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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-04-21

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 101 Val av justerare 2021/4
§ 102 Fastställande av ärendelista 2021/6
§ 103 Information från kommunstyrelsens ordförande 2021/22
§ 104 Information från kommundirektören 2021/10
§ 105 Meddelanden 2021/24
§ 106 Kurser/konferenser 2021/23
§ 107 Detaljplan för del av Mellby 27:52 och del av 3:121 - 

granskning
2019/489

§ 108 Ansökan om fondmedel ur Yngve Östbergs Dona-
tionsfond - StreetArtÖsterlen

2020/467

§ 109 Ansökan sociala investeringsfonden - stödsamtal och 
metoder för ungdomar i gymnasiet

2021/109

§ 110 Redovisning av konsumentärenden 2020 2021/142
§ 111 Ombud för Simrishamns kommun 2021/146
§ 112 Aktiviteter 2021-2024 för Kommunstyrelsen kopplat 

till Hållbarhetspolicyn
2021/147

§ 113 Anhållan om hyresersättning för Kiviks Räddnings-
värns brandstation - förslag till hyreskontrakt

2020/472

§ 114 Policy för etableringar inom Simrishamns tätort 2019/382
§ 115 Motion från Oppositionspartierna - Simrishamns kom-

muns medarbetare som jobbar ute i verksamheterna 
inom Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialför-
valtningen samt kost och städ inom Samhällsbygg-
nadsförvaltningen, ska tilldelas ett engångsbelopp för 
extraordinära arbetsinsatser under året 2020

2021/64

§ 116 Bostadsförsörjningsprogram 2021 - 2025 2020/113
§ 117 Utredning angående deltagande i gemensamt handläg-

garkontor och överförmyndarnämnd
2020/451

§ 118 Ej färdigbehandlade motioner 2021 2021/148
§ 119 Lokal för kommunfullmäktiges sammanträden 2020/239
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-04-21

§ 101 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
2021-04-21

§ 102 Dnr 2021/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-04-21

§ 103 Dnr 2021/22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommunstyrelsens ordförande

Jeanette Ovesson (M) informerar om följande:

Kommuninvest har haft föreningsstämma där man bland annat valde en ny styrelse. 

Varit årsstämma för Simrishamns Bostäder samt Simrishamns Näringslivsutveckling. 

Den 23 april har SYSAV årsstämma. Frågan om klimantkristen kommer diskuteras med 
tanke på förbränningen av sopor. Extra ägarmöte kommer ske under maj månad gällande 
avgifter samt en 5:e förbränningspanna.

Ordföranden har påbörjat en utbildning via Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, 
”Kommunal effektivitet”. Diskussionerna handlar bland annat om samarbetet tjänsteper-
son-politiker samt politiker-politiker.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-04-21

§ 104 Dnr 2021/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektör Diana Olsson informerar om följande:

Förändring av chefskap på kommunledningskontoret sker den 1 maj 2021. Mats Carlsson 
blir tillförordnad avdelningschef – chef för enhetscheferna på kommunledningskontoret. 

Tiden fram till den 31 december 2021 anses som en prövoperiod där man vill se vilka frå-
gor som kan hanteras av avdelningschefen respektive vilka frågor som måste hanteras av 
kommundirektören. 
Under hösten 2021 påbörjas rekrytering av ny avdelningschef eftersom Mats Carlsson avi-
serat att han kommer ta ut pension i början av år 2022.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj medverkar avdelningschef Mats Carlsson 
eftersom kommundirektören har förhinder.

Löneöversyn pågår för samtliga medarbetare. Har framkommit att en viss lönesläpning 
finns inom gruppen förvaltningschefer.

Kommundirektören är kallad till Leaders årsmöte i maj månad 2021.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-04-21

§ 105 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
2021-04-21

§ 106 Dnr 2021/23

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
2021-04-21

§ 107 Dnr 2019/489

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för del av Mellby 27:52 och del av 3:121 - granskning 

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse. Förslaget in-
nebär en utbyggnad av småhusbebyggelse med trädgårdar och gemensam grönyta. Försla-
get innebär ett sammanhållet område med tät, låg småhusbebyggelse, 1–2 våningar. Hu-
sens entrégårdar vänder sig mot gatan. Bostadsfastigheterna omgärdas av träplank. Det 
skapas en öppen, gemensam grönyta med träd i områdets mitt som är fritt för allmänheten 
att röra sig genom. Ett omsorgsfullt utformat gaturum är en viktig del i förslaget.
Planområdet ligger i Kivik och är ca 16 000 kvm stort.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 18 mars 2021, § 52, godkän-
na detaljplanen för del av Mellby 27:52 och del av Mellby 3:121 för granskning.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-06.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2021-03-18, § 52.
Kungörelse, 2021-03-18.
Planbeskrivning, 2021-03-08.
Plankarta, 2021-03-08.
Samrådsredogörelse, 2021-03-04.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Utifrån redovisade handlingar framförs inga synpunkter/erinringar i ärendet

 Ärendet är omedelbart justerat.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-04-21

§ 108 Dnr 2020/467

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om fondmedel ur Yngve Östbergs Donationsfond – StreetArt 
Österlen 

Ärendebeskrivning

StreetArtÖsterlen ansöker, i inkommen skrivelse den 13 mars 2021, 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.

Ansökan avser samma ändamål som föreningens ansökan om medel ur samma fond vilken 
inkom den 21 december 2020. Denna ansökan behandlades och beslutades i kommunsty-
relsens arbetsutskott den 20 januari 2021, § 8, beslutet blev då att avslå ansökan då medel 
tidigare beviljats av kultur- och fritidsnämnden för bland annat konstnärlig utsmyckning på 
Södra Kajen.
I den förnyade ansökan antyds att beslutet bygger på ett missförstånd.

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, 2021-04-07.
Inkommen ansökan, 2021-03-13.
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2021-03-16, § 21.
Kommunstyrelsens beslut, 2021-01-20, § 8.
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.

10



Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-04-21

§ 108 forts Dnr 2020/467

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yngve Östbergs testamente.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Avslå ansökan då StreetArtÖsterlen under 2020 och 2021 beviljats kommunalt kul-
tur- och arrangörsbidrag för uppförande av aktuell muralmålning på Södras Kajen.

_______
Beslutet expedieras till:
StreetArtÖsterlen
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-21

§ 109 Dnr 2021/109

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan sociala investeringsfonden - stödsamtal och metoder för ungdo-
mar i gymnasiet 

Ärendebeskrivning
 
Blåvingeverksamheten har genom enhetschef för barn och unga på socialförvaltningen 
samt elevhälsochef för barn- och utbildningsförvaltningen lämnat ansökan om medel ur 
sociala investeringsfonden. 

Projektet avses löpa under 2021, genom att pröva stödsamtal och metoder för ungdomar i 
gymnasiet. Målgruppen är ungdomar som lever i familjer där det finns eller har funnits 
psykisk ohälsa, våld, missbruk eller svåra separationer. Ansökan avser 120 000 kr som ska 
användas för att finansiera en 20% tjänst som stödgruppledare.

Kommunledningskontoret finner att ansökan gällande ”Projektår 2021” uppfyller kriterier-
na i riktlinjerna för att kunna beviljas bidrag ur sociala investeringsfonden. 

Beslutsunderlag

Inkommen ansökan 2021-03-12
Bilaga 1 Utvärdering av Blåvingeverksamheten 2020 
Bilaga 2 Sammanfattning Blåvingeverksamheten
Projektutvärdering Blåvinge 2018 - 2020  
Riktlinjer för sociala investeringsfonden  

Bakgrund/utredning

Blåvingeverksamheten erbjuder gruppverksamhet och enskilda samtal för barn, i åldrarna 6 
- 16 år, som befinner sig i situationer som kan vara svåra att hantera. Målgruppen är barn 
och unga som lever i familjer där det förekommer eller har förekommit våld, psykisk ohäl-
sa/sjukdom, missbruk eller separationer.

Av utvärderingen framkommer det att under 2019 - 2020 har nya målgrupper tillkommit i 
behov av stöd där flera förfrågningar om stöd kommer från gruppen äldre tonåringar. I 
spåren av Covid-19 har man dessutom sett en ökning av psykisk ohälsa. Verksamheten har 
inte tidigare riktat in sig på denna åldersgrupp, så ett utökande skulle således erbjuda mer 
stöd till kommunens barn och ungdomar.  

Blåvingeverksamheten är ett samarbete mellan Socialförvaltningen och Barn- och utbild-
ningsförvaltningen. Att möta barn (och föräldrar) så som Blåvingeverksamheten gör, en-
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-21

§ 109 forts Dnr 2021/109

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

skilt eller i grupp, är en modell som skapar förutsättningar för att barnen ska känna sig 
trygga, sedda och hörda. Det i sin tur gör att de vågar öppna upp sig och ta emot hjälp, bå-
de för egen del, och tillsammans med föräldrarna. Varken inom socialtjänst eller skola 
finns möjlighet att på motsvarande sätt möta barnen och föräldrarna eftersom respektive 
verksamhet måste hålla sig inom sina ramar avseende uppdrag, dokumentation, tid och 
andra resurser.

Ansökan avser att prova stödsamtal och metoder även för ungdomar i gymnasiet, under 
projektåret 2021. Blåvingeverksamheten uppfyller fondens riktlinjer då de presenterar ett 
ökat behov av stöd även för ungdomar i gymnasieålder. 

Jäv

Mats Bengtsson (C) anmäler jäv i ärendet och deltar inte i beslutet.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Tilldela Blåvingeverksamhetens projektmedel ur sociala investeringsfonden med 
summan 120 000 kronor

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslaget) 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-21

§ 110 Dnr 2021/142

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av konsumentärenden 2020 

Ärendebeskrivning

Under 2020 har totalt 378 enskilda ärenden registrerats. Därutöver tillkommer flera uppföl-
jande kontakter i redan registrerade ärenden, totalt 559 kontakter har förekommit angående 
konsumentrådgivning. Föreläsning i konsumenträtt har på begäran hållits vid ett tillfälle. 

Ärenden som registreras är förstahandskontakter med konsumenter (93,7 %), näringsidkare 
samt de som handlat av privatpersoner. Ärendena rör främst klagomål (84,5 %) men även 
förebyggande och andra frågor har behandlats. 

De mest frekventa problemområdena är; Boende, inkl. hantverkstjänster, hyra mm. (26,8 
%) och Fordonsärenden, inkl. köp av fordon, reparation mm. (16,5 %) samt Telekom, inkl. 
telefonabonnemang, TV, internet mm. (11,3 %). 

Fördelning mellan kommunerna:

Simrishamn: 134 ärenden (35,4 %)        2019  = 115 ärenden
Ystad: 112 ärenden (29,6 %)                  2019 = 108 ärenden
Sjöbo: 70 ärenden (18,5 %)                    2019 = 79 ärenden
Tomelilla: 62 ärenden (16,4 %)              2019 = 54 ärenden 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 2021-04-06.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Lägga redovisningen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-21

§ 111 Dnr 2021/146

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ombud för Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Årligen fattas separata beslut i kommunstyrelsen om vem som ska representera Sim-
rishamns kommun som ombud vid de årsstämmor, föreningsstämmor och ägarråd som äger 
rum i de kommunala bolagen. 

För att förenkla denna hantering föreslås att beslut fattas om representation i samband med 
ny mandatperiod, och att det beslutet gäller under mandatperioden. Det beslut som fattas i 
detta ärende gäller alltså till innevarande mandatperiods utgång, då nytt beslut fattas för 
nästa mandatperiod. 

I den sammanställning av bolag som är bifogat som underlag i ärendet, återfinns även bo-
lag där beslut om ombud redan fattats för resterande del av innevarande mandatperiod re-
spektive endast för 202. Detta gäller Simrishamnsbostäder AB, beslut i Kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 7/4 2021, §97 (beslut gäller för 2021), Simrishamns Näringslivsutveck-
ling AB, beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott den 7/4 2021, §98 (beslut gäller för 
2021), Kommuninvests föreningsstämma, beslut i Kommunstyrelsen den 10/3, §57 (beslu-
tet gäller år 2021 och 2022), och Sysavs årsstämma, beslut i Kommunstyrelsen den 14 april 
2021, § 82 (beslutet gäller år 2021 och 2022). 

Vad gäller Kommunassurans Syd Försäkrings AB har Simrishamns kommun mottagit en 
kallelse till årsstämman 2021 som ska äga rum den 12 maj. Kommunstyrelsens beslut kan 
inte inväntas, utan Kommunstyrelsens arbetsutskott behöver fatta beslut om representation 
på årsstämman. 

Förslaget är att samtliga beslut om ombud enligt bilagd sammanställning gäller under inne-
varande mandatperiod.  

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-08
Sammanställning av ombud som representerar Simrishamns kommun, 2021-04-08
Kallelse till årsstämma 2021 i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
samt information om möjlighet att poströsta, 13 april 2021
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-21

§ 111 forts Dnr 2021/146

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

 Att som ombud vid Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s årsstämma utse Ekono-
michef Lars Johan Rosvall, med ersättare Stabschef Mats Carlsson att representera 
Simrishamns kommun.

 Vid Leaders årsstämma representeras Simrishamns kommun av kommundirektör Diana 
Olsson.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna förslag på ombud enligt Sammanställning av ombud som representerar 
Simrishamns kommun.

 Beslutet gäller för 2021 – 2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens ordförande Jeanette Ovesson
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Pia Ingvarsson
IT-chef Peter Nilsson
Ekonomichef Lars Johan Rosvall
Stabschef Mats Carlsson.
Kommundirektör Diana Olsson
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-21

§ 112 Dnr 2021/147

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Aktiviteter 2021-2024 för Kommunstyrelsen kopplat till Hållbarhetspoli-
cyn 

Ärendebeskrivning

Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun för perioden 2021 - 2030 pekar ut viljeinrikt-
ningar och prioriteringar och innehåller fokusområden och strategiska ställningstaganden 
för att lokalt bidra till att miljömål, folkhälsomål och FN:s Agenda 2030 ska nås. En policy 
pekar ut en önskvärd utveckling av utpekade områden och fastslår en politisk viljeinrikt-
ning. I en policy tas inte någon detaljerad ställning till utförande, prioriteringar eller meto-
der inom ett specifikt område. 

Hållbarhetspolicyn antogs 2020-12-14 i kommunfullmäktige. Samtidigt gav man också 
uppdrag att nämnder och bolag skulle bryta ner Hållbarhetspolicyns fokusområden och 
ställningstaganden till aktiviteter för perioden 2021-2024 och att dessa skulle återrapporte-
ras till kommunfullmäktige. Åtgärderna i handlingsplanen kommer att utgöras av aktivite-
ter som strävar mot de strategiska ställningstagandena i policyn.

Kommunledningskontoret har utifrån detta beslut brutit ner ställningstaganden till konkreta 
aktiviteter för perioden 2021-2024 gällande för kommunstyrelsens verksamheter. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 210412
Aktivitetsplan kopplad till kommunstyrelsens verksamheter, daterad 2104xx
Hållbarhetspolicy 2021-2030

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna redovisade aktiviteter kopplade till Hållbarhetspolicyn för perioden 
2021-2024.

 Uppdra åt kommundirektören att utveckla kommunikationsinsatser till medborgare 
kopplat till Hållbarhetspolicyn. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-21

§ 113 Dnr 2020/472

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Anhållan om hyresersättning för Kiviks Räddningsvärns brandstation - 
förslag till hyreskontrakt 

Ärendebeskrivning

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari 2021, § 27, behandlades Qusthus i 
Kivik AB:s anhållan om att kommunen framöver står för hyreskostnaden för den byggnad 
på fastigheten Mellby 90:17 som inrymmer Kiviks brandstation.

Kommunstyrelsen beslutade då att ge kommundirektören i uppdrag att undersöka möjlig-
heten att ingå hyresavtal med Qusthus i Kivik AB, fram till utgången av Skillinge brand-
stations avtal går ut 2023.

En diskussion har därefter förts med Qusthus i Kivik AB gällande hyreskontrakt.

Simrishamns kommun var ägare av aktuell fastighet fram till sommaren 2000, då den för-
värvades 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, 2021-04-14.
Förslag till hyreskontrakt, inklusive bilaga.
Förslag till nyttjanderättsavtal, inklusive bilaga.
Kommunstyrelsens beslut, 2021-02-10, § 27.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-30.
Köpekontrakt Kivks fd kommunalhus 2000.

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar att Simrishamns kommun, genom fastighetsenheten, fram till den 
30 december 2023 tecknar hyresavtal med Qusthus AB enligt upprättat hyresavtal.
Finansiering sker genom att ianspråkta 60 tkr ut kommunstyrelsens förfogande.

Tomas Assarsson (SD) yrkar att hyran för Kiviks Räddningsvärn tas ur nuvarande pott för 
räddningsvärnen.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-21

§ 113 forts Dnr 2020/472

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

Ajournering

Ajournering begärs och verkställs kl 10.05-10.15.

Avstå från att delta i beslut

Efter ajournering meddelar Jeanette Ovesson (M) och Mats Bengtsson (C) att de avstår 
från att delta i beslut av ärendet.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på Pia Ingvarssons (S) yrkande mot Tomas Assarssons 
(SD) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat enligt Pia Ingvarssons (S) yrkande.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Simrishamns kommun, genom fastighetsenheten, fram till den 31 december 2023 
tecknar hyresavtal med Qusthus AB enligt upprättat hyresavtal.

 Finansiering sker genom att ianspråkta 60 tkr ut kommunstyrelsens förfogande.

 Uppdra åt kommundirektören, innan utgången av år 2022, utreda förutsättning för 
bidrag till räddningsvärnen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-21

§ 114 Dnr 2019/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Policy för etableringar inom Simrishamns tätort 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 9 oktober 2019, § 212, att godkänna ett 
förslag till projektdirektiv för framtagande av riktlinjer för etableringar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter framarbetat riktlinjer för etableringar inom 
Simrishamns tätort.
Samhällsplaneringsnämnden har sedan vid sammanträde den 25 februari 2021, § 32, beslu-
tat föreslå kommunstyrelsen godkänna dessa.

Det övergripande målet med riktlinjerna för etableringar är att öka Simrishamns
attraktionskraft och skapa intresse för framtida investeringar i kommunen.

Riktlinjerna ska även:
 skapa förutsättningar för att utveckla och stärka handel och övriga

etableringar i kommunen avseende storlek, styrka och utbud.
 stärka samverkan, tillgänglighet och trivsel/atmosfär, vilket i

förlängningen bedöms får effekt för stadens och verksamheternas samlade
attraktionskraft.

Kommunledningskontorets uppfattning är nu att detta dokument istället skall betecknas 
som en policy, detta utifrån de ställningstaganden som finns i den och som kan användas i 
kommunens planering. Detta innebär också att ärendet skall beslutas i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-30.
Förslag till policy för etableringar inom Simrishamns tätort.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2021-02-25, § 32.
Slutrapport Etableringsstrategi för kommersiell service i Simrishamn, Evidens, 2020-06-
10.
Bilaga - Intervjuer och enkätundersökning, Evidens, 2020-06-10.
Projektdirektiv – Riktlinjer för etableringar.
Kommunstyrelsens beslut, 2019-10-09, § 212.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-21

§ 114 forts Dnr 2019/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anta Policy för etablering inom Simrishamns tätort, i enlighet med framlagt för-
slag.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (för beslut)

21



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-21

§ 115 Dnr 2021/64

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Oppositionspartierna - Simrishamns kommuns medarbetare 
som jobbar ute i verksamheterna inom Barn- och utbildningsförvaltning-
en, Socialförvaltningen samt kost och städ inom Samhällsbyggnadsför-
valtningen, ska tilldelas ett engångsbelopp för extraordinära arbetsinsat-
ser under året 2020 

Ärendebeskrivning

I en motion från Socialdemokraterna, F!, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Österlenpartiet 
(nedan kallade OPS partierna), har personalens insatser i Simrishamns kommun under pan-
demin, Covid 19, lyfts fram. 

I motionen framhålls att de som jobbar ”ute i verksamheterna” ska få ta del av ett föresla-
get engångsbelopp, som ska kopplas till sysselsättningsgrad och ska gälla månadsanställda 
och timavlönade.

Antal medarbetare med månadslön beror på urvalskriterierna, men det rör sig om cirka 
1300 av kommunens 1530 månadsanställda medarbetare som arbetat ”ute i verksamheter-
na”, samt cirka 330 av 550 timavlönade, som arbetat mer än 160 timmar 160 timmar mot-
svarar cirka 8 procent). De grupper som definieras i motionen är svåra att särskilja exakt. 
Om grupper ska separeras från varandra finns en risk att ”gränslandet” för vad som är ”ute 
i verksamheterna” inte är tydlig. 
En arbetsmiljömässig aspekt är att även grupper som inte arbetat ”ute” i verksamheterna 
känner sig lika mycket, eller i vissa fall mer, påverkade av pandemisituationen. Detta gör 
att oaktat hur urvalet görs, så kommer vissa medarbetare att uppfatta urvalet som orättvist.
Ökad press på redan pressade chefer att göra ett sådant urval kan också rendera i olika be-
dömningar. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2021-04-09
Motion (S, F!, VP, MP, ÖP), 2021-02-19

Avstå från att delta i beslut

Toms Assarsson (SD) avstår från att delta i beslut av ärendet.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-21

§ 115 forts Dnr 2021/64

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till motionen.

Jeanette Ovesson (M) yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Mats Bengtsson (C) yrkar bifall till Jeanette Ovessons (M) yrkande.

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

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på Pia Ingvarssons yrkande om bifall mot att avslå motio-
nen och finner att arbetsutskottet beslutat avslå motionen.

Votering begärs och ska verkställas.

Omröstning

Den som vill att motionen avslås röstar Ja.

Den som vill att motionen bifalles röstar Nej.

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

2 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S) och Gudrun Schyman (FI) 

samt avstår en ledamot från att rösta; Tomas Assarsson (SD).

Ordförandens röst blir utslagsröst i voteringen.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Motionen från Oppositionspartierna avslås.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S) och Gudrun Schyman (FI).
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-21

§ 116 Dnr 2020/113

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bostadsförsörjningsprogram 2021 - 2025 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen (bostadsförsörjningspro-
gram) varje mandatperiod. Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samrå-
da med berörda kommuner, länsstyrelsen och andra regionala organ varav länsstyrelsen har 
i uppdrag att ge kommunen information och underlag samt verka för samordningen av bo-
stadsförsörjningen mellan kommunerna. Efter samrådet kommer alla inkomna yttranden 
sammanställas och besvaras i en samrådsredogörelse och därefter görs eventuella korrige-
ringar av dokumentet. 

Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 
goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen för-
bereds och genomförs.

Bostadsförsörjningens innehåll bestäms av Lagen (2000:1383) om kommunernas bostads-
försörjningsansvar, 2 §:

Kommunens riktlinje för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efter-
frågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. 

Simrishamns kommuns nuvarande bostadsförsörjningsprogram sträcker sig 2016–2020 och 
antogs av kommunfullmäktige den 2017-10-30, § 162.

Bostadsförsörjningsprogrammet är nu i behov av att uppdateras och revideras för att anpas-
sas efter kommunens rådande behov av bostäder samt anpassas efter den nuvarande ut-
vecklingen av bostadsmarknaden. Det nya programmet ska redovisa mål och riktlinjer år 
2021–2025.

Samrådshandlingen godkändes av samhällsplaneringsnämnden 2020-10-22, § 218. 

Kommunstyrelsen behandlade samrådshandlingen vid sitt sammanträde 2020-01-13, § 7, 
och beslutade att inte framföra någon erinran mot det föreliggande förslaget till riktlinjer 
för bostadsförsörjning 2021–2025. 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-21

§ 116 forts Dnr 2020/113

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 22 oktober 2020, § 218, att låta bostadsförsörj-
ningsprogrammet (riktlinjer för bostadsförsörjning) gå ut för samråd. Samrådet pågick un-
der perioden 31 oktober–2 januari 2021. 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade 2021-03-18, § 57, att godkänna samrådsredogörel-
sen för ”Bostadsförsörjningsprogrammet/riktlinjer för bostadsförsörjningsprogram för Sim-
rishamns kommun 2021–2025” samt föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna 
antagandehandling för ”Bostadsförsörjningsprogram/riktlinjer för bostadsförsörjning för 
Simrishamns kommun 2021–2025.”

Beslutsunderlag

Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2016–2020
Projektdirektiv Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2021–2025, 2020-
02-07
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-07
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-02-27, § 35
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-08
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2020-10-22, § 218
Samrådshandling, Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun, 2021–2025
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-13, § 7
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-08
Antagandehandling, Bostadsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2021–2025, 2021-
03-08
Samrådsredogörelse, Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2021–2025,
2021-03-08
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2021-03-18, § 57

Bakgrund/utredning

Kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen (bostadsförsörjningspro-
gram) varje mandatperiod. Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samrå-
da med berörda kommuner, länsstyrelsen och andra regionala organ varav länsstyrelsen har 
i uppdrag att ge kommunen information och underlag samt verka för samordningen av bo-
stadsförsörjningen mellan kommunerna. Efter samrådet kommer alla inkomna yttranden 
sammanställas och besvaras i en samrådsredogörelse och därefter görs eventuella korrige-
ringar av dokumentet. 

Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 
goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen för-
bereds och genomförs.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-21

§ 116 forts Dnr 2020/113

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bostadsförsörjningens innehåll bestäms av Lagen (2000:1383) om kommunernas bostads-
försörjningsansvar, 2 §:

Kommunens riktlinje för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efter-
frågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. 

Simrishamns kommuns nuvarande bostadsförsörjningsprogram sträcker sig 2016–2020 och 
antogs av kommunfullmäktige den 2017-10-30, § 162.

Bostadsförsörjningsprogrammet är nu i behov av att uppdateras och revideras för att anpas-
sas efter kommunens rådande behov av bostäder samt anpassas efter den nuvarande ut-
vecklingen av bostadsmarknaden. Det nya programmet ska redovisa mål och riktlinjer år 
2021–2025.

Projektdirektivet för revidering av bostadsförsörjningsprogrammet godkändes av samhälls-
byggnadsnämnden 2020-02-27, § 35. Ett förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram (sam-
rådshandling) har sedan arbetats fram. Under arbetsprocessen har kontinuerliga möten och 
diskussioner förts med den politiska samrådsgruppen (som består av kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt ordförande och andre vice ordförande från samhällsplaneringsnämnden, 
byggnadsnämnden och socialnämnden). Flertalet möten har även genomförts med projek-
tets styrgrupp och referensgrupp samt berörda tjänstepersoner. 

Samrådshandlingen godkändes av samhällsplaneringsnämnden 2020-10-22, § 218. 

Kommunstyrelsen behandlade samrådshandlingen vid sitt sammanträde 2020-01-13, § 7, 
och beslutade att inte framföra någon erinran mot det föreliggande förslaget till riktlinjer 
för bostadsförsörjning 2021–2025. 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 22 oktober 2020, § 218, att låta bostadsförsörj-
ningsprogrammet (riktlinjer för bostadsförsörjning) gå ut för samråd. Samrådet pågick un-
der perioden 31 oktober–2 januari 2021. Sammanlagt kom det in 22 yttranden och genom-
gången av inkomna synpunkter visade att bostadsförsörjningsprogrammet generellt sett 
uppfattades positivt, särskilt handlingsplanen fick beröm för sin tydlighet. Några synpunk-
ter återkom i flera inkomna yttranden och sammanfattningsvis handlade synpunkterna om:

 Saknat resonemang kring målet av nybyggnation av bostäder kopplat till demografi
 Önskad uppdatering av statistik
 Efterfrågat fokus på permanent boende
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-21

§ 116 forts Dnr 2020/113

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Önskat fokus på hållbarhet
 Avsaknad av kartmaterial

Bostadsförsörjningsprogrammet har efter samrådet reviderats utifrån nedan redovisade
punkter:

 Förtydligande kring målet kopplat till demografisk utveckling
 Bostadsförsörjningsprogrammets mål har uppdaterats med skrivelsen att ”Bostads-

beståndet ska stimulera till permanent boende i kommunen”
 Kommunens planreserv har justerats (sid 8)
 (sid 17) Stycket ”Simrishamns styrkor” fått ett ökat fokus på att konst och kultur bi-

drar till kommunens attraktivitet
 CEMR-deklarationen har lagts till under ”Lagar och styrdokument”
 Stycket om infrastruktur har (sid 22) har kompletterats med utmaningar gällande

elförsörjning, stycket har även kompletterats med åtgärder och utmaningar
gällande dricksvattenförsörjningen

 Programmet har kompletterats med boendepreferenser för äldre samt statistik
kring hemmaboende unga vuxna (sid 23)

 Statistik om marknadsdjup har adderats under stycket ”Efterfrågan på bostäder”
 Målet för bostadsbyggande (sid 23) har förklarats utifrån behov och efterfrågan

samt hänsyn på kommunens ökande befolkning under 2020
 (Sid 25) Information kring uppföljning av handlingsplanen har adderats
 Under temat ”God bebyggd miljö och hållbarhet” har information om hållbara

vattentjänster och biologisk mångfald lagts till
 Under temat ”Tillgång på bostadsmarknaden för alla” har nyanlända inkluderats

under gruppen ”Ekonomiskt svaga hushåll” och programmet har kompletterats
med information om att problem med hemlöshet och vräkningar saknas i kommu-
nen

 Handlingsplanen (sid 30) har uppdaterats
 Statistik kring befolkningsökning 2020, ökat flyttnetto och coronapandemins

effekter, har adderats under rubriken ”Befolkningstrend”
 Information kring bredbandsutbyggnad har uppdaterats (sid 36)
 Kartmaterial med statistik om utbildningsnivå har justerats (sid 37)
 Könsuppdelad statistik om hushållen ekonomi har lagts till under rubriken
 ”Hushållen ekonomi” samt statistik om inkomstkrav

Samhällsplaneringsnämnden beslutade 2021-03-18, § 57, att godkänna samrådsredogörel-
sen för ”Bostadsförsörjningsprogrammet/riktlinjer för bostadsförsörjningsprogram för Sim-
rishamns kommun 2021–2025” samt föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna 
antagandehandling för ”Bostadsförsörjningsprogram/riktlinjer för bostadsförsörjning för 
Simrishamns kommun 2021–2025.”
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-21

§ 116 forts Dnr 2020/113

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna antagandehandling för ”Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns 
kommun 2021–2025.”

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-21

§ 117 Dnr 2020/451

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utredning angående deltagande i gemensamt handläggarkontor och 
överförmyndarnämnd 

Ärendebeskrivning

Tomelilla, Ystad och Sjöbo har idag en gemensam överförmyndarnämnd och ett gemen-
samt kontor beläget i Tomelilla. Frågan om Överförmyndarverksamheten i Simrishamns 
kommun skall gå samman med dessa motsvarande verksamheter i Tomelilla, Ystad och 
Sjöbo behandlades av kommunstyrelsen den 10 februari 2021, §30. Kommunstyrelsen be-
slutade att återremittera ärendet för att innan förfrågan om ett samgående görs till de sam-
verkande kommunerna, undersöka möjligheten att bibehålla nuvarande organisation men 
att ingå ett mer ingående samarbetsavtal.

Förfrågan har ställts till Tomelilla kommun om förutsättningarna för ett samarbetsavtal, 
och Tomelilla kommun har återkommit med svaret att kommunen tackar nej till ett samar-
betsavtal.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-30
Svar på förfrågan om samarbetsavtal från Tomelilla, 2021-03-16
Förfrågan till Tomelilla kommun om förutsättningarna för ett samarbetsavtal, 2021-03-09
Kommunstyrelsens beslut, 2021-02-10, §30
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2021-01-20, §17
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22
Kostnadskalkyl gemensamt överförmyndarkansli 2020
Utredning angående deltagande i gemensamt handläggarkontor och överförmyndarnämnd, 
2020-12-11

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.

 Utifrån behov ska handläggare finnas på plats i Simrishamn.

 Då detta förutsätter att kommunfullmäktige i Tomelilla, Ystad och Sjöbo fattar samma 
beslut, skickas förfrågan till kommunerna.
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arbetsutskott 2021-04-21

§ 117 forts Dnr 2020/451

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-21

§ 118 Dnr 2021/148

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ej färdigbehandlade motioner 2021 

Ärendebeskrivning

Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för motioner och medborgar-
förslag – Kommunallagen, kap 5, § 23.

Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år redo-
visar de motioner som inte beretts och beslutats – kommunfullmäktiges arbetsordning, § 
32.

Enligt Kommunallagen, kap 5, § 35, 2:a stycket, ges kommunfullmäktige rätt att avskriva 
motioner som inte beretts och beslutats inom ett år från det att motionen väckts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 2021-04-08
Sammanställning över ej färdigbehandlade motioner.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Med godkännande lägga den i ärendet gjorda sammanställningen till handlingarna

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-21

§ 119 Dnr 2020/239

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lokal för kommunfullmäktiges sammanträden 

Ärendebeskrivning

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

Kommundirektörens beredning av ärendet behandlades vid kommunfullmäktiges samman-
träde den 1 mars 2021, § 46, beslutet blev då att återremittera ärendet tills man med större 
sannolikhet vet vad Skeppets lokaler kan användas till.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-12.
Kommunfullmäktiges beslut, 2021-03-01, § 46.
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-11-30, § 246.
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-10-26, § 211.
Kommunstyrelsens beslut, 2020-08-19, § 159.
Kommunstyrelsens beslut, 2020-05-13, § 100.

Avstå från att delta i beslut

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

Yrkande

Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till att kommunledningskontorets förslag att sammanträ-
den förläggs i Skeppet.

Pia Ingvarsson (S) yrkar att som permanent lokal för kommunfullmäktiges sammanträden 
framöver nyttjas Österlengymnasiets aula.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag att förlägga kom-
munfullmäktiges sammanträden i Skeppet mot Pia Ingvarssons (S) yrkande om Österlen-
gymnasiets aula och finner att arbetsutskottet beslutat enligt kommunledningskontorets 
förslag att förlägga kommunfullmäktiges sammanträden i Skeppet.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-21

§ 119 forts Dnr 2020/239

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Som permanent lokal för kommunfullmäktiges sammanträde skall framöver nyttjas 
Skeppet.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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