 Dnr 2020/97

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Ann-Christin Råberg (S) och Birgitta Öman (S) - Kommu-
nen vidtar åtgärder för att skapa miljöer till gagn för pollinerande insek-
ter och bin 

Ärendebeskrivning

Av motionen fram kommer bland annat att pollinerande insekter och bin minskar och 
många är utrotningshotade. I jordbrukslandskapet finns det inte mycket kommunen kan 
göra men däremot i stads och by miljö finns det möjligheter att främja deras fortlevnad. 
Det finns utrymme att plantera blommande buskar och så in vilda blommor i stråk längs 
kanterna och i öar, inne på gräsmattorna på kommunens mark. Enligt kommuninnevånare 
används inte gräsmattorna i särskilt stor utsträckning av de boende. Motionärerna önskar 
en levande stad och bygd och hoppas att det kommer att arbetas med detta under komman-
de år för vår miljös skull.

Motionärerna föreslå kommunfullmäktige att besluta att kommunen vidtar åtgärder för att 
öka den biologiska mångfalden och skapa miljöer genom kantzoner och planteringar till 
gagn för pollinerande insekter och bin.

Samhällsplaneringsnämnden har hanterat motionen på sammanträde 2020-10-01.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-18
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2020-10-01
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-11
Motion från Ann-Christin Råberg (S) och Birgitta Öman (S) -
Kommunen vidtar åtgärder för att skapa miljöer till gagn för
pollinerande insekter och bin, 2020-02-24

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anse motionen besvarad med hänvisning till att kommunen både planerar för och 
redan idag vidtar åtgärder för att öka den biologiska mångfalden och skapa miljöer 
genom kantzoner och planteringar till gagn för pollinerande insekter och bin.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 233 forts Dnr 2020/97

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 234 Dnr 2020/359

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Försäljning av Mellby 92:26 - f. d.  förskola i Kivik 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under åren fått uppdraget att sälja fastigheten Mellby 
92:96, före detta förskolan i Kivik, vid ett par tillfällen, dock har det inte resulterat i något 
avtal.
Senaste beslutet togs av samhällsbyggnadsnämnden den 27 september 2018, § 187, efter 
att Simrishamns Bostäder AB avstått från erbjudandet att köpa fastigheten.
Fastigheten har varit ute för anbudsgivning via mäklare.
Vid anbudstidens utgång var det en anbudsgivare kvar, Slussås Fastighets AB, med ett 
anbud på 3,6 miljoner kronor. Slussås Fastighets AB avser att bygga om byggnaden till 
serviceboende med 8 lägenheter, ett så kallat livsstilsboende.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 1 oktober 2020, § 194, bland 
annat att godkänna föreliggande köpekontrakt samt föreslå kommunfullmäktige anta Slus-
sås Fastighets AB:S anbud.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-19.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-10-01, § 194.
Köpekontrakt.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-09-27, § 187.
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån, juli 2018.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anta Slussås Fastighets AB:s anbud på 3,6 miljoner kronor.

 Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Jeanette Ovesson och kommundirektör 
Diana Olsson att underteckna köpekontraktet.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 235 Dnr 2020/176

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skeppet - taxa 2020 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 31 augusti 2020, § 163, återremittera 
ärendet om taxesättning 2020 för lokalen Skeppet med uppdrag till kultur- och fritidsnämn-
den att bereda taxan.

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 oktober 2020, § 81, beslutades före-
slå kommunfullmäktige att taxan för Skeppet 2020 ska vara 3 500 kronor för i kommunen 
ej registrerade föreningar, samt att taxan för Skeppet 2020 ska vara nolltaxa för i kommu-
nen registrerade föreningar samt internuthyrning inom samtliga förvaltningars verksamhet.  

Taxan för Skeppet 2021 beslutas i annat taxegemensamt ärende.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-21.
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2020-10-13, § 81.
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-08-31, § 163.

Yrkanden

Pia Ingvarsson (S) yrkar att taxan för icke registrerad förening ska vara 1 087 kronor.

Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kultur- och fritidsnämnden beslut att taxan för icke regi-
strerad förening ska vara 3 500 kronor mot Pia Ingvarssons (S) yrkande att taxan ska vara 
1 087 kronor och finner att arbetsutskottet beslutat enligt kultur- och fritidsnämndens för-
slag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för kultur- och fritidsnämndens beslut röstar Ja.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 235 forts Dnr 2020/176

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Den som röstar för Pia Ingvarssons (S) förslag 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 (FI).

Arbetsutskottet har beslutat enligt kultur- och fritidsnämndens beslut.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Taxan för Skeppet 2020 ska vara 3 500 kronor för i kommunen ej registrerade före-
ningar. 

 Taxan för Skeppet 2020 ska vara nolltaxa för i kommunen registrerade föreningar 
samt internuthyrning inom samtliga förvaltningars verksamhet.  

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S) och Gudrun Schyman (FI),

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 236 Dnr 2020/342

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor och avgifter kommunen 2021 

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 föränd-
ringar som gjorts.

Nämnderna har även tagit fram förslag hur de önskar att deras taxor hanteras fortsättnings-
vis.

Kommunfullmäktiges tidigare beslut angående taxor upphör att gälla i och med detta be-
slut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2020-10-15
Taxor och avgifter – kommunstyrelsen 2021, 2020-10-14
Taxor och avgifter 2021 inom byggnadsnämndens verksamhetsområde -
Indexuppräkning, 2020-10-06
Taxor och avgifter samhällsplaneringsnämnden 2021, 2020-10-01
Budget 2021 – taxor kultur- och fritidsnämnden, 2020-10-13
Budget 2021, Taxor och avgifter barn och utbildningsnämnden, 2020-09-29
Taxor och avgifter socialnämnden, 2020-09-24
Framtida hantering av taxor och avgifter 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 237 Dnr 2020/363

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor 2021 - ÖKRAB 

Ärendebeskrivning

Österlens Kommunala Renhållnings AB har inkommit med förslag på taxor för verksam-
hetsåret 2021 avseende Simrishamn och Tomelilla kommuner.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2020-10-15
ÖKRAB - Budget och Taxor 2021
Budgetkommentarer 2021
Renhållningstaxa Ökrab 2021 förslag jämförelse 2020
Taxa container 2021 förslag jämförelse 2020
Taxa slam 2021 förslag jämförelse 2020

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Fastställa Österlens Kommunala Renhållnings AB:s taxor att gälla fr.o.m. 2021-01-
01

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 238 Dnr 2020/258

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SÖRF Delårsrapport 2020 

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har inkommit med sin delårsrapport för tertial 2,  
år 2020. 

Prognosen för helåret indikerar ett positivt resultat om 500 000 kronor, vilket motsvarar en 
positiv budgetavvikelse om 480 000 kronor.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-10-21
Sydöstra Skånes Räddningstjänst sammanträdesprotokoll 2020-09-28 § 31 
Upprättad Delårsrapport tertial 2/2020,  Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna delårsrapporten för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund tertial 2

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 239 Dnr 2019/498

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2021 - ramjustering av driftbudget på grund av ändrad finansie-
ringsmodell för medlemsavgiften till Skånes kommuner 

Ärendebeskrivning

Förbundsmötet beslutade den 2 oktober 2020 om en ny finansieringsmodell för Skånes Kom-
muner, före detta Kommunförbundet Skåne, som innebär att tidigare medlemsavgift och 13 
samverkansavtal och överenskommelser nu slagits ihop och blivit en total medlemsavgift för 
respektive kommun. Innan Förbundsmötet tog beslutet hade samtliga 33 Skånes kommuner 
godkänt förändringen politiskt. 

Den totala kostnaden 2020 för Simrishamns kommun för medlemsavgift och 13 samverkansav-
tal och överenskommelser var 758 tkr. Budgeten och kostnaderna för de 13 samverkansavtalen 
och överenskommelserna har legat fördelat på kommunledningskontoret, barn- och utbild-
ningsförvaltningen och socialförvaltningen. Av de 758 tkr betalade kommunledningskontoret 
422 tkr, barn- och utbildningsförvaltningen 142 tkr och socialförvaltningen 187 tkr.

Från och med år 2021 kommer kommunledningskontoret att ta kostnaden för medlemsavgiften 
inklusive de 13 samverkansavtalen och överenskommelserna. Enligt den nya finansieringsmo-
dellen ska kommunen betala 642 tkr för medlemsavgift och 13 samverkansavtal och överens-
kommelser år 2021. Detta innebär att det behövs göras en budgetramjustering mellan barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen för att täcka kommunstyrelsens 
ökade kostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2020-10-20
Uträkning av ramjustering pga ändrad finansieringsmodell för Skånes kommuner

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Minska barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram år 2021 med 95 tkr och so-
cialnämndens driftbudgetram år 2021 med 125 tkr och öka kommunstyrelsens drift-
budgetram år 2021 med 220 tkr för att täcka kommunstyrelsens ökade kostnader för 
medlemsavgift till Skånes kommuner.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-28

§ 239 forts Dnr 2019/498

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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