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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-06-19

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:
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Pia Ingvarsson (S)
Gudrun Schyman (F!)
Tomas Assarsson (SD)

Övriga deltagande Sofie Bredahl, utvecklingschef, § 164
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-06-19

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Val av justerare
§ 160 Fastställande av ärendelista 2019/27 4
§ 161 Information från kommunstyrelsens ordförande 2019/24 5
§ 162 Meddelande 2019/25 6
§ 163 Kurser/Konferenser 2019/26 7
§ 164 Information om "Havsår 2020" - Madeleine Lundin 2019/303 8
§ 165 Information om Projekt VA-samverkan - bilda gemen-

samt driftbolag.
2019/298 9

§ 166 Ansökan om sponsring 2019 - Strong Company 2019/302 10
§ 167 Detaljplan för del av Hoby 18:17 - samråd 2019/284 11 - 12
§ 168 Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrätta-

re - Remiss
2019/315 13

§ 169 Medborgarförslag: Önskemål om ett seniorernas 
hus/mötesplats för alla seniorer.

2018/499 14 - 15

§ 170 Helårsprognos 2 - kommunstyrelsen (handling delas ut 
på sammanträdet)

2019/304 16

§ 171 Helårsprognos 2 - Simrishamns kommun (handlingar 
delas ut på sammanträdet)

2019/213 17 - 18

§ 172 Medborgarförslag - Miljöstation i Järrestad 2018/308 19
§ 173 Årlig uppföljning av Kommunledningskontorets Sys-

tematiska arbetsmiljöarbete (SAM)
2019/291 20

§ 174 Översyn delegationsordning 2019 2019/314 21
§ 175 Årsredovisning 2018 - Sydöstra Skånes Samordnings-

förbund, Finsam
2019/239 22

§ 176 Årsredovisning 2018 Österlens Kommunala Renhåll-
ning AB

2019/245 23

§ 177 Årsredovisning 2018-01-01--2018-12-31 Sysöstra 
Skånes Samarbetskommitté

2019/278 24

§ 178 Regler för reservation av bostadstomter - revidering 2019/267 25 - 26
§ 179 Taxor och avgifter 2019 - hamntaxa, vinterupplägg-

ning
2018/385 27

§ 180 Fastighetsreglering - Stiby 16:1 och Stiby 155:9 (Ro-
senborg)

2019/297 28 - 29

Sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Sim-
rishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med 
Ystad Österlenregionens miljöförbund.

2019/321
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-06-19

§ 160 Dnr 2019/27

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Ärende nr 16 på dagens ärendelista ”Avsiktsförklaring, Utveckling av Marint Centrum i 
samarbete med Lunds Universitet” utgår från dagens ärendelista.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med ändring enligt ovan.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-06-19

§ 161 Dnr 2019/24

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommunstyrelsens ordförande

Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), informerar om möte man haft med polisen. Ambitio-
nen från polisens sida är att utöka öppettiderna på polisstationen i Simrishamn samt att 
man ska kunna hämta ut sitt pass. 

Man har vidtagit scheman som visar hur patrulleringen sker i kommunen. En betydande 
ökning av patrullering har redan skett i Simrishamn. Ambitionen är att ett arbetslag ska 
utgå från Simrishamn.

Ordföranden har blivit kontaktad utav Catarina Ehrling, representant från Scandinavium. 
Hon vill komma till kommunen och informera om provborrningarna som ska ske. 

Tanken är att under hösten bjuda in kommunfullmäktiges ledamöter/ersättare till informa-
tion från Scandinavium, Veto.nu och Länsstyrelsen för att få information om provborrning-
en.

Viktigt att man kan styrka sin inkomstförlust när man begär ersättning för förlorad ar-
betsinkomst. Arbetsutskottets ledamöter uppmanas att informera om detta i sina respektive 
partigrupper.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-06-19

§ 162 Dnr 2019/25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelande

Bilagd sammanställning över inkomna meddelanden redovisas.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Lägga inkomna meddelanden till handlingarna.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-06-19

§ 163 Dnr 2019/26

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
2019-06-19

§ 164 Dnr 2019/303

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om "Havsår 2020"

Utvecklingschef Sofie Bredahl och utvecklingsansvarig Madeleine Lundin informerar om 
”Havsår 2020”.

Marint centrum har fått uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten att jobba med Havsår 
2020. Inom området finns det en hel del samarbete på gång. 

Finns behov att sprida information om arbetet eftersom Marint centrum är samlingspunkt 
för många aktiviteter.

Med projektet vill man bland annat uppnå: stärka Simrishamn som nod för havs- och vat-
tenfrågor, utveckla förvaltningsövergripande samverkan, utveckla nya och befintliga kon-
takter med samarbetspartners.

Informationen läggs till handlingarna.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-06-19

§ 165 Dnr 2019/298

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om Projekt VA-samverkan - bilda gemensamt driftbolag.

Va-chef Johan Persson informerar om det pågående arbetet med ett gemensamt driftbolag 
med Tomelilla kommun. Huvudsätet placeras i Tomelilla kommun.

Anledningen till ett gemensamt driftbolag är att få en fullvärdig internkommunal VA-verk-
samhet för två mindre kommuner samt att det skapar stor flexibilitet i alla plan. Respektive 
kommun bevarar fullt inflytande för samhällsprocessen i egen förvaltningsorganisation, 
säkerställer att beslut i en kommun får minsta möjliga påverkan på den andra kommunen, 
skapar möjlighet till VA-profilering samt möjliggör optimal transparens mellan ägarkom-
munerna. 

En beställarfunktion ska finnas i varje kommun. 

Driftbolaget ägs med 50 % av varje kommun. Två olika VA-kollektiv där varje kommun 
har sin taxa. 

Tidplanen är att beslut ska fattas i kommunfullmäktige i oktober 2019.

_____ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-06-19

§ 166 Dnr 2019/302

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om sponsring 2019 - Strong Company 

Ärendebeskrivning

Strong Company SM AB anhåller i inkommen skrivelse om sponsring för deras 
strong(wo)man-tävling i Simrishamn den 20 - 21 juli 2019.
Strong(wo)man-tävlingen går ut på att mäta deltagarnas styrka genom att bland annat bära 
stenblock, pressa stockar och välta lastbilsdäck.

Tävlingen som kommer att utövas av cirka 40 deltagare arrangeras för första gången i Sim-
rishamn.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-04.
Inkommen skrivelse, inkl komplettering, 2019-06-03—04.

Yrkande

Ordföranden, Jeanette Ovesson (M) yrkar att Strong Company får ett sponsorbidrag på 
5 500 kronor.

Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till Jeanette Ovessons (M) yrkande.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Bevilja Strong Company ett sponsorbidrag på 5 500  kronor för år 2019.

 Kommunledningskontorets ges i uppdrag att upprätta sponsringsavtal med Strong 
Company innan utbetalning av sponsormedel sker.

_______
Beslutet expedieras till:
Strong Company SM AB
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-06-19

§ 167 Dnr 2019/284

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för del av Hoby 18:17 - samråd 

Ärendebeskrivning

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten för bostadsändamål och infart inom del av 
Hoby 18:17. Planområdet är beläget vid Kyhls strand och gränsar till samfälligheten Hoby 
S:1.

Planområdet omfattar del av fastigheten Hoby 18:17 och ligger i ett område med blandad 
bebyggelse och omgivande naturmark.
Inom planområdet finns en byggnad som sedan en tid används som bostad. Byggnaden var 
ursprungligen servicebyggnad/kaffestuga för en dansbana/festplats som funnits på platsen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 april 2019, § 86, bland an-
nat att godkänna detaljplanen för samråd.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-27.
Kungörelse.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut (samt reservation), 2019-04-25, § 86.
Behovsbedömning, 2019-04-04.
Detaljplan, samrådshandling, 2019-03-22.
Plankarta.

Avstå från att delta i beslut

Gudrun Schyman (F!) avstår i nuläget från att lämna synpunkter/delta i beslut.

Pia Ingvarsson (S) avstår i nuläget från att lämna synpunkter/delta i beslut.

Tomas Assarsson (SD) avstår i nuläget från att lämna synpunkter /delta i beslut.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Inte framföra någon erinran mot föreliggande förslag till detaljplan för del av Hoby 
18:17.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och exploateringsenheten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-06-19

§ 167 forts Dnr 2019/284

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-06-19

§ 168 Dnr 2019/315

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare - Remiss 

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har i remiss begärt kommunens yttrande över ansökan om förordnande som 
borgerlig vigselförrättare inom i första hand Simrishamns kommun. Länsstyrelsen önskar 
särskilt besked om hur kommunen bedömer behovet av vigselförrättare.
För Simrishamns kommun finns för närvarande hos Länsstyrelsen registrerat sex borgerli-
ga vigselförrättare.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-12.
Länsstyrelsens remiss, inkl sökandes ansökningshandlingar, 2019-06-11.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Meddela Länsstyrelsen att Simrishamns kommun ser positivt på att Filip Lancing 
förordnas som borgerlig vigselförrättare.

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-19

§ 169 Dnr 2018/499

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag: Önskemål om ett seniorernas hus/mötesplats för alla 
seniorer. 

Ärendebeskrivning

Anita Bränvall mfl uttrycker i ett medborgarförslag önskemål om ett seniorernas hus/mö-
tesplats för alla seniorer. I förslaget redogör förslagsställarna för händelser från 2013 och 
framåt då frågan på olika sätt varit uppe för diskussion och politisk behandling. Förslags-
ställarna menar att seniorerna i kommunen i flera år har framfört önskemål om en mötes-
plats men att ingenting har hänt. De hänvisar till lediga lokaler på sjukhuset som lämpliga 
också för att bussen Snurringen stannar där. Som främsta skäl för förslaget anges en en-
samhetsproblematik som de menar också kan leda till sämre somatisk och psykisk hälsa. 
Förslagsställarna önskar en plats som erbjuder gemenskap, glädje och sociala kontakter 
och att det finns ett samarbete med socialtjänsten, diakonen, distriktssköterskor, pensio-
närsorganisationer mfl. Slutligen hänvisar förslagsställarna till tre olika vetenskapliga stu-
dier, till socialnämndens projekt ”Mötesplats för äldre i Simrishamn” från 2015 och till 
tidigare medborgarförslag, ”Seniorernas hus i Simrishamn”, från 2016. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2019, § 28, redogör Anita Bränvall för 
sitt medborgarförslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2019-06-11
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-06, § 28. 
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-01-28, § 3.
Medborgarförslag: Önskemål om ett seniorernas hus/mötesplats för alla seniorer. 2018-12-
05. 

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar att i avvaktan på att Allaktivitetshuset på Skansen blir klart upp-
dra åt kommundirektören att ta fram kostnaderna för vad det skulle kosta att upplåta Värl-
dens hus till ett seniorernas hus.

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

Jeanette Ovesson (M) yrkar att man återremitterar ärendet för att ge kommundirektören i 
uppdrag att ta fram tre lämpliga lokaler, med finansiering, där Seniorernas hus kan starta 
sin verksamhet.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-19

§ 169 forts Dnr 2018/499

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

 Återremittera ärendet för att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på tre 
lämpliga lokaler där Seniorernas hus kan starta sin verksamhet. Av förslaget ska det 
framgå hur finansiering ska ske.

______
Beslutet expedieras till:
Kommundirektör Diana Olsson
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-19

§ 170 Dnr 2019/304

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Helårsprognos 2 - kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 2. 

Prognosen är upprättad efter maj månads utgång.

Kommunledningskontoret anser att kommunstyrelsens ekonomiska obalanser är problematiska 
men inte omöjliga att rätta till under resterande verksamhetsår. 

Förslaget är därför att kommunstyrelsen omgående sätter igång ett arbete som syftar till att 
komma i ekonomisk balans innan årets slut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-06-19
Helårsprognos 2 - kommunstyrelsen

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Kommunstyrelsen omgående sätter igång ett arbete som syftar till att komma i ekono-
misk balans innan årets slut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-19

§ 171 Dnr 2019/213

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Helårsprognos 2 - Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 2. 

Prognosen är upprättad efter maj månads utgång. Kommunens budgeterade balanskravsresultat 
ligger på 10,6 mnkr vilket förutsätter ett nollresultat i driften. 

Med ett prognostiserat driftresultat på – 13,1 mnkr uppnås inte balanskravsresultatet för år 
2019, utan balanskravsresultatet prognostiseras då bli negativt motsvarande 2,4 mnkr. Om det-
ta prognostiserade resultat infaller måste fullmäktige besluta om hur det ska återställas inom tre 
år. 

Den negativa avvikelsen – 13,1 mnkr avser dels barn- och utbildningsnämnden – 12,3 mnkr, 
dels samhällsbyggnadsnämnden -1,0 mnkr samt kommunstyrelsen – 0,7 mkr. Finansieringen 
bedöms går plus 0.9 mkr.

Kommunledningskontoret anser att såväl samhällsbyggnadsnämndens som kommunstyrelsens 
ekonomiska obalanser är problematiska men inte omöjliga att rätta till under resterande verk-
samhetsår. 

Barn- och utbildningsnämndens prognostiserade avvikelse får däremot anses som mer proble-
matisk då underskottets storlek kräver mer omfattande åtgärder för att komma i balans. 

Förslaget är därför att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden omgående sätter 
igång ett arbete som syftar till att komma i ekonomisk balans innan årets slut samt att kom-
munstyrelsen informeras om detta arbete och dess resultat till delårsrapporten för augusti må-
nad. 

Barn- och utbildningsnämnden ska i samband med delårsrapporten för augusti månad inkom-
ma med en handlingsplan för hur nämnden tänker åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt 
samt även på kort sikt så att kommunen klarar balanskravsresultatet för år 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-06-19
Helårsprognos 2
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-19

§ 171 forts Dnr 2019/213

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden omgående sätter igång ett arbete 
som syftar till att komma i ekonomisk balans innan årets slut samt att kommunstyrelsen 
informeras om detta arbete och dess resultat till delårsrapporten för augusti månad

 Att Barn- och utbildningsnämnden ska i samband med delårsrapporten för augusti må-
nad inkomma med en handlingsplan för hur nämnden tänker åtgärda prognostiserad av-
vikelse på lång sikt samt även på kort sikt så att kommunen klarar balanskravsresultatet 
för år 2019.

 Att informera kommunfullmäktige om det uppkomna ekonomiska läget

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-19

§ 172 Dnr 2018/308

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Miljöstation i Järrestad 

Ärendebeskrivning

I inlämnat medborgarförslag undras när det är dags att sätta upp en miljöstation i Järrestad, 
vilket får uppfattas som att medborgarförslaget innebär ett förslag om att så sker.
I medborgarförslaget framförs att de flesta byar har miljöstationer.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 27 augusti 2018, § 126, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Förslagsställaren har i skrivelse inbjudits att redogöra för sitt förslag på kommunstyrelsen, 
men avstod att medverka.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-27.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-05-23, § 119.
Inkommit medborgarförslag, 2018-07-09.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det är Förpacknings- och tid-
ningsinsamlingen (FTI) och inte kommunen som ansvarar för uppsättandet av mil-
jöstationer.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-19

§ 173 Dnr 2019/291

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årlig uppföljning av Kommunledningskontorets Systematiska arbetsmil-
jöarbete (SAM) 

Ärendebeskrivning

Samtliga nämnder har i uppdrag att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppfölj-
ning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har skett på kommunledningskontoret i den 
förvaltningsövergripande samverkansgruppen (FÖSAM). Uppföljningen har skett i sam-
verkan med arbetstagarorganisationerna.

Beslutsunderlag

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 2019-05-09

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna uppföljningen och lägga den till handlingarna

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-19

§ 174 Dnr 2019/314

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring i delegationsordning 2019 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 11 februari 2015, § 27, fastställa kom-
munstyrelsen delegationsordning. Delegationsordningen i sin helhet är för närvarande före-
mål för en grundlig översyn och kommer under hösten att lyftas för politisk behandling. 

Med anledning av att den tidigare chefsekonomen slutade sin tjänst togs den 13 mars 2019, 
§ 59, beslutet att i delegationsordningen ersätta chefsekonom med kommundirektören. Då 
ny ekonomichef nu finns på plats föreslås denne som delegat i samtliga ärenden där chefse-
konomen stod som delegat fram tom beslutet den 13 mars 2019, § 59. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-11
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-13, § 59 
Delegationsordning för kommunstyrelsen, beslutad 2015-02-11, § 27

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Chefsekonomen ersätts av ekonomichefen som delegat i samtliga ärenden i delega-
tionsordning för kommunstyrelsen beslutad 2015-02-11 där chefsekonomen står 
som delegat.

 Upphäva kommunstyrelsens beslut 2019-03-13, § 59, att ersätta chefsekonomen 
som delegat med kommundirektören. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen – (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-19

§ 175 Dnr 2019/239

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2018 - Sydöstra Skånes Samordningsförbund, Finsam 

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Sydöstra Skånes Samordningsförbund har avgett årsredovisning för 2018.

Av revisionsberättelsen framgår att det tillstyrkts att årsredovisningen godkänns och att 
ansvarsfrihet beviljas. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2019-05-31
Årsredovisning 2018 Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Granskningsrapport Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Revisionsberättelse för år 2018 – Sydöstra Skånes Samordningsförbund

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Årsredovisningen 2018 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund godkännes

 Ta ställning i ansvarsfrågan

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-19

§ 176 Dnr 2019/245

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2018 Österlens Kommunala Renhållning AB 

Ärendebeskrivning

Österlens Kommunala Renhållningsbolag AB har inkommit med sin årsredovisning inklu-
sive revisionsberättelse för 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2019-05-31
Årsredovisning 2018 Österlens Kommunala Renhållning AB
Granskningsrapport för år 2018
Revisionsberättelse 2018
Rapportering från PwC Räkenskapsåret 2018

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisningen 2018 för Österlen Kommunala Renhållning AB

 Ta ställning i ansvarsfrågan

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-19

§ 177 Dnr 2019/278

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2018-01-01--2018-12-31 Sydöstra Skånes Samarbetskom-
mitté 

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté har inkommit med sin årsredovisning inklusive revi-
sionsberättelse för 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2019-05-31
Årsredovisning 2018 Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
Revisionsberättelse för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
Granskningsrapport årsbokslut 2018

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Årsredovisningen 2018 för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté godkännes.

 Ta ställning i ansvarsfrågan.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-19

§ 178 Dnr 2019/267

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Regler för reservation av bostadstomter - revidering 

Ärendebeskrivning

Nu gällande ”Regler och avgift för tomtkön i Simrishamns kommun” antogs av kommun-
fullmäktige den 29 september 2008, § 150. Då såldes bostadstomterna utan VA-anslutning 
och oftast med en köpehandling. Kommunen tar enligt dessa regler ut en tomtköavgift, om 
500 kronor/år exklusive moms, som återbetalas i samband med att tomten slutligen säljs. 
Den 4 april 2019 fanns det 46 kommunala bostadstomter (och 14 verksamhetstomter) som 
var lediga eller reserverade.

Sedan 2008 har framför allt några saker förändrats när det gäller försäljnings-processen av 
bostadstomter, även om det mesta i det nya förslaget överens-stämmer med nu gällande 
regler. De stora förändringarna i nya förslaget är sammanfattningsvis:

 I stället för en reservationsavgift vill förvaltningen, likt många andra kommuner, ta 
ut en administrationsavgift om 1000 kronor. Detta belopp betalas inte tillbaka till 
köparen (och är lågt räknat i förhållande till kostnaderna för att administrera 
tomtreservationer och -försäljningar).

 Bostadstomten säljs först när startbesked är beviljat.
 Beskrivningen av tomtköpsprocessen ändras för att beskriva köp i två steg (köpe-

kontrakt + köpebrev) som idag är det vanligaste förfarandet.
 Alla nybildade bostäder säljs med anslutningspunkt för kommunalt vatten och av-

lopp. Anslutningsavgiften ingår inte i köpeskillingen utan faktureras separat.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 april 2019, § 81, föreslå 
kommunfullmäktige anta förslag till Regler för reservation av bostadstomter i Simrishamns 
kommun.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-09.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-04-25, § 81.
Förslag till Regler för reservation av bostadstomter i Simrishamns kommun.
Regler och avgift för tomtkön i Simrishamns kommun, antagna 2008-09-29.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anta förslag till Regler för reservation av bostadstomter i Simrishamns kommun.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-19

§ 178 forts Dnr 2019/267

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Upphäva kommunfullmäktiges beslut, 2008-09-29, § 150, vad gäller ”Regler och 
avgift för tomtkön i Simrishamns kommun.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-19

§ 179 Dnr 2018/385

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor och avgifter 2019 - hamntaxa, vinteruppläggning 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 225 att återremittera den del i
hamntaxan för 2019 som avser Vinteruppläggningsavgift (H.1.5.1-H.1.5.2) för ett tydlig-
görande av höjningen av taxa.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkade Pia Ingvarsson (S) på återremiss av den del
av förslaget till hamntaxa 2019 som avser vinteruppläggningsavgift 
(H.1.5.1-H.1.5.2) med anledning av att avgiften höjs med ca 60 % och att det inte tydligt
framgår vilka investeringar som den höjda avgiften baseras på.

Samhällsbyggnadsnämnden har gjort följande investeringar/reinvesteringar som utgör un-
derlag till den föreslagna höjda avgiften:

- Asfaltering av del av vinteruppställningsområdet (Konservfabriken 9) för att säker-
ställa tunga transporter till området med fritidsbåtar.

- Befintlig spolplatta med fettavskiljare, reinvestering för att säkerställa funktionen
- Installation av el- och vattenstolpar – för att bland annat kunna ladda batterier till

             maskiner vid underhåll av uppställda båtar.

Förslag till nya avgifter avseende vinteruppläggning (H.1.5.1-H.1.5.2) framgår i hamntax-
an 2019.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-10
Antagen hamntaxa 2019, KF 2018-11-26, § 225
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 225

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Fastställa avgifter enligt  H.1.5 Vinteruppläggningsavgift (H.1.5.1-H.1.5.2) i hamn-
taxa 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

27



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-19

§ 180 Dnr 2019/297

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastighetsreglering - Stiby 16:1 och Stiby 155:9 (Rosenborg) 

Ärendebeskrivning

Simrishamns Bostäder AB begärde år 2015 planmedgivande för att ändra mark-använd-
ningen för Stiby 155:9 från äldreboende (Rosenborg) till bostäder samt för att möjliggöra 
källsortering och parkering inom Stiby 16:1. Detaljplanen vann laga kraft den 28 oktober 
2018. Den del av kommunens fastighet Stiby 16:1 som är avsedd för parkering och källsor-
tering för Stiby 155:9 och som redan nu används till detta, tillgodosåg tidigare parkerings-
behovet för parkområdet inom Stiby 16:1.

I och med att detaljplanen ändrats, är det aktuella markområdet planlagt som kvartersmark 
i stället för allmän plats och bör i sin helhet tillföras Simrishamns Bostäder AB:s fastighet 
Stiby 155:9. Enligt förslaget till överenskommelse om fastighetsreglering står Simrishamns 
Bostäder AB för hela lantmäterikostnaden och ersättningsbeloppet för markområdet, 64 
000 kronor, motsvarar den kostnad samhällsbyggnadsförvaltningen beräknar att nyanlägg-
ning av en parkeringsplats inom Stiby 16:1, för parkområdets behov, kommer att uppgå 
till.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 23 maj 2019, § 113, föreslå 
kommunfullmäktige godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berö-
rande Stiby 16:1 och 155:9.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-05.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-05-23, § 113.
Undertecknad överenskommelse om fastighetsreglering, 2019-04-16.
Plankarta.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stiby 
16:1 och Stiby 155:9 (Rosenborg).

 Uppdra åt samhällsbyggnadsnämndens ordförande samt samhällsbyggnadschefen 
att underteckna överenskommelsen. 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-19

§ 180 forts Dnr 2019/297

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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