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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-04-07

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 90 Val av justerare 2021/4
§ 91 Fastställande av ärendelista 2021/6
§ 92 Information från Samhällsplaneringsnämnden 2021/78
§ 93 Information från Byggnadsnämnden 2021/79
§ 94 Information från Kultur- och fritidsnämnden 2021/80
§ 95 Information från SIMBO/SINAB 2021/81
§ 96 Information från SÖRF 2021/82
§ 97 Val av ombud till årsstämma med Simrishamns Bostä-

der
2021/144

§ 98 Val av ombud till årsstämma med Simrishamns Nä-
ringslivsutveckling AB

2021/145

§ 99 Arkitektur- och kulturmiljöprogram för Simrishamns 
kommun - samråd

2021/96

§ 100 Ombud till Sysavs årsstämma 2021 2021/140
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-04-07

§ 90 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
2021-04-07

§ 91 Dnr 2021/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-04-07

§ 92 Dnr 2021/78

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från Samhällsplaneringsnämnden

Närvarande: Carl-Göran Svensson (C), Kristina Åhberg (M), Lars Johansson (S), Tommy 
Samuelsson, förvaltningschef, Robert Odeberger, ekonom.

Samhällsplaneringsnämnden lämnar information om nedanstående punkter:

Planering- och exploateringsverksamhet: 

Ortsutveckling (attraktiva stationer längs Ystad-Österlenbanan)
Regionplanering
Fördjupad översiktsplan Simrishamn
Skansenprojektet – SINAB klar med sin del. Träff har varit med de som kommer bygga.
Uppstart detaljplanearbete för kv lasarettet
Förändringar i och kring Kiviks hamn
Samråd Arkitektur- och kulturmiljöprogram
Cykelväg Hammar-Skillinge. Trafikverket håller i projektet. Kommunen varit i kontakt 
med Trafikverket för att göra en omförhandling av avtalet eftersom det visat sig ökade 
kostnader för projektet. Kalkylen är 105 mnkr. 
Nytt förslag ska tas fram som en komplettering till avtalet som finns idag. Förslag har 
kommit som visar 105-115 mnkr. Omförhandling får ske om 115 mnkr överstiges med 
10%. Avtalet ska behandlas i samhällsplaneringsnämnden innan beslut fattas till hur man 
ska ställa sig till det nya förslaget.
Mobility Management-plan (MM-plan), ÅVS Kivik

Ökad attraktivitet:

Parkeringsutredning med åtgärder (husbilar, nyanläggning av parkeringsplatser m m)
Badplatsutredning och regler för servicenivå på badplatser
Gångfartsområde/gågata längs Storgatan
Tullhusstranden (sophantering, matvagnar, framkomlighet m m)
Branteviks hamn (framkomlighet)
Rekreationsturism (förvaringsboxar och cykelgarage)

Aktuella verksamhetsfrågor

Fastighet/hamn:

Hyresavtal är klara och ska skickas ut under vecka 14.
Underhållsarbeten i enlighet med framtagna UH-planer
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-04-07

§ 92 forts Dnr 2021/78

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lokalförsörjningsplan/lokalutnyttjande/rutiner/beställningar
Översyn pågår vad gäller kommunala lokaler som eventuellt kan säljas.
Intäktsbortfall för hamnverksamheten p g a Covid -19

Kost/städ

Intäktsbortfall för kostverksamheten p g a färre antal portioner i samband med Covid -19.
Förändringar i kostnadsverksamheten beroende på ny organisation för gymnasieskolan
Upphandling av närodlade råvaror för tillagningsköken
Ökade krav på högre frekvens i städningen av förskolor och skolor. Även ökad städfre-
kvens på kommunens toaletter under sommaren p g a Covid-19.
Städavtal.

Information ges om förvaltningens gällande styrdokument.

Ny förvaltningsorganisation är i gång på förvaltningen. T ex är all administration samlad.
Va-bolag (driftbolag) startade den 1 september 2020. 
Arbetsbelastning/förstärkning inom projektledning
Ny skötselplan för park- och grönytor
Ny skötsel- och underhållsplan för gator

Större pågående/planerade investeringar är bland annat:

Måns Nils Torg,  Borrby
Ombyggnad kök Gärsnäs
Gärsnäs torg
Simrishamns station
Omkläddningsrum  Räddningstjänsten
Utemiljö Korsavad
Skillinge bycentrum

Kostnadsbild ges för nedanstående projekt:

Reinvesteringar – underhållsplaner:

Fastigheter
Gatubelysning
Gatubeläggning
Park/grönytor
Vide broar (sökt bidrag från regionen avslogs)
Hamnar
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-04-07

§ 92 forts Dnr 2021/78

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ramanslag och miljöåtgärder:

Tommarpsåns vattenvårdsprogram
Markinköp reservat
Fastigheter
Gator, trafik, belysning
Park, natur
Hamnar
GC-vägar

Investeringar VA

Överföringsledning Brösarp-Kivik – klar under 2021
Kiviks avloppsreningsverk 
Sankt Olofs reningsverk – läkemedelsrening
Ystadvatten
Slamhantering

Reinvesteringar – underhållsplaner:

Ledningsnät
Vattenverk
Avloppsreningsverk
Avloppspumpstationer

Projektledarutbildning i höst i enlighet med revisionens rapport
Digitalisering av verksamheten
Projektlista (löpande avstämning av samtliga investeringsprojekt)
Exploateringsuppföljning (löpande avstämning om pågående projekt tillsammans med Ös-
terlen VA)

Uppföljning av mål 2020 visar att målen är uppfyllda eller delvis uppfyllda. 

Intern kontroll 2020. Resultatet visar inga problem.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-04-07

§ 93 Dnr 2021/79

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från Byggnadsnämnden

Närvarande: Anders Johnsson (M), Ann-Christin Råberg (S), Tommy Samuelsson, förvalt-
ningschef, Henrik Olsson, enhetschef, Robert Odeberger, ekonom

Byggnadsnämnden lämnar följande information:

Aktuella verksamhetsfrågor

Ökning med 19 % av antal ärenden under 2020. Ökningen fortsätter under 2021. Detta ger 
en hård arbetsbelastning för verksamheten.

Antal tillsynsärenden har ökat med 25 % och man har även intensifierat arbetet.

Rekrytering pågår av vikarierande bygglovshandläggare.

Kundnöjdheten har sjunkit. Kan bero på att man prioriterat bygglovsansökningar. Pande-
min har gjort att man inte kunnat åka ut och träffa personer.

Antalet positiva förhandsbesked har ökat. Under 202 var det 35 st jämfört med 29 under 
2019.

Handläggningstiden har ökat något. Under 2019 var det 6,4 veckor. Under 2020 var det 6,5 
veckor. 35 % av ärenden inkom via e-tjänster. Under 2019 var det 33 %. Ser en tydlig ök-
ning under de tre första månaderna under 2021.

Arbetet med digitalisering av ärenden fortsätter.

Uppföljning av ekonomi visade ett litet plus under 2020. 

Informerar om nämndmål och intern kontroll.

Kommande aktiviteter:

Mer service och tillgänglighet.
Bygglovsärenden behöver prioriteras framför tillsynsärenden, dock kommer detta bli bättre 
då mer personal är på plats.

Mängden bygglovsärenden kommer längre fram att generera mer arbete för inspektörerna 
vilket betyder mer personal.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-04-07

§ 93 forts Dnr 2021/79

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fortsatt digitalisering med förhoppning att kunna arbeta helt digitalt.

Arkitektur- och kulturmiljöprogram (AKP) kommer ge bra stöd i bygglovsprövningen 
framgent.

Vid antagande av nämndplan framkom bland annat att byggnadsnämnden ska vara en sam-
arbetspartner, vara öppen för att arbeta på annat sätt, positiv grundsyn.

Nära samarbete med Kontakt Simrishamn och förhoppningen är att 75 % av ärenden ska 
kunna hanteras där.

Prioritering ska ske av flerbostadshus samt företagsetableringar.

Bekräftelse ska även skickas till sökanden när ärendet vunnit laga kraft.

Tankar finns på expressbygglov.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-04-07

§ 94 Dnr 2021/80

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från Kultur- och fritidsnämnden

Närvarande: Lotta Hildebrand (L), Peter Rimsby (M), Per Andersson (S), Anders Johns-
son, förvaltningschef, Carina Eldh, ekonom.

Aktuella verksamhetsfrågor:

Inom fritidssidan är ett nytt bokningssystem infört. I systemet ska man kunna boka tider 
samt söka bidrag. Varit vissa problem under införandefasen.

Föreningarna är en stor del av nämndens verksamhet. Föreningsrådet är en samarbetspart-
ner. En enkät visar att färre har kontakt med föreningsrådet än vad man utgått ifrån. Avtal 
skrivs med föreningsrådet för varje år samt vad nämnden vill att rådet ska arbeta med. 

Arbetet just nu är att försöka få igång föreningslivet igenom efter Corona. Planeras för en 
föreningsdag ute i byarna och intresset har varit stort att få medverka.

Nämnden har hand om Gyllebobadet (drivs av byalaget) samt Sankt Olofsbadet (drivs av 
förening). Diskussion pågår vad gäller ansvarsfrågan för Gyllebobadet.

Håller på att se över hur mycket av lokalerna som är uthyrda. Ojämn fördelning av bok-
ningar. Översynen kommer gälla fr o m 2018 och framåt.

Avtalet med Fritid Österlen för sportanläggningarna går ut i december 2022. Gäller Tobis-
viksbadet och Korsavadshallen. Man tittar på vilka alternativ som finns för fortsatt drift. 
Nytt avtal bör vara klart sommaren 2022.

Samarbete sker med samhällsplaneringsnämnden och turistbyrån när det gäller Skåneleden.

Under pandemin har det varit ett ständigt arbete med skyltning i lokalerna vad gäller anta-
let personer som får vistas  i respektive lokal.

Många arrangemang har blivit inställda. Hur det blir 2021 vet man ännu inte. Några ar-
rangemang sker i mindre skala än tidigare.

Undersökning har gjorts bland de kreativa kulturella näringarna för att se hur samarbetet 
med nämnden fungerar.

Kulturcafé har ägt rum på Café Kagan. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-04-07

§ 94 forts Dnr 2021/80

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kulturhus/Kulturscen har varit ett önskemål från bland annat Kulturnavet. 

Många av nämndens verksamheter har blivit berörda av restriktionerna vad gäller Corona. 
Biblioteket är öppet med begränsade öppettider. Bokbussen kör inga turer för tillfälligt. 
Museet öppnade den 25 mars med separata ingångar samt utgångar.

Man har försökt att ungdomar skulle boka tider på BenkaDi, vilket inte fungerade. Har 
öppet för mindre grupper istället.

Ekonomin:

Förra året gick nämnden med plus 500 tkr. Uppdatering av ekonomin sker vid varje 
nämndsmöte.

En stor del av nämndmålen har inte kunnat uppnås på grund av pandemin.

Regelbundna möten/dialoger sker med privata utövare (Fritid Österlen).

Nämnden kommer försöka få mer och tidigare utbyte med övriga nämnder i kommunen. 

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-04-07

§ 95 Dnr 2021/81

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från Simrishamns Bostäder och Simrishamns Näringslivsut-
veckling AB

Närvarande: Bertil Bjerstam (C), Lars-Gösta Nilsson (M), Ulf Bengtsson (S), Charlotte 
Wadström, VD

Simrishamns Bostäder

Information ges om det ekonomiska utfallet 2020 samt prognos för 2021.

Måluppfyllelse enligt ägardirektiv vad gäller soliditet, driftsnetto och kundnöjdhet uppfyl-
les. Något utfall vad gäller CO2-utsläpp inväntas för år 2020. Målet är satt till 25 %.

Projektet Raketen är två huskroppar med 2:or och 3:or. Inflyttning ska ske i september 
2021, men möjlighet finns att inflytning kan ske redan den 15 juli eftersom man blir klar 
tidigare än beräknat. Hyreskostnaden är 7 388 kronor för en 2:a och 8 247 för en 3:a.
Husen överlämnas till Simrishamns Bostäder vecka 24. Samtliga lägenheter är uthyrda. 

Projekt Cypressen (fd Tulpanen) är tänkt att göras om till ett kollektivt boende. Som hyres-
gäst måste man ha en positiv livsinställning, sjuk- eller förtidspensionär, ålderspensionär 
eller vara ensamstående. Varje eventuell hyresgäst kommer intervjuas för att få hyresgäster 
som passar i denna boendeform. Dialog förs med kyrkan eftersom de har kontakt med 
många ensamma personer. 
Lägenheterna finns  i 2 plan med många gemensamhetsutrymmen. Hiss finns i fastigheten. 
Totalt finns 15 lägenheter med stora kök och badrum. Vissa lägenheter har inglasade bal-
kongen. Stor trädgård med möjlighet till odling. 

Den preliminära hyresnivån är 3 800 kronor för 1:or, 5 100 för 2:a samt 5 900 alt 6 100 för 
3:or (76, 5 alt 81 kvm). Hyrorna är inkl el samt tillgång till samtliga gemensamhetsutrym-
men. Beräknat inflyttning är satt till den 1 juli 2021. 

Projekt Bruksgatan 1 blir tillgänglig för ny verksamhet då Simrishamns Bostäder flyttar till 
nya lokaler i kv Hyveln. För ändrad verksamhet behövs ett planbesked, vilket kan ta 2-3 år. 
Förskolan ”Läris” (privat förskola) har anmält intresse för lokalen.

Projekt/underhåll

Arbete pågår med Hyveln 1, Raketen och Cypressen,

Takbyte pågår på Stadsgäre som beräknas vara klart i maj/juni 2021.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-04-07

§ 95 forts Dnr 2021/81

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Uthyrningsläget ser bra ut – 1-2 lägenheter är tomma.

Styrelse & VD-utvärdering utförd i november 2020.

Radioreklam i Retro FM  ”up and running” sedan 5 februari.

Marknadsföringsplan visar att man måste bli mer aktiva på sociala medier.

Boskola pausad liksom Klimatinitiativet.

Simrishamns Bostäder vann sin andra kundkristallen. Ca 300 bostadsbolag deltar och kun-
dundersökning sker 10 sept-29 sept. SIMBO har hög svarsfrekvens, knappt 70% jämför 
med rikets snitt på 52 %.

Personal:

Ekonomichefen gått i pension fortsätter dock fram till ny ekonomichef är tillsatt. 

Simrishamns Näringslivsutveckling AB

Information ges om det ekonomiska utfallet.

På Galaxen revideras värmesystemet som beräknas vara slutfört i april 2021. Nya radiato-
rer behövs i byggnaden.

Socialförvaltningen har inkommit med förfrågan om kostnadsförslag på utbyggnad av Ga-
laxen med ca 1 600 kvm. Tankar finns om att Simrishamns Näringslivsutveckling AB  
övertar förvaltning och underhåll av Galaxen i sin helhet.

Problem med ventilation i museet/Lyckebyhuset – för fuktig miljö med tanken på det som 
förvaras i lokalerna.

Kontraktet för Södra Kajen löper t o m 2031-03-31 men avisering har gjorts att nuvarande 
hyresgäst vill frånträda avtalet tidigare.

Simrishamns Näringslivsutveckling AB  uppför nytt lager och kontor till Simrishamns Bo-
städer på fastigheten Hyveln 1. Tomtstorleken är 6 667 kvm. Miljövänlig byggnad med 
värmeåtervinning, sedumtak, LOD, solpaneler tak.
Total byggkostnad är 36 mnkr. Bygget är planerat vara klart den 15 december 2021. Flytt 
till lokalerna kommer ske i januari 2022.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-04-07

§ 95 forts Dnr 2021/81

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skansen:

Kv Garvaren 13 är avstyckad till 10 nya fastigheter. 4 avtal är signerade och handpenning 
erlagd -  ett kvarstår.
Sanering är utförd och godkänd av länsstyrelsen.
Tillträde av fastigheterna sker den 14 april.

Köpare av fastigheterna är: Wecon, Sundprojektet, Latlaa/Conara samt SkaGarv. Den ope-
rativa framdriften av Skansen, etapp 2, har tagits över av samhällsplaneringsnämnden vil-
ket innebär att Simrishamns Näringslivsutveckling AB:s fortsatta roll och påverkan är mer 
passiv.

Ett av byggprojekten är ”Residenset” med eventuell byggstart i oktober 2021. Blir ett livs-
tidsboende.
Ett annat är Sundsprojektet som innebär 30 bostadsrätter.
Brf Svävaren
Padelhall med 4 padelbanor inne och 2 ute.

När det gäller förrådsfastigheten (båda bolagens nuvarande förrådsbyggnad) har samma 
exploatör som till ”Residenset” visat intresse av att köpa tomten. Andra förslag på byggna-
tion på tomten finns. Simrishamns Bostäder eventuellt delägare?

Garvaren 6, Skansen, köpt av Simrishamns Näringslivsutveckling AB. Tillträde beräknas 
senast ske 31 mars 2023. Idag bedriver företaget ”Vegefood of Simrishamn” tillverkning 
av vegetarisk mat i lokalerna. 
Diskussion påbörjad med Vegefood hur man tillsammans kan utveckla fastigheten för att 
passa in i Skansens utformning.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-04-07

§ 96 Dnr 2021/82

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Närvarande: Mats Svensson, räddningschef, Martin Andersson, tillträdande räddningschef, 
Annette Jönsson, ekonom 

Resultatet visar ett plus på 416 tkr. Större budgetavvikelser var inom personal och pensio-
ner. 
Pandemins påverkan innebar bland annat en lägre pensionsskuld. 

Ökade underhållskostnader av fordon under 2020.

Vaccination av hepatit A och B samt stelkramp utfördes under 2020.

Nya fordon är på ingång. Medlemsmöte inbokat till den 20 april. 

Ny ambulansentreprenör i kan innebära förändring av hyreskostnader. 

Besked från KPA om ökade pensionskostnader under 2021.

Måluppfyllelsen visar att 5 mål av 7 blev uppfyllda. Bland annat har arbetsmiljön gått 
mycket bra, endast 4 fall inrapporterade. Utryckningstider påverkas av vart olyckan sker.

Trots den hänsyn man tagit till Covid -19 är man mycket nöjd med hur verksamheten fun-
gerat.  Av 180 anställda har ca 35 drabbats av Covid. 
85 % är vaccinerade – utryckande personal.

Personalen i Simrishamn och Borrby har fått båda vaccineringarna. 

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-04-07

§ 97 Dnr 2021/144

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av ombud till årsstämma med Simrishamns Bostäder 

Ärendebeskrivning

Simrishamns Bostäder AB har inkommit med kallelse till årsstämma den 13 april 2021, 
klockan 08.30.

Kommunstyrelsen har att utse ombud att representera ägaren vid årsstämman.

Beslutsunderlag

Kallelse till årsstämma 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Till ombud vid årsstämman utse kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson 
(M).

 Till ersättare vid årsstämman utse Pia Ingvarsson (S).

_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamns Bostäder 
Jeanette Ovesson (M)
Pia Ingvarsson (S)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-04-07

§ 98 Dnr 2021/145

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av ombud till årsstämma med Simrishamns Näringslivsutveckling 
AB 

Ärendebeskrivning

Simrishamns Näringslivsutveckling AB har inkommit med kallelse till årsstämma den 13 
april 2021, klockan 09.00.

Kommunstyrelsen har att utse ombud att representera ägaren vid årsstämman.

Beslutsunderlag

Kallelse till årsstämma.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Till ombud vid årsstämman utse kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson 
(M).

 Till ersättare vid årsstämman utse Pia Ingvarsson (S).

_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamns Näringslivsutveckling AB
Jeanette Ovesson (M)
Pia Ingvarsson (S)

 

17



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-07

§ 99 Dnr 2021/96

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Arkitektur- och kulturmiljöprogram för Simrishamns kommun - samråd 

Ärendebeskrivning

Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet är ett tillägg till Simrishamns kommuns översikts-
plan.
Syftet är att skapa ett inspirerande Arkitektur- och kulturmiljöprogram för hela Sim-
rishamns kommun. Programmet ska tydliggöra kommunens inriktning i arkitektur- och 
gestaltningsfrågor, samt stimulera till dialog om de värden som kan skapas genom arkitek-
tur. Programmet ska kunna användas av alla berörda; tjänstemän, privata aktörer och in-
tresserade medborgare och besökare. Det ska vara enkelt att förstå och lätt att följa. Slut-
produkten ska vara inbjudande och innehålla stor del bilder och illustrationer för att kom-
municera väl med läsaren.
För att uppfylla detta så presenteras Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet med hjälp av 
kartor, bilder, illustrationer och text i en så kallad storymap, en GIS-karta (geografiskt in-
formationssystem), vilket innebär att den är helt digital.

Simrishamns kommun har många höga kulturvärden i form av såväl byggnader och miljöer 
som är viktiga för kommunens identitet – någonting som Simrishamns kommun är stolt 
över och vill värna om. Därför arbetas det nu fram ett arkitektur- och kulturmiljöprogram 
som ska tydliggöra kommunens inriktning i arkitektur- och gestaltningsfrågor.

Syftet med programmet är att det ska bli ett inspirationsrikt och rådgivande tillägg till vår 
översiktsplan som tydliggör kommunens inriktning i arkitektur- och gestaltningsfrågor. 
Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet ska användas som kunskapsunderlag för att ta väl-
grundade beslut i plan- och byggprocesser, så att kvalitéer som gör platsen unik bevaras 
och att vi utvecklar kommunen med hänsyn och omsorg till det unika.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 februari 2021, § 29, bland 
annat att godkänna Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet för samråd. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-22.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2021-02-25, § 29.
Kungörelse, 2021-03-05.
Arkitektur- och kulturprogrammet: https://www.simrishamn.se/blog/2021/03/10/vad-tycker-
du-om-arkitektur-och-kulturmiljoprogrammet
Miljöbedömning, en undersökning av betydande miljöpåverkan.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-07

§ 99 forts Dnr 2021/96

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Inte framföra några erinringar eller tillägg i ärendet.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-07

§ 100 Dnr 2021/140

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ombud till Sysavs årsstämma 2021 

Ärendebeskrivning

Inför Sysavs digitala årsstämma den 23 april 2021 har Simrishamns kommun att utse om-
bud till stämman.

Istället för att årligen utse ombud som skall representera kommunen vid dessa årsstämmor, 
föreslås att beslut också tas att gälla för resterande del av mandatperioden.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-01.
Kallelse till Sysavs årsstämma.
Bekräftelse av samtycke till att årsstämman hålls digitalt.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Som ombud till Sysavs årsstämma utse kommunstyrelsens ordförande Jeanette 
Ovesson (M).

 Som ersättare till Sysavs årsstämma utse kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Pia 
Ingvarsson.

 Beslutet gäller för åren 2021 och 2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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