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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Plats och tid

Rådhuset, lilla salen, kl 09.00-12.00, ajournering kl 10.00-10.15

Beslutande

Jeanette Ovesson (M)
Mats Bengtsson (C)
Pia Ingvarsson (S)
Gudrun Schyman ()
Tomas Assarsson (SD)

Övriga närvarande

Monia Svensson, flyktingkoordinator, § 63
Martin Sjögren, HR-chef, § 70
Johan Persson, VA-chef, § 74 – medverkar digitalt via Teams
Linda Larsson, enhetschef gata/park, § 73
Diana Olsson, kommundirektör
Stina Lundquist, förvaltningschef
Carina Persson, nämndsekreterare

Utses att justera

Pia Ingvarsson

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Paragrafer
Sekreterare

Carina Persson

Ordförande

Jeanette Ovesson

Justerande

Pia Ingvarsson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-04-20

Datum för
anslags uppsättande

2022-04-29

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Datum för
anslags nedtagande

2022-05-22

Underskrift

Carina Persson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 59

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2022/19

Val av justerare
Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson (S).
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 60

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2022/20

Fastställande av ärendelista
Till dagen ärendelista tillkommer 2 ärenden:
-

Information från kommunstyrelsens ordförande – behandlas under punk 2 B.

-

Initiativärende från Pia Ingvarsson (S) – behandlas under punkt 16.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT
•

Godkänna upprättat ärendelista med tillägg av ärenden enligt ovan.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 61

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2022/21

Information från kommunstyrelsens ordförande
Ordföranden, Jeanette Ovesson (M) lämnar följande information:
Styrgruppen för gymnasiesamverkan Skånes kommun har haft möte. Målet för styrgruppen
är att hitta gemensam prislista och delregional samverkan. I Sydöstra Skåne är det 4 kommuner med totalt 800 elever. I berörda kommuner är utflödet som störst om man räknar
procentuellt. Diskuterades hur indelningen av områden ska se ut. Man behöver lyssna in
vad man tycker i respektive kommun.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 62

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2022/22

Information från kommundirektören
Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information:
När det gäller mottagandet av flyktingar visar fördelningsnyckeln att Simrishamns kommun ska ta emot 194 flyktingar, vilket kommunen kommer acceptera.
Äppellunden ingår i evakueringsplatserna som kommunen har. Simrishamns kommun är
fortfarande utsedd till evakueringskommun med evakueringsplatser t o m den 29 april.
Troligtvis kommer detta fortsätta.
Idag har man ca 5 flyktingelever som går i skolan. Kommunen erbjuder skolgång till eleverna men barn som kommer från Ukraina har inte skolplikt. En del barn har distansundervisning från sitt hemland.
Utredningen om ÖKRAB pågår. Den 4 maj kommer det hållas ett möte med Tomelilla
kommun.
Översynen av räddningsvärnen pågår och ärendet kommer troligtvis att behandlas innan
sommaren.
Kommundirektören sitter med i ett nätverk med SKR där man diskuterar attraktiv arbetsgivare samt kompetensförsörjning. Kommunens HR-chef samt digitala kommunikatör ingår i
nätverket.
Översyn av politikerhandboken pågår där man kommer skriva in hot och våld med tanke
på arbetsmiljöansvaret samt initiativärende. Ärendet kommer behandlas vid arbetsutskottet
i maj 2022.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 63

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2022/13

KLK information
Flyktingkoordinator Monia Svensson informerar om sitt arbete som bland annat innebär att
koordinera de olika verksamheterna i kommunen för att ta emot flyktingar från Ukraina. I
uppdraget ingår också att knyta samman olika ideella krafter, kontakter med fastighetsägare med mera.
Simrishamn har i dagsläget tagit emot 11 flyktingar som samtliga är flyttade till Migrationsverkets egna boenden. Simrishamns kommun har idag 29 platser som är akutboenden
men flera kommer ställas i ordning så man totalt har 50 platser.
Akutboende innebär att skolgång inte är aktuellt om det finns barn i familjen. Får man ett
anvisningsboende är anvisningskommunen skyldig se till att barn får skolgång.
Förvaltningschef Stina Lundquist informerar om att man tittat på säkerheten i kommunledningskontorets lokaler. Främst gäller det dörrar och lås.
Diskussion har förts hur man gör med besökare som kommer till kommunledningskontoret.
Framöver kommer den som ska besöka någon på kommunledningskontoret får ett passerkort i receptionen som tydligt visar att man är besökare. Kortet lämnas tillbaks då man
lämnar lokalen.
Anders Svensson, digital kommunikatör, har sagt upp sig. Man kommer avvakta annonsering av tjänsten tills efter sommaren. Diskussion kommer föras med förvaltningscheferna
för att se vad man vill få ut av tjänsten.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

8

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 64

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2022/23

Meddelanden
Bilagd sammanställning över inkomna meddelanden redovisas.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT
•

Lägga informationen till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 65

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2022/24

Kurser/konferenser
Bilagd sammanställning över inkomna kurser/konferenser redovisas.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT
•

Lägga informationen till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 66

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2022/42

Prioritering av kommunstyrelsens investeringsäskande 2023-2027
Ärendebeskrivning
På sammanträdet den 16 mars 2022 beslutade kommunstyrelsen om budgetskrivelse avseende investeringsäskanden 2023–2027 för kommunstyrelsen. Budgetskrivelsen presenterades för budgetberedningen i början av april.
Budgetberedningen har på sitt möte den 8 april 2022 bestämt att ge nämnderna i uppdrag
att prioritera topp 3 av investeringsäskanden i den beslutade budgetskrivelsen. Ytterligare
prioriteringar var frivilliga.
Kommunledningskontoret lämnar förslag på en prioriteringsordning av de beslutade investeringsäskandena 2023–2027.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2022-04-11
Förslag på prioriteringsordning av KS investeringsäskanden 2023–2027
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
•

Punkt 8 ”Fiberkanalisation på landsbygden” tas bort eftersom summan redan är beslutad som en investering.

▪

I övrigt godkänna prioriteringsordning för kommunstyrelsens investeringsäskanden
2023–2027

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 67

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2022/184

Initiativärende från Pia Ingvarsson (S) - Kommundirektören inventerar
boenden för skyddsbehövande i kommunen för att undersöka möjligheten att hitta andra tilltänkta boenden än Äppellunden
Ärendebeskrivning
Pia Ingvarsson (S) tar upp ett initiativärende som hon önskar få behandlat vid dagens
sammanträde.
Ärendet innebär att kommundirektören får i uppdrag att inventera boenden för skyddsbehövande i kommunen, för att undersöka möjligheten att hitta andra tilltänkta boenden än
Äppellunden. Fastigheten kan därmed prövas i kommunfullmäktige för en försäljning i
enlighet med Samhällsplaneringsnämndens beslut.
Arbetsutskottet godkänner att initiativärendet får behandlas vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Initiativärende från Pia Ingvarsson (S), 20 april 2022.
Yrkanden
Pia Ingvarsson (S) yrkar att ärendet ska beredas.
Jeanette Ovesson (M) yrkar att ärendet inte ska beredas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att ärendet ska beredas mot att det inte bereds och finner
att arbetsutskottet beslutat att ärendet inte ska beredas.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
•

Initiativärendet bereds inte eftersom uppdraget redan finns.

Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S).
_______
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 67 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2022/184

Beslutet expedieras till:
Pia Ingvarsson (S)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 68

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2019/40

Tillägg till kommunstyrelsens reglemente
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens befintliga reglemente berör inte frågan om hur oppositionsråd väljs i
Simrishamns kommun.
Av 4 kap 2§ Kommunallagen framgår att den som inom kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, oppositionsråd eller ha annan benämning som kommunfullmäktige bestämmer. Detta innebär att
det är upp till den enskilda kommunen att bestämma vad de vill benämna de som fullgör ett
sådant förtroendeuppdrag.
I Simrishamns kommun finns ett kommunalråd och ett oppositionsråd. Det är kommunfullmäktige som väljer dessa ledamöter, och det kan tidigast ske vid första sammanträdet
efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet.
Vid en omvärldsbevakning kan konstateras att det enligt SKR inte finns någon rekommendation framtagen kring hur oppositionsposten utses. Tomelilla kommun har i Kommunstyrelsens reglemente följande formulering:
Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare. Förutom ordförande ska det
finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten som andre vice ordföranden ska
tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte innehar ordförandeposten.
För Simrishamns kommun föreslås följande formulering läggas till i Kommunstyrelsens reglemente:
Kommunstyrelsen består av femton ledamöter och femton ersättare. Förutom ordförande
ska det finnas en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Posten som andre
vice ordförande ska tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte innehar ordförandeposten.
Föreslagen formulering i kommunstyrelsens reglemente ses som ett ställningstagande och förtydligande av hur oppositionsrådet utses i Simrishamns kommun.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-04

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 68 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2019/40

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT
•

Återremittera ärendet för att få en tydlighet vad som gäller då oppositionsråd utses.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 69

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2022/51

Remissvar – En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun har getts möjlighet att besvara remissen om En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker, SOU 2021:95.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-29.
Bakgrund/utredning
Utredningens övergripande uppdrag har varit att utreda om och i så fall hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan införas i Sverige, under förutsättning att Systembolagets monopol säkras. Frågan om gårdsförsäljning har utretts tidigare, senast år 2010 (SOU
2010:98), utan att resultera i förändrad lagstiftning. Avgörande frågor för utredningen att
besvara har varit vilket utrymme som EU-rätten medger för att tillåta gårdsförsäljning med
ett i övrigt bevarat detaljhandelsmonopol, samt vilka eventuella folkhälsokonsekvenser
som ett införande av gårdsförsäljning skulle kunna innebära.
Gårdsförsäljningsutredningen föreslår bland annat att
• gårdsförsäljning endast tillåts i anslutning till ett betalt studiebesök eller en föreläsning med anknytning till den aktuella produkten på tillverkningsstället
• mängden som får säljas till en kund vid ett köptillfälle begränsas
• det ska krävas tillstånd från kommunen för att få bedriva gårdsförsäljning
• gårdsförsäljning inte får bedrivas tidigare än klockan 10.00 och inte pågå längre än
till klockan 20.00
• alkohollagens generella regler om försäljning ska gälla
• regleringen i ett första steg bör gälla i sex år från ikraftträdandet.
Gårdsförsäljning kan bidra med positiva spridningseffekter, exempelvis i form av att besökarna även besöker restauranger, lokala livsmedelsproducenter eller bor på hotell i närheten. Utredningen skattar att gårdsförsäljning kan medföra ökad omsättning för kringliggande verksamheter. Det är inte osannolikt att möjligheten att bedriva gårdsförsäljning kommer att vara som störst bland dryckestillverkare på landsbygden. Gårdsförsäljning kan bidra till en levande och växande landsbygd där man ska kunna leva, bo och arbeta i alla
delar av landet. I vår del av landet finns ett antal verksamheter som tillverkar alkoholprodukter. Det gäller t.ex. både vin, öl och cider. Dessa företag är oftast kombinerade med
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 69 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2022/51

andra verksamheter såsom restaurang, övernattningsmöjligheter, studiebesök, guidade visningar, och andra arrangemang. Införa möjligheten till gårdsförsäljning skulle också kunna
bidra till näringslivsutveckling och ytterligare förstärka besöksnäringen i sydöstra Skåne.
Enligt utredningens förslag skulle gårdsförsäljningen medföra en ökning av antal arbetstillfällen i dryckesbranschen med 17–19 procent (nationellt). Utredningens bedömning är att
det generellt ökade intresset för lokalt och småskaligt gör det troligt att gårdsförsäljningen
leder till en ökad efterfrågan av lokalt och småskaligt på Systembolaget.
Förslaget bedöms inte märkbart påverka folkhälsan, utifrån ett antagande om att bara en
liten del av köpen kommer att ersätta köp som annars hade gjorts på exempelvis Systembolaget. Utredningen bedömer inte heller att gårdsförsäljning riskerar att medföra någon betydande ökning av barn och ungas exponering gentemot alkohol jämfört med i dag.
Den sammanfattande bedömningen är att utredningen har tagit hänsyn till flera aspekter
där man grundligt har utrett: de befintlig EU-rättsliga försättningarna, om gårdsförsäljning
är förenlig med EU:s regler om fri varurörlighet, Systembolagets detaljhandel monopol,
förslag på formerna av gårdsförsäljning och konsekvenser utifrån ett folkhälsoperspektiv.
Yrkande
Gudrun Schyman () yrkar att man inte ställer sig bakom utredningens förslag.
Beslutsomgång
Ordföranden ställer proposition på att man ställer sig bakom utredningens förslag mot
Gudrun Schymans () yrkande att inte ställa sig bakom utredningens förslag och finner att
arbetsutskottet beslutat att ställa sig bakom utredningens förslag.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN
•

Simrishamns kommun ställer sig bakom utredningens förslag till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker.

Reservation
Mot beslutet anmäler Gudrun Schyman () reservation.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 70

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2022/135

Personalbokslut 2021 - Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
2021 års personalfakta är sammanställt, förtydligat och analyserat. Detta presenteras i bifogat personalbokslut för 2021.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-18
Personalbokslut 2021
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE
•

Godkänna personalbokslut 2021

•

Fr o m år 2022 låta personalbokslutet ingå i kommunens Årsbokslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 71

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2022/149

Förstärkning av statligt stöd till äldreomsorgen 2022
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har inkommit med förslag på fördelning av medel till att Säkerställa en god
vård och omsorg av äldre personer.
Regeringen har beslutat om medel till att Säkerställa en god vård och omsorg av äldre
personer. Syftet med bidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
genom att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten utifrån lokala behov så
som förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor. Statsbidraget ansöktes och beviljades även
under 2021 och hanterades av socialnämnden.
Simrishamns kommun har tilldelats 12 882 677 kr för 2022. Då Rådet för kommunal redovisning (RKR) bedömt att statsbidraget är av en generell karaktär så beslutar kommunfullmäktige om hur medlen ska fördelas. Medlen ska sedan i början av 2023 återrapporteras
till Socialstyrelsen. Socialförvaltningen föreslår att medlen fördelas enligt nedanstående
förslag.
Förslaget är följande fördelning av statsbidraget inom socialförvaltningen hälsa, vård och
omsorg:
- Förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor, 6 622 677 kr
- Arbete för personcentrerad vård och omsorg, 3 000 000 kr
- Utveckla arbete med välfärdsteknik, 1 000 000 kr
- Utveckla kvalité inom kost och måltid, 1 000 000 kr
- Kompentensutveckling, 1 200 000 kr
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11
Socialnämndens sammanträdesprotokoll § 42 daterad 2022-03-24
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-17
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE
•

Öka driftsbudgeten avseende år 2022 för generella statsbidrag inom finansförvaltningen med ett engångsbelopp om 12 883 000 kronor

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 71 forts
•

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2022/149

Öka driftsbudgeten avseende år 2022 för socialnämnden med ett engångsbelopp om
12 883 000 kronor med fördelning i enlighet med socialnämndens förslag.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 72

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2022/152

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022 - Skolmiljarden
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med förslag på fördelning av Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022”skolmiljarden”.
Med anledning av covid-19 har Skolverket beslutat om Tillfällig förstärkning av statligt
stöd till skolväsendet 2022”skolmiljarden”. Förstärkningen av det statliga stödet syftar till
att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under
2022 och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i fritidshemmet,
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och
den kommunala vuxenutbildningen.
Simrishamns kommun har tilldelats 2 012 288 kronor. Då bidraget är ett generellt beslutar
kommunfullmäktige om hur medlen ska fördelas.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt beslut kommit med ett förslag på fördelning av det
statliga stödet innebärandes att 1 610 000 kronor tillfaller grundskola (80 %) och 402 000
kronor tillfaller gymnasieskola (20 %).
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll daterad §27 2022-03-22
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll §21 daterad 202203-22
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-15
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE
•

Öka driftsbudgeten avseende år 2022 för generella statsbidrag inom finansförvaltningen med ett engångsbelopp om 2 012 000 kronor

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

21

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 72 forts
•

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2022/152

Öka driftsbudgeten avseende år 2022 för barn- och utbildningsnämnden med ett
engångsbelopp om 2 012 000 kronor med fördelning i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

22

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 73

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2022/159

Lokala ordningsföreskrifter
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2015, § 91 att ge dåvarande samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att revidera lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun. Samhällsbyggnadsnämnden konstaterade att en ändring av de lokala ordningsföreskrifterna behöver
kungöras och remitteras till olika myndigheter och gav förvaltningschefen i uppdrag att arbeta
fram lokala ordningsföreskrifter och remittera till lämpliga remissinstanser. Redovisning skulle
ske hösten 2015 och de nya ordningsföreskrifterna planerades att börja gälla från och med
2016.
Arbete har sedan dess nedprioriterats på grund av resursbrist, men det har i handlingsplan för
sommaråtgärder, som antogs av samhällsplaneringsnämnden den 17 december 2020 § 281,
konstaterats att de lokala ordningsföreskrifterna behöver revideras.
Samhällsplaneringsnämnden godkände den 18 mars 2021, §59 Projektdirektiv - Översyn av
lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun.
Ärendet lyftes i samhällsplaneringsnämnden den 24 februari 2022, § 24, men återremitterades
för klargörande vad gäller revideringarna. I samband med detta har en total översyn genomförts.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till uppdaterade lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun och arbetat fram förslag till revideringar.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-04
Kartbilaga Skötselområde Borrby backar, 2022-03-29
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2022-03-24 §64
Föreslagna Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun, 2022-03-16
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-16
Gällande ordningsföreskrifter som ska ersättas av förslaget:
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, beslutade av kommunfullmäktige den 28 februari 2011,
§12, Länets författningssamling 12FS 2011:13
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Simrishamns kommun, beslutade av
kommunfullmäktige den 28 februari 2011, §12, Länets författningssamling 12FS 2011:13,
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

23

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 73 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2022/159

Kartbilaga till allmänna lokala ordningsföreskrifter, 28 februari 2011,
Ändring i 20 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Simrishamns
kommun, Kommunfullmäktige den 27 juni 2011, Länets författningssamling 12FS 2012:24.

Avstå från att delta i beslut
Mats Bengtsson (C) och Tomas Assarsson (SD) avstår från att delta i beslut av ärendet.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE
•

Under 19 § flyttas punkt 4, allmän idrottsplats, från rubriken ”Hundar får inte vistas på” till rubriken ”Hundar skall hållas kopplade inom följande områden”

•

I övrigt anta redovisat förslag till Lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

24

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 74

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2021/257

Motion från Pia Ingvarsson (S) -Tekniskt vatten
Ärendebeskrivning
Pia Ingvarsson (S) och Lennart Månsson (S) har inkommit med en motion med yrkandet att
kommunfullmäktige ska besluta att utreda möjligheter och former för privatpersoner att använda tekniskt vatten till pooler.

Av motionen framgår att det finns risk för brist på dricksvatten i framtiden p.g.a. ett torrare
klimat. Pool i trädgården har blivit allt vanligare och för att spara på dricksvattnet behövs
nya lösningar till att fylla pooler. Genom att använda så kallat tekniskt vatten som inte är
behandlat, men tillräckligt rent att bada i, kan en del av dricksvattnet sparas.
Motionen har varit överlämnad till samhällsplaneringsnämnden, där det beslutades vid sammanträde den 24 mars 2022, § 75, att motionen anses vara besvarad då det i dagsläget arbetas
med att utreda frågan kring vad som krävs för att återanvända renat avloppsvatten.
Inför samhällsplaneringsnämndens beslut framgick det av samhällsbyggnadsförvaltningens
tjänsteskrivelse att:
”Österlen VA AB arbetar redan i dagsläget med att utreda frågan kring vad som krävs för att
kunna återanvända renat avloppsvatten till exempelvis att fylla pooler. Denna utredning kommer att vara färdigställd någon gång under hösten/vintern 2022. Dock finns ingen lagstiftning
som gör det möjligt att använda sig av återvunnet vatten som tidigare varit avloppsvatten.”

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-11.
Yttrande från Österlen VA AB, 2022-03-29.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-03-24, § 75.
Inkommen motion från Pia Ingvarsson (S) och Lennart Månsson (S), 2021-06-24.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE
•

Motionen anses vara besvarad

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

25

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 75

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2021/236

Bolagsordning och ägardirektiv - Österlen VA AB
Ärendebeskrivning
Österlen VA AB:s styrelse beslutade vid sammanträde den 14 oktober 2021, § 72, att begära att styrelsen kompletteras med sex suppleanter, tre från varje ägarkommun, och att bolagsordningens punkt 8 och aktieägaravtalets punkt 3.2.1 ändras. Suppleanterna ska enligt
beslutet ha närvarorätt i det fall ordinarie ledamot har förhinder.
Tomelilla kommuns kommunfullmäktige beslutade enligt förslaget att styrelsen kompletteras med suppleanter som endast har närvarorätt när ordinarie ledamot har förhinder.
När ärendet behandlades i kommunfullmäktige i Simrishamns kommun den 20 december
2021, §240, återremitterades ärendet med yrkandet att ta en diskussion med Tomelilla kommun angående suppleanternas närvarorätt vid sammanträden, huruvida Tomelilla kommun
ställer sig till att suppleanterna även får närvarorätt när ordinarie ledamöter tjänstgör.
Förfrågan sändes till Tomelilla kommun den 14 januari 2022. Kommunfullmäktige i Tomelilla
kommun beslutade vid sitt sammanträde den 4 april 2022, att ge suppleanterna närvarorätt
även om ordinarie ledamot tjänstgör.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-07
Beslut från kommunfullmäktige i Tomelilla 2022-04-04
Förfrågan ställd till Tomelilla kommun, 2022-01-14
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-20, 240
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-15
Beslut Österlen VA AB, § 72.
Bolagsordningen för Österlen AV AB, med föreslagen justering.
Aktieägaravtal för Österlen VA AB, med föreslagen justering.
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN /
KOMMUNFULLMÄKTIGE
•

I enlighet med Österlen VA AB:s styrelses förslag ändra i bolagsordningens punkt
8 samt aktieägaravtalets punkt 3.2.1 i den del att styrelsen kompletteras med sex
suppleanter, tre per ägarkommun.

•

Suppleanterna har närvarorätt även om ordinarie ledamot tjänstgör.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

26

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

§ 75 forts
•

Sammanträdesprotokoll
2022-04-20

Dnr 2021/236

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2022 utse tre suppleanter till styrelsen för Österlen VA AB.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

