
Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-01-20

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Mötet genomförs via Teams, kl 08.30-12.00, 12.45-14.00
Beslutande Jeanette Ovesson (M)

Mats Bengtsson (C)
Pia Ingvarsson (S)
Gudrun Schyman (FI), §§ 1-8, 11-16, 18 (problem med uppkoppling)
Tomas Assarsson (SD)

Övriga närvarande Erica Johansson, infrastrukturstrateg, § 5
Ann-Sofie Pellas, översiktsplanerare, § 5
Mats Carlsson, stabschef, § 16
Anita Ipsen, kanslichef, §§ 12, 28
Roland Persson, överförmyndare, § 12
Malin Alm, exploateringsingenjör, § 28
Helen Strandberg, HR-chef, § 7
Martin Sjögren, chefsförhandlare, § 7

Diana Olsson, kommundirektör
Carina Persson, nämndsekreterare

Utses att justera Pia Ingvarsson
Justeringens
plats och tid

 

Underskrifter Paragrafer 1-28
Sekreterare Carina Persson

Ordförande Jeanette Ovesson

Justerande Pia Ingvarsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2021-01-20

Datum för
anslags uppsättande

2021-01- Datum för
anslags nedtagande

2021-02-

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Carina Persson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-01-20

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 1 Val av justerare 2021/4
§ 2 Fastställande av ärendelista 2021/6
§ 3 Information från kommunstyrelsens ordförande 2021/22
§ 4 Information från kommundirektören 2021/10
§ 5 Information om yttrandet till Regionalplanen 2020/453
§ 6 Meddelanden 2021/24
§ 7 Löneöversyn 2021 2020/406
§ 8 Ansökan om medel från Yngve Östbergs fond 2020/467
§ 9 Förslag till ny styrmodell 2020/313
§ 10 Riktlinjer för information och kommunikation 2020/469
§ 11 Tillägg i kommunstyrelsens delegeringsordning - eld-

ningsförbud
2019/469

§ 12 Internkontroll 2021 - Kommunstyrelsen 2020/454
§ 13 Avyttring brandbil 2020/409
§ 14 Samverkansöverenskommelse mellan Simrishamns 

kommun och lokalpolisområde Ystad 2021-2024
2020/470

§ 15 Anhållan om hyresersättning för Kiviks Räddnings-
värns brandstation

2020/472

§ 16 Utvärdering covid- 19 2020/246
§ 17 Utredning angående deltagande i gemensamt handläg-

garkontor och överförmyndarnämnd
2020/451

§ 18 Kommunalt partistöd 2021 2020/105
§ 19 Samverkansrådet Barn och Unga - riktlinjer sociala 

investeringsfonden
2020/458

§ 20 Lokal för kommunfullmäktiges sammanträden 2020/239
§ 21 Avgiftsfria uteserveringar med mera med anledning av 

Covid-19
2020/149

§ 22 Fastighetsobjekt till försäljning 2017/166
§ 23 Branteviks Fisk AB - längre arrendeavtal 2020/465
§ 24 Motion från Fredrik Ramberg (SD) - Gratis regntunna 

till alla fastighetsägare i Simrishamns kommun
2020/328

§ 25 Motion från Fredrik Ramberg (SD) - Finna en lösning 
för att kunna ta betalt för all vattenförbrukning

2020/329

§ 26 Plan för hälsa, Vård och Omsorg 2021-2026 2020/390
§ 27 Ändring i socialnämndens reglemente 2019/40
§ 28 Angående försäljning av industritomten Otto Lars 12 - 

Gröstorps Åkeri AB
2019/325
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-01-20

§ 1 Dnr 2021/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson (S).

_____ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-01-20

§ 2 Dnr 2021/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Ett ärende har tillkommit på dagens ärendelista: Utvärdering Covid -19.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av ärende enligt ovan.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-01-20

§ 3 Dnr 2021/22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommunstyrelsens ordförande

Ordföranden, Jeanette Ovesson (M) lämnar följande information:

Ägardialog med Skånes kommuner har ägt rum. Handlade bland annat om att ta fram en 
verksamhetsplan utifrån de mål kommunerna pekat ut. 

Målet är att öka samarbetet mellan kommunerna vad gäller gymnasievalet och då fram-
förallt lokalkostnader. Försöka hitta en gemensam prisbild vad en elev får kosta.

Hälso- och sjukvårdsavtalet är en fråga som man lyft upp och vill arbeta vidare med.

Arbetsmarknadsarbetet är en annan fråga som man bevakar. Är ett statligt ansvar men 
kommunen har kostnader.

Möte har ägt rum med länsstyrelsen om pågående pandemi. Handlar mycket om vaccina-
tion. Skåne har ingen brist på medarbetare som kan utföra vaccinationen men har inte till-
räckligt med vaccin. Positivt att man fått ner antalet inlagda i sjukvården.

När det gäller cykelvägen Hammar-Skillinge har man träffat politiker och tjänstepersoner i 
Ystads kommun om hur man ska gå vidare i frågan. Finns ett stort orosmoment vad gäller 
kostnadsbilden. Man har enats om att Simrishamns och Ystad kommuner anordnar ett möte 
med Trafikverket. Kritik kommer framföras vad gäller brist på dialog, samt att man får 
olika bud från länsstyrelsen respektive trafikverket vad gäller Natura 2000 områden. Ystad 
har begärt att få följa kostnadsbilden mycket noga.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-01-20

§ 4 Dnr 2021/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektör Diana Olsson informerar om att hon fortfarande är en resurs till kom-
mundirektören i Skånes kommuner. 

Gymnasieavtalet behöver barn- och utbildningsnämndens politiker ta ställning till.

Rekrytering av ny förvaltningschef till samhällsbyggnadsförvaltningen pågår. Intervjuer 
kommer ske den 21 januari 2021. Beslut ska fattas i kommunstyrelsen den 10 februari 
2021.

Corona möten sker en gång per vecka. Kommundirektören och samtliga förvaltningschefer 
kommer diskutera hur vaccination ska kunna ske. Tanken är att kommunanställda ska kun-
na vaccinera sig på arbetstid.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-01-20

§ 5 Dnr 2020/453

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om yttrandet till Regionalplanen 

Indrastrukturstrateg Erica Johansson och översiktsplanerare Ann-Sofie Pellas informerar 
om Regionplan för Skåne.

Uppdraget om Regionplan har regeringen haft sedan den 1 januari 2019 och beror på änd-
ring i Plan- och bygglagen, PBL.

Granskning startar hösten 2021 och tidplanen är att den ska antas i juni 2022. Samråd på-
går 1 december 2020—30 april 2021. Det är viktigt att man får ett tydligt och bra utredan-
de eftersom det är korta processer. 

SÖSK-kommunerna ska svara i ett gemensamt yttrande. Yttrandet ska behandlas den 9 
mars 2021 på ett SÖSK-kommittémöte. Arbetsutskottet beslutar om yttrande vid sitt möte i 
april 2021.

Regionplanen utgår från ”Öppna Skåne 2030” och fungerar som hela Skånes översiktsplan 
varför det är viktigt att få med de viktigaste frågorna under samrådstiden.

Regionplanen bygger på 6 planeringsstrategier. Att stärka Skånes relationer med omvärl-
den är en prioriterad strategi i Regionplanen.

Strukturkartan ska visa bilden av Skånes utveckling – kanske borde hela Österlen ges en 
grön status i kartan.’’

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-01-20

§ 6 Dnr 2021/24

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
2021-01-20

§ 7 Dnr 2020/406

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Löneöversyn 2021 

Ärendebeskrivning

Fastställande av förhandlingsriktlinjer för kommunens samtliga medarbetargrupper inklusi-
ve förvaltningschefer och vissa chefsfunktioner på kommunledningskontoret ska göras 
varje år inför löneöversyn. 

Analys av lönestatistik och omvärldsbevakning av befintligt löneläge visar att det inte finns 
behov av att prioritera specifika befattningsgrupper i löneöversyn 2021. Däremot så inne-
håller det centrala löneavtalet för Kommunals grupper en prioritering för yrkeskategorier 
med yrkesutbildning inom skola, vård och omsorg. 

Kommunals avtal innebär att budgetramarna för socialnämnden är underfinansierade med 
beräknade 1,4 miljoner avseende kompensation för löneökningar. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 2021-01-14.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Fastställande av ovanstående förhandlingsriktlinjer inför löneöversyn 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
HR-enheten
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-01-20

§ 8 Dnr 2020/467

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om medel från Yngve Östbergs fond 

Ärendebeskrivning

StreetArtÖsterlen ansöker, i inkommen skrivelse den 3 februari 2020, om beviljande av 
fondmedel med 50 000 kronor ur Stiftelsen Yngve Östbergs Donationsfond.
Sökt fondmedel är avsett att användas till en muralmålning på Södra Kajen, Marint Cent-
rum.

Av Yngve Östbergs testamente samt Länsstyrelsens registreringsbevis för stiftelsen fram-
går att stiftelsens ändamål är att då den behållna räntan i fonden uppgått till 25 000 kronor 
kan fullmäktige bestämma huruvida det tillgängliga räntebeloppet skall utdelas till något 
ändamål som fullmäktige beslutar, eller förbli oanvänt till den sammanlagda räntan uppgått 
till 50 000 kronor. Då beloppet ovillkorligen skall användas för det eller de ändamål i och 
för staden som fullmäktige beslutar.

I delegationsordningen för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott 
på delegation fattar beslut om utdelning ur stiftelser och fonder.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-11.
Inkommen ansökan, 2020-12-21.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2020-03-25, § 50.
Ordförandebeslut, kultur- och fritidsnämnden, 2020-03-25.
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2020-02-25, § 4.
Inkommen ansökan, 2020-02-03.
Registreringsbevis, Stiftelsen Yngve Östbergs Donationsfond.
Yngve Östbergs testamente.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Avslå ansökan då medel tidigare beviljats av kultur- och fritidsnämnden för bland 
annat konstnärlig utsmyckning på Södra Kajen.

_______
Beslutet expedieras till:
StreetArtÖsterlen
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 9 Dnr 2020/313

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till ny styrmodell 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 18 juni 2018 en reviderad styrmodell för Simrishamns 
kommun. Styrmodellen reglerar visionen och övriga styrdokuments inbördes ordning, be-
grepp och fastställande nivå.

 Kommunfullmäktige beslutade samtidigt med denna revidering att en översyn av befintlig 
modell skulle ske och detta arbete påbörjades i kommunstyrelsens arbetsutskott under 2019 
vilket utmynnande i en mindre förändring av styrmodellen samt att förslag på ny budget-
process har tagits fram. 

Hösten 2020 upptogs arbetet med att utvärdera styrmodellen i kommunstyrelsens arbetsut-
skott och det utmynnande i en helt ny idé om styrning för kommunen. 

Den befintliga styrmodellen har använts i kommunens styrning under de senaste 10 åren 
och efterhand som modellen använts har också ett behov av nya begrepp uppstått för att 
förtydliga modellen. Bland annat beslutades en förändring avseende nämndernas nedbryt-
ning av kommunfullmäktiges mål till nämndmål under arbetet med kommunfullmäktiges 
målarbete inför 2021. 

Förslaget som nu kommer är en helt ny styrmodell som bygger på kommunfullmäktiges 
mål för god ekonomisk hushållning och att på ett tydligare sätt koppla rambudget och 
nämndbudget till den verksamhet som bedrivs. 

Vid arbetsutskottets sammanträde i september, oktober och november 2020 diskuterades 
olika styrmodeller och vad man kan påverka samt vad man får påverka. 

Diskussionen mynnade ut i en egen modell ”Simrishamnsmodellen”. Modellen innebär att 
man jobbar med rambudget, uppdrag och kommunfullmäktiges mål (mål för god ekono-
misk uppföljning). 
Nämnderna ska återkoppla hur man tänker uppnå de mål som kommunfullmäktige tagit. 
Kommunfullmäktige kan ge uppdrag till nämnder och nämnderna kan i sin tur ge uppdrag 
till sina enheter.

Kommundirektören fick i uppdrag att skriva fram ärendet om en förändring av styrmodel-
len för politisk behandling.

11



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 9 forts Dnr 2020/313

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Den nya styrmodellen bygger på en process som styr hur kommunen planerar och följer 
upp genomförandet av verksamhet och ekonomi. Syftet är att ge bästa möjliga förutsätt-
ningar för beslutsfattande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och i verksam-
heterna. 

Styrmodellen är till för att genomföra de politiska ambitionerna och att på ett systematiskt 
sätt styra och följa upp verksamheten och därigenom säkerställa det vi levererar till med-
borgaren. 

En grundläggande princip i styrmodellen är att beslut ska tas på lägsta möjliga beslutsnivå. 
Det innebär exempelvis att rutiner som enbart beskriver hur något ska göras och som inte 
har något politiskt innehåll beslutas av tjänstemän. Frågor som enbart berör verksamhet 
inom en nämnd beslutas av nämnden, medan beslut av mer övergripande karaktär beslutas 
av kommunstyrelsen i sin samordnande roll. 

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. Det innebär bland annat att beslut om övergripande styrdokument, rambudget med 
uppdrag och årsredovisning mm.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 2021-01-12.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Uppdra åt de politiska partierna se till att respektive parti blir informerade. 

 Möjlighet finns att bjuda in kommundirektören för att få ytterligare information om 
styrmodellen

 Beslut om styrmodellen ska fattas innan sommaren 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga partier i kommunfullmäktige
Kommundirektören
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 10 Dnr 2020/469

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjer för information och kommunikation 

Ärendebeskrivning

I ärendet föreligger reviderade riktlinjer för information/kommunikation, vilka följer aktu-
ell styrmodell. Dessa ersätter de tidigare, av kommunstyrelsen 2015-06-17, § 149, fastställ-
da riktlinjerna, men även den av kommunfullmäktige fastställda policyn 2015-03-30, § 50.

Beslutsunderlag

 Förslag till riktlinjer för information/kommunikation 2021
 Policy för information/kommunikation 2015
 Riktlinjer för information/kommunikation 2015.

Yrkande

Jeanette Ovesson (M) yrkar att ärendet bordlägges.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Ärendet bordlägges till arbetsutskottets sammanträde i februari 2021.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 11 Dnr 2019/469

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tillägg i kommunstyrelsens delegeringsordning - eldningsförbud 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 14 december 2020, § 261, beslutat att till kommun-styrelsens 
reglemente föra ansvaret för beslut om eldningsförbud enligt 2 kap. 7 § förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor. Med anledning härav behöver delegat utses. Det är av 
största vikt att kunna agera skyndsamt när eldningsförbud är påbjudet. 

Kommunledningskontoret föreslår följande tillägg i delegeringsordningen:  

1.10 Meddela föreskrifter om 
förbud helt eller delvis mot 
eldning utomhus. 

Stabschef med 
möjlighet att 
vidaredelegera

SFS 2003:789
2:7  

Gäller eldnings-
förbud av lokal 
och temporär 
karaktär. 

1.11 Upphäva eldningsförbud 
som ovan.  

Stabschef med 
möjlighet att 
vidaredelegera

SFS 2003:789
2:7

De nya punkterna påverkar den påföljande numreringen. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Enligt kommunledningskontorets förslag tillföra kommunstyrelsens delegerings-
ordning två nya punkter, 1.10 och 1.11, angående att meddela föreskrifter om eld-
ningsförbud samt upphäva desamma. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag) 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 12 Dnr 2020/454

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Internkontroll 2021 - Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till plan för kommunstyrelsens interna 
kontroll 2021 i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kom-
munens interna kontroll.  

Förslaget har sin utgångspunkt från risk- och väsentlighetsbedömningen och de övriga an-
visningar som reglementet anger.

Kontrollområdena i bruttolistan är prioriterade efter den riskanalys som är gjord, där de sex 
första är bedömda som mest prioriterade; fakturahantering, investeringar, avtalsuppföljning, 
informationssäkerhet, verkställighet och lönehantering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, 2020-12-18
Bruttolista internkontrollplan KS 2021

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Anta de sex prioriterade kontrollområdena i bruttolistan; fakturahantering, investe-
ringar, avtalsuppföljning, informationssäkerhet, verkställighet och lönehantering, 
att gälla som internkontrollplan för kommunstyrelsen 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

Hur man överklagar
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 13 Dnr 2020/409

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avyttring brandbil 

Ärendebeskrivning

Under hösten framkom det till kommunstyrelsen att vi äger en brandbil som under lång tid 
stått placerad på Autoseum. På grund av  omständigheter på Autoseum blev kommunen 
nödgade att ta om hand brandbilen och ett ärende om hanteringen lyftes till kommunstyrel-
sen. Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2020 att avyttra brandbilen genom för-
säljning, ge kommundirektören i uppdrag att få brandbilen värderad och att försälja den på 
öppen marknad och att återkomma till kommunstyrelsen avseende användning av intäkten 
av försäljningen.
På samhällsplaneringsnämndens möte den 17 december 2020 så framkom en önskan om att 
stoppa försäljningen för att undersöka möjligheten att i egen regi förvalta och ta om hand 
brandbilen. 

Under perioden har brandbilen hunnit värderas och ett marknadsvärde ligger mellan 45-
85 000kr men kan enligt värderaren gå åt vilket håll som helst då det ju är marknaden och 
intresset som avgör priset. Det har även inkommit intresseförfrågningar om köp av brand-
bilen från både lokala och utifrån kommande spekulanter. Försäljningsprocessen är inte 
inledd i avvaktan på eventuellt nytt beslut med anledning av samhällsplaneringsnämndens 
begäran. Det har funnits en förfrågan vid eventuell försäljning om vi kan villkora försälj-
ningen med att det är inom kommunen och det kan bedömas möjligt men bara i ett led dvs 
när vi väljer att sälja, väljer den som köper att sälja vidare så har vi inga möjligheter att 
styra över det. 

Samhällsplaneringsnämnden önskar ett uppdrag om att utreda en eventuell förvaringsplats 
för brandbilen. Platsen för förvaring av brandbilen är egentligen en ganska liten sak när det 
gäller brandbilens och det är inte enbart det som man behöver ta hänsyn till utifrån att be-
hålla brandbilen i kommunal ägo. Ska den behållas behöver även en utredning genomföras 
kring vem som i framtiden ska vara ansvarig för brandbilen, hur den ska omhändertas, han-
teras och hur den ska försäkras. Det behöver även utarbetas rutiner kring användning och 
säkerhet utifall brandbilen ska användas för allmänna ändamål. Ska brandbilen användas 
för allmänna ändamål eller uthyrning så kräver den troligtvis en hel del åtgärder för att 
komma i körbart skick. 

Utifrån kommunledningskontorets bedömning så bedömer vi fortsatt att en föräljning är 
den bästa lösningen av samma anledning som när ärendet lyftes till KS den 2 december. 
Dvs att vi sedan 2009 har avtalat om deponering och förvaring av en brandbil (Ford A 
1929) som finns i kommunens ägo på Autoseum.  Det finns i dagsläget inte något intresse 
att ta emot brandbilen som utställningsföremål inom befintlig museiverksamhet, både 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 13 forts Dnr 2020/409

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

kopplat till behov av just denna typ av föremål som av utrymmesskäl. Det finns heller inget 
intresse eller möjlighet att hos räddningstjänsten inrymma brandbilen i deras lokaler. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-12
Beslut i kommunstyrelsen 2020-12-02
Beslut i SPN 2020-12-17.

Yrkande

Jeanette Ovesson (M) yrkar att kommundirektören verkställer försäljningen och att försälj-
ning sker till aktör inom Simrishamns kommun.

Pia Ingvarsson (S) yrkar att man ger samhällsplaneringsnämnden i uppdrag att ur ett hel-
hetsperspektiv utreder försäljning/placering av brandbilen samt att den blir kvar i kommu-
nen på ett sätt som minimerar kommunens kostnader.

Gudrun Schyman (FI) och Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yr-
kande.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Samhällsplaneringsnämnden får i uppdrag att ur ett helhetsperspektiv utreda för-
säljning/placering av brandbilen samt att den blir kvar i kommunen på ett sätt som 
minimerar kommunens kostnader.

 Kommunstyrelsens beslut, 2020-12-02, § 251, upphävs.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 14 Dnr 2020/470

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samverkansöverenskommelse mellan Simrishamns kommun och lokal-
polisområde Ystad 2021-2024 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2020 att godkänna ny organisation av brotts-
förebyggande arbete i Simrishamns kommun samt att uppdra åt kommundirektören att ge-
mensamt med lokal områdespolischef ta fram ny samverkansöverenskommelse som följer 
ovan föreslagna organisering av brotts-förebyggande arbete.

Arbetet med den nya brottsförebyggande arbetet sattes igång i augusti och styrgruppen 
hade sitt första möte i december. I styrgruppen togs beslut om förslag på samverkansöver-
enskommelse mellan polis och kommunen, medborgarlöften samt en handlingsplan för 
2021 års arbete i lokal BRÅ med tillhörande arbetsgrupper. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-12
Förslag till samverkansöverenskommelse mellan polis och Simrishamns kommun
Förslag på medborgalöften
Förslag på handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna samverkansöverenskommelse mellan polisen och kommunen 2021-2024

 Godkänna förslag till Medborgarlöften för 2021

 Godkänna handlingsplan för det lokala brottsförebyggande arbetet 2021

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 15 Dnr 2020/472

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Anhållan om hyresersättning för Kiviks Räddningsvärns brandstation 

Ärendebeskrivning

Qusthus i Kivik AB, ägare av fastigheten Mellby 90:17, fd kommunalhuset i Kivik, har till 
kommunen hört av sig med anhållan om att kommunen framöver står för hyreskostnaden 
för den byggnad på fastigheten som inrymmer Kiviks Räddningsvärns brandstation.

Simrishamns kommun var ägare av fastigheten fram till sommaren 2000, då den förvärva-
des av tidigare ägaren Bengt Månsson.

I upprättat köpekontraktet 2000 framgår under § 13, övriga villkor, bland annat att ”På 
fastigheten finns en brandstation som under 20 år från tillträdesdagen kostnadsfritt dispo-
neras av brandvärnet. Dock svarar brandvärnet för alla drifts- och underhållskostnader här-
för”.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-30.
Hyreskontrakt Skillinge brandstation 2015.
Köpekontrakt Kiviks fd kommunalhus 2000.
Köpebrev och -kontrakt Skillinge brandstation 1964.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 16 Dnr 2020/246

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medarbetarnas insatser under Covid 19 

Ärendebeskrivning

2020-08-19, § 148, beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt kommundirektören att löpan-
de utvärdera Simrishamns kommuns samlade insatser under Covid 19 pandemin samt att 
redovisa utvärderingen senast i samband med årsredovisningen för 2020. 

Vi vill genom detta ärende säkerställa att kommundirektören även utvärderar och redovisar 
specifika frågor rörande kommunens medarbetare.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Alliansen, 2020-01-20.

Avstå från att delta i beslut

Pia Ingvarsson (S) deltar inte i beslut av ärendet.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 I samband med årsbokslutet redovisa om och hur man i förvaltningarna uppmärk-
sammat och stöttat medarbetarna under pandemin.

 Redovisa hur många i respektive förvaltning som utfört ett extraordinärt arbete, till 
exempel arbetat extra-pass eller haft en hög arbetsbelastning (t ex haft svårt att hål-
la raster).

 Utreda och redovisa frågan om hur uppskattning av de extraordinära arbetsinsatser 
som gjorts under pandemin kan ske på bästa sätt samt bedöma om det kan ske inom 
befintlig ram.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 17 Dnr 2020/451

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utredning angående deltagande i gemensamt handläggarkontor och 
överförmyndarnämnd 

Ärendebeskrivning

Frågan har åter aktualiserats angående om Överförmyndarverksamheten i Simrishamns 
kommun skall gå samman med motsvarande verksamheter i Tomelilla, Ystad och Sjöbo. 

Överförmyndarverksamheten i Simrishamns kommun är sårbar ur ett bemanningsperspek-
tiv, vilket är en risk då en verksamhet som arbetar med lagreglerad myndighetsutövning 
behöver vara robust och uthållig. 

Samgåendet handlar om att ingå i ett gemensamt handläggarkontor samt ingå i en gemen-
sam nämnd. 

I nuläget har Tomelilla, Ystad och Sjöbo gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt 
kontor beläget i Tomelilla.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-22
Utredning angående deltagande i gemensamt handläggarkontor och överförmyndarnämnd, 
2020-12-11
Kostnadskalkyl Överförmyndarorganisation, 2020-12-15.

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar att i diskussion med övriga kommuner framföra ett ska-krav på att 
handläggare, utifrån behov, ska finnas fysiskt i Simrishamn.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Simrishamns kommun ska ingå i ett gemensamt handläggarkontor samt ingå i en 
gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Tomelilla, Ystad och Sjöbo fr o 
m 2023-01-01.

 Då detta förutsätter att kommunfullmäktige i Tomelilla, Ystad och Sjöbo fattar 
samma beslut, skickas förfrågan till kommunerna.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 17 forts Dnr 2020/451

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Säkerställa att handläggare finns på plats i Simrishamn utifrån behov.

 Beslut om finansiering ska beslutas då samgående är bekräftat.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 18 Dnr 2020/105

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunalt partistöd 2021 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2015, § 15, att fastställa regler för
det kommunala partistödet. En revidering av dessa regler skedde därefter i
kommunfullmäktige den 28 januari 2019, § 11.

Partistödet betalas årligen ut i förskott efter beslut i kommunfullmäktige. En
skriftlig redovisning av vad partistödet använts till skall årligen inlämnas.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december.

Beslutade regler innebär att det kommunala partistödet skall vara 27 % av
prisbasbeloppet per år och antal mandat i kommunfullmäktige. För år 2021 är
prisbasbeloppet satt till 47 600 kronor och det totala partistödet blir då 629 748
kronor, (47 600 kronor x 27 % x 49 mandat).

Enligt samma regler skall partistödet utbetalas med ett grundstöd som uppgår till
20 % av partistödet som ett fast belopp per i fullmäktige representerat parti, vilket
avrundat blir 12 595 kronor per parti.
Dessutom utgår 80 % av det totala partistödet som ett mandatstöd fördelat på
mandat och år till de i fullmäktige representerade partierna, vilket för 2021 avrundat blir 10 
282 kronor per mandat.

Avrundat fördelas partistödet 2021 då enligt följande:

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Summa
M 12 12 595:- 123 384:- 135 979:-
C 4 12 595:- 41 128:- 53 723:-
L 3 12 595:- 30 846:- 43 441:-

KD 2 12 595:- 20 564:- 33 159:-
S 11 12 595:- 113 102:- 125 697:-
V 2 12 595:- 20 564:- 33 159:-

MP 2 12 595:- 20 564:- 33 159:-
SD 8 12 595:- 82 256:- 94 851:-
F! 3 12 595:- 30 846:- 43 441:-
ÖP 2 12 595:- 20 564:- 33 159:-

Summa: 49 125 950:- 503 818:- 629 768:-
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 18 forts Dnr 2020/105

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-11.
Kommunallagen (2017:725), §§ 29 – 32.
Regler för kommunalt partistöd i Simrishamns kommun.

Yrkande

Gudrun Schyman (FI) yrkar att partistöd betalas ut till samtliga partier som skickat in redo-
visningar.

Jeanette Ovesson (M) yrkar att partistöd betalas ut till de partier som inkommit med redo-
visning i tid, 2020-06-30.

Ajournering

Ajournering begärs och verkställs.

Efter ajournering drar Jeanette Ovesson (M) tillbaks sitt lagda yrkande och yrkar istället att 
fr o m 2021 betalas partistöd ut till de partier som kommit med handlingar i rätt tid.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna utbetalning av partistöd 2021 till samtliga partier.

 För att godkänna utbetalning av partistöd krävs hädanefter att samtliga handlingar 
kommit in i rätt tid.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 19 Dnr 2020/458

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samverkansrådet Barn och Unga - riktlinjer sociala investeringsfonden 

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2020, § 101, behandlades ärendet avse-
ende förändrad organisation för lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ).
I ärendet framgår också ”avseende samverkansråd för barn och unga ska gruppen enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2015-06-29 § 123 bereda ärende som berör den sociala inve-
steringsfonden. I förslaget om ny organisering för brottsförebyggande arbete avslutas rådet 
och uppdraget att utreda/bereda ärenden till social investeringsfonden läggs på kommun-
ledningskontoret för beslut i kommunstyrelsen. Ordförande och 2:e vice ordförande i samt-
liga nämnder föreslås också i den nya organiseringen av brottsförebyggande arbete ingå i 
framtagandet av den gemensamma lägesbilden för Simrishamns kommun som sker en 
gång om året (juni).”

Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige den 25 maj beslutades: 
- återremittera punkterna gällande upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2015-

06-29, § 123, avseende samverkansråd för barn- och unga samt att kommunled-
ningskontoret bereder ärenden avseende sociala investeringsfonden åt kommunsty-
relsen, samt

- uppdra åt kommundirektören att se över riktlinjerna till rådet angående hantering av 
sociala investeringsfonden samt begära in yttrande från berörda organ.

Inför återupptagandet av dessa två beslutspunkter har i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut inhämtats yttrande från berörda organ (barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt socialnämnden).

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-17.
Förslag till: Riktlinjer – sociala investeringsfonden.
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2020-12-08, § 143.
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2020-10-12, § 85.
Socialnämndens beslut 2020-09-24, § 134, inkl socialchefens skrivelse, 2020-09-18.
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-05-25, § 101.
Kommunfullmäktiges beslut, 2015-06-29, § 123.

Avstå från att delta i beslut

Pia Ingvarsson (S) deltar inte i beslut av ärendet.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 19 forts Dnr 2020/458

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver beslut från 2015-06-29, § 
123, anta föreliggande förslag till riktlinjer för sociala investeringsfonden.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
/KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-06-29, § 123, avseende samverkansrå-
det för Barn och Unga

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

26



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 20 Dnr 2020/239

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lokal för kommunfullmäktiges sammanträden 

Ärendebeskrivning

I samband med behandlande och beslut av inkommen motion, avseende digitalt voterings-
system, i kommunfullmäktige den 26 oktober 2020, § 211, beslutade bland annat uppdra åt 
kommundirektören att se på en permanent lokal för kommunfullmäktiges sammanträde 
framöver. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-29.
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-10-26, § 211.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

27



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 21 Dnr 2020/149

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avgiftsfria uteserveringar med mera med anledning av Covid-19 

Ärendebeskrivning

För att dämpa de negativa effekterna till följd av Covid-19, beslutade kommunfullmäktige 
den 30 mars 2020, § 68, att uteservering och torgplats är avgiftsfri 1 april - 30 juni 2020 
(tillstånd krävs). 
Detta beslut förlängdes sedan till och med den 31 december 2020 i ett nytt kommunfull-
mäktigebeslut den 28 september 2020, § 192.

Besluten var en del av en rad stödåtgärder till lokala företag i Simrishamns kommun. Kom-
munens stödåtgärder ska främst ses som ett komplement till de nationella insatserna för att 
stötta och främja det lokala näringslivet. Målet är att underlätta för företagen, bidra till 
bättre likviditet och genom detta kanske förenkla något för företagen i den situation vi fort-
satt nu befinner oss i.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-05.
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-09-28, § 192
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-03-30, § 68.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Uteserveringar, matvagnar och torgplatser är avgiftsfri perioden 1 januari - 31 maj 
2021 (tillstånd krävs).

 Uppdra åt samhällsplaneringsnämnden att återkomma med underlag för uteblivna 
intäkter kopplade till beslut i detta ärende.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 22 Dnr 2017/166

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastighetsobjekt till försäljning 

Ärendebeskrivning

Efter att samhällsplaneringsnämnden vid sammanträdet den 26 november 2020, §
241, fått information om vilka fastigheter samhällsbyggnadsförvaltningen ansåg
vara möjliga att på något sätt avyttra, beslutade nämnden att utse en grupp politiker vilka 
särskilt skulle sätta sig in i ärendet.

Gruppen har pekat ut två objekt vara av sådan art att en försäljningsprocess bör
starta snarast. Fastigheterna är Druvan 8, Peder Mörcks väg 8, Simrishamn, och
Stiby 1:107, Gärsnäs mölla.

För Druvan 8 fanns det ett tidigare beslut om försäljning i kommunstyrelsen från
15 februari 2017, § 36, vilket upphävdes i och med kommunstyrelsens beslut 5
april 2017, § 103, då socialförvaltningen var i behov av fastigheten för ett
specialboende.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 17 december 2020, § 303, 
föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna försäljning av fastigheten Druvan 8, genom 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, § 103, samt
uppdra till samhällsplaneringsnämnden att verkställa försäljning av fastigheterna Druvan 8 
och Stiby 1:107.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-08.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-12-17, § 303.
Samhällsplaneringsnämndens protokoll, 2020-11-26, § 241. 
Kommunstyrelsens beslut, 2017-04-05, § 103. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna försäljning av fastigheten Druvan 8, genom att upphäva
kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, § 103.

 Uppdra till samhällsplaneringsnämnden att verkställa försäljning av
fastigheterna Druvan 8 och Stiby 1:107.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 22 forts Dnr 2017/166

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 23 Dnr 2020/465

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Branteviks Fisk AB - längre arrendeavtal 

Ärendebeskrivning

Branteviks Fisk AB inkom den 19 mars 2019 med önskemål om att få en längre avtalstid 
för det markområde företaget arrenderar inom kommunens fastighet Simrishamn 2:49.

Bakgrunden är, att företaget, som startades 2017, år 2018 köpte PM-fisk vars verksamhet 
bedrevs inom det aktuella området i fiskehamnen i Simrishamn. Branteviks Fisk AB har 
tagit ett stort lån för att kunna göra denna investering och med en kort avtalstid följer en 
kort avbetalningstid på lånet vilket innebär höga månadskostnader för företaget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett positivt på Branteviks Fisk AB:s verksamhet och 
har skrivit fram ett förslag till ett 10-årigt arrendeavtal. Arrendeavgiften grundar sig på en 
oberoende värdering.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 17 december, 2020, § 290, 
godkänna det förslagna, nya arrendeavtalet med Branteviks Fisk AB, avseende del av Sim-
rishamn 2:49. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-11.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-12-17, § 290.
Av arrendatorn undertecknat förslag till nytt arrendeavtal, 2020-10-12.
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån i Syd AB, 2019-09-12.
Skrivelse från Branteviks Fisk AB, 2019-03-19.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna det föreslagna, nya arrendeavtalet med Branteviks Fisk AB, avseende 
del av Simrishamn 2:49.

 Uppdra åt samhällsplaneringsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson och tf 
samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson att för Simrishamns kommun under-
teckna arrendeavtalet.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 23 forts Dnr 2020/465

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 24 Dnr 2020/328

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Fredrik Ramberg (SD) - Gratis regntunna till alla fastighets-
ägare i Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Fredrik Ramberg (SD) föreslår i inkommen motion, daterad den 9 september 2020, att:
- kommunfullmäktige uppdrar år samhällsplaneringsnämnden att erbjuda alla fastig-

hetsägare i kommunen en gratis regntunna, även de utanför VA:s verksamhetsom-
råde, samt

- kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsplaneringsnämnden att agera skyndsamt så 
att detta är en realitet inför våren 2021.

Motionären motiverar i motionen förslagen bland annat med att det i stort sett varje år rå-
der vattenbrist i kommunen samt att bevattningsförbud inträffar oftast från den tid på året 
då trädgårdar, odlingar och bassänger finns i våra tankar.

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2020, § 204, remitterades motionen 
till samhällsplaneringsnämnden vilka behandlade densamma den 17 december 2020, § 297. 
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-0-07.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-12-17, § 297.
Inkommen motion från Fredrik Ramberg (SD), 2020-09-09.

Avstå från att delta i beslut

Tomas Assarsson (SD) avstår från att delta i beslut av ärendet.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Avslå motionen, med hänvisning till höga kostnader och osäker nyttoeffekt.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 25 Dnr 2020/329

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Fredrik Ramberg (SD) - Finna en lösning för att kunna ta 
betalt för all vattenförbrukning 

Ärendebeskrivning

Fredrik Ramberg (SD) föreslår i inkommen motion, daterad den 9 september 2020, att:
- kommunfullmäktige omedelbart ger samhällsplaneringsnämnden uppdraget att ta 

fram en lösning för att kontrollera och ta betalt för all vattenförbrukning,
- detta upphör så snart som möjligt genom att erbjuda andra alternativ till företagar-

nas dagliga drift, samt
- vattenmätare snarast installeras så att vi får kontroll på förbrukning och där genom 

även kan ta betalt för vattnet.

Motionären motiverar i motionen förslagen bland annat med att det visar sig att vårt dricks-
vatten flera gånger om dagen använts till att exempelvis spola/skölj avloppsrör och bevatt-
na kommunens planteringar, vilket anges vara helt gratis.

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2020, § 204, remitterades motionen 
till samhällsplaneringsnämnden vilka behandlade densamma den 17 december 2020, § 298.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-080.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-12-17, § 298.
Inkommen motion från Fredrik Ramberg (SD), 2020-09-09.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Bifalla motionen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 26 Dnr 2020/390

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Plan för hälsa, Vård och Omsorg 2021-2026 

Ärendebeskrivning

Socialnämnden antog 2013 nu gällande vård- och omsorgsplan ”Vård och
omsorgsplan 2013 – 2022 – med sikte mot 2035”. Då planeringen, främst vad
gäller särskilt boende, inte stämmer med dagens situation beslutade
socialnämnden 2019 att ge socialförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny. Denna
Plan för hälsa, vård och omsorg ska från 2021 ge socialnämnden stöd för att
genomföra den utveckling och de förändringar som kommer att behövas under
kommande år.

Planens remissutgåva har nu varit ute på remiss och socialnämnden beslutade den 17 de-
cember 2020, §178, om vissa förändrade skrivningar i planen samt att överlämna Plan för 
hälsa, vård och omsorg 2021 - 2026 till kommunfullmäktige för godkännande.  

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-23
Plan för hälsa, vård och omsorg 2021 - 2026, efter remissen, inkommen 2020-12-21.
Socialnämndens beslut 2020-12-17, §178
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse efter remissomgång, 2020-12-04
Beslut kommunstyrelsen 2020-12-02, §250 Plan för Hälsa, vård och omsorg 2021 - 2026 
remissutgåva, remissvar från kommunstyrelsen
Beslut Kultur och fritidsnämnden, 2020-11-17, §96, Remiss - Plan för hälsa vård och omsorg 
2021 – 2026
Beslut Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-24, §135, Remiss - Plan för Hälsa, vård och 
omsorg 2021 - 2026, remissvar från Barn- och ungdomsförvaltningen
Remissvar Fackförbundet Kommunal Plan för hälsa, vård och omsorg, 2020-12-07
Remissvar Fackförbundet Arbetsterapeuterna Plan för hälsa, vård och omsorg, 2020-12-03
Remissvar Fackförbundet Fysioterapeuterna Plan för hälsa, vård och omsorg
Remissvar Fackförbundet Akademikerförbundet SSR Plan för hälsa, vård och 
Omsorg, 2020-12-03

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna Plan för hälsa, vård och omsorg 2021 - 2026.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 26 forts Dnr 2020/390

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

36



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 27 Dnr 2019/40

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring i socialnämndens reglemente 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 31 augusti 2020, §164, att överföra beslut om service-
ringstillstånd till Ystad-Österlenregionens Miljöförbund från och med den 1 januari 2021. 

Denna myndighetsutövning har idag socialnämnden ansvar för enligt sitt reglemente, och 
skrivelser om socialnämndens ansvar för frågor rörande serveringstillstånd kvarstår i soci-
alnämndens reglemente. Socialförvaltningen lyfter därför förslag om borttag av skrivelser 
gällande serveringstillstånd i socialnämndens reglemente.

Socialnämnden beslutar den 17 december 2020, §182, att stödja de föreslagna ändringarna 
och lämnar över ärendet till kommunledningskontoret för vidare hantering. Till beslutet 
expedieras föreslagna ändringar.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-28
Socialnämndens reglemente med föreslagna ändringar inkommit 2020-12-21
Socialnämndens beslut den 17 december 2020, §182
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-09
Kommunfullmäktiges beslut den 31 augusti 2020, §164

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna föreslagna ändringar så att frågor rörande alkoholtillstånd tas bort från 
socialnämndens reglemente.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 28 Dnr 2019/325

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Angående försäljning av industritomten Otto Lars 12 - Gröstorps Åkeri 
AB 

Ärendebeskrivning

I samband med värdering har markpriset avseende industritomten Otta Lars 12 värderats till 
160 kronor/kvm. Kommunfullmäktige beslutade den 1 oktober 2018, § 171, att tomterna i 
Kvarteret Otto Lars ska säljas till 160 kr/kvm. Ett förslag till köpeavtal mellan Gröstorps 
Åkeri AB och Simrishamns kommun med ett värderat markpris om 160 kronor/kvm har 
upprättats, men det råder olika uppfattning om vilket pris som ska gälla. Förslaget till kö-
peavtal är därför heller inte påskrivit av köparen, som inte accepterat köpeskillingen, vilket 
annars är brukligt när ärendet lyfts för politisk behandling.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019, §265, att markpriset för industritomten 
Otto Lars 12 istället ska fastställas till 80 kronor/kvm. 

Den 13 december 2019 lämnas en begäran om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges 
beslut in till Förvaltningsrätten i Malmö. 

Dom meddelas av Förvaltningsrätten i Malmö 2020-12-21, där förvaltningsrätten upphäver 
det överklagade beslutet. Rätten har varit enig i sitt beslut. Förvaltningsrättens sammanfat-
tande bedömning är att rätten i det föregående har funnit att kommunen har lämnat ett 
otillåtet riktat stöd till en enskild näringsidkare. Det överklagade beslutet ska därför upphä-
vas på den grunden. Domen kan överklagas till kammarrätten till och med den 25 januari 
2021.

Samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag 2019-06-18, §152 till kommunfullmäktige 
kvarstår. Även om kommunfullmäktige inte längre måste fatta beslut i ärenden om försälj-
ning av verksamhetsmark, var detta ordningen när kommunfullmäktige fattade det nu upp-
hävda beslutet, varför ärendet åter lämnas till Kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-29
Dom från förvaltningsrätten i Malmö, 2020-12-21
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Malmö med begäran om laglighetsprövning, inkom-
mit 2019-12-20
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-11-25, §265
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-06, §238
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-20

§ 28 forts Dnr 2019/325

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 oktober, §241
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-14
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-11, §195
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-19
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-06-18, § 152
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-07
Köpeavtal – ej undertecknat av köparen
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-10-01, § 171.
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-10-01, § 170.
Reservationsbekräftelse, 2018-06-12.

Avstå från att delta i beslut

Tomas Assarsson (SD) avstår från att delta i beslut av ärendet.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna upprättat förslag till köpeavtal med ett markpris på 160 kr/kvm avseende 
försäljning av fastigheten Otto Lars 12 till Gröstorps Åkeri AB

 Uppdra till Samhällsplaneringsnämnden att slutföra försäljningen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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