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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-08-28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

Övriga deltagande Malin Henriksson (L),  Barn- och utbildningsnämnden, § 
191
Jaennine Olesson, (M), Barn- och utbildningsnämnden, § 
191
Christer Grankvist (S),  Barn- och utbildningsnämnden, § 
191
Lena Hjelmströn, utvecklingsledare, § 191
Stefan Arias Hoff, ekonom, § 191
Carl-Göran Svensson (C), Samhällsbyggnadsnämnden, § 
191
Kristina Åhberg (M), Samhällsbyggnadsnämnden, § 191
Lars Johansson (S), Samhällsbyggnadsnämnden, § 191
Lars-Johan Rosvall, ekonomichef, §§ 191, 201-203
Marie Leandersson, förvaltningschef, § 191, 201-203
Erica Johansson, infrastrukturstrateg, § 190
Anita Ipsen, kanslichef, §§ 189, 196
Oline Sörensen, arkivarie, § 189
Johan Persson, Va-chef, § 201-202

Diana Olsson, kommundirektör
Carina Persson, nämdsekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-08-28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

Val av justerare
§ 186 Fastställande av ärendelista 2019/27 4
§ 187 Meddelanden 2019/25 5
§ 188 Kurser/Konferenser 2019/26 6
§ 189 Information om pågående arbete med E-arkiv 2017/418 7
§ 190 Information om infrastrukturen - vad har hänt/kommer 

att hända
2019/363 8

§ 191 Helårsprognos 1 - Simrishamns kommun, återraporte-
ring från Bun och SBN

2019/213 9

§ 192 Medborgarförslag - Bekräftelse till avsändare 2019/127 10
§ 193 Medborgarförslag - etablerande av kustbåt sommartid 

sträckan Kivik-Ystad.
2019/280 11

§ 194 Medborgarförslag - Visitor Centre/Internetcafé och 
Museum på Kivik i Äppellunden.

2019/50 12

§ 195 Samarbetsavtal -  Utveckling av Marint centrum i 
samarbete med Lunds universitet 

2016/207 13

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

2019/321 14 - 15

§ 197 Önskemål om ett seniorernas hus/mötesplats för alla 
seniorer.

2018/499 16 - 18

§ 198 Fiberkanalisation på landsbygden 2019/369 19 - 20
§ 199 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Yngve Östbergs fond 

- Street art Österlen/Österlens Museum
2019/343 21

§ 200 Motion från (F!) om att Simrishamns kommun ska 
delta i projektet Glokala Sverige

2019/65 22

§ 201 Budget 2019-2021, omdisponering och tilläggsäskan-
de investeringar VA.

2019/271 23

§ 202 Budget 2019-2021, investeringsbudget VA 2019/269 24
§ 203 Budget 2019-2021, investeringsbudget. 2019/270 25
§ 204 Gravplatser på Simrishamns gamla kyrkogård 2019/308 26 - 27
§ 205 Reservation av industritomten Otto Lars 12 - 

Gröstorps Åkeri AB
2019/325 28 - 29
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-08-28

§ 186 Dnr 2019/27

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Punkt nr 3 och 4, information från kommunstyrelsens ordförande respektive kommundi-
rektör, utgår från dagens ärendelista

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med ändring enligt ovan.

____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-08-28

§ 187 Dnr 2019/25

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
2019-08-28

§ 188 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
2019-08-28

§ 189 Dnr 2017/418

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om pågående arbete med E-arkiv

Kanslichef Anita Ipsen och arkivarie Oline Sörensen informerar om det pågående arbetet 
med e-arkiv.

16 skånska kommuner samarbetar i projektet där Lunds kommun ansvarar för SkånEarkiv.

Styrgrupp och arkivariegrupp är bildade med representanter från samtliga medverkande 
kommuner.

Kravspecifikation för upphandlingen har tagits fram och upphandlingen annonseras i au-
gusti 2019. 

Kommunerna måste säkerhetsklassa informationen som kommer finnas i systemet.

Implementering av pilotsystem påbörjas tidigast våren 2020. Fler system ansluts efter 
hand.

Överlämning av projekt till förvaltning sker sommaren 2020. Implementeringen kommer 
fortsätta många är framöver, ett långsiktigt arbete.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-08-28

§ 190 Dnr 2019/363

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om infrastrukturen - vad har hänt/kommer att hända

 Infrastrukturstrateg Erica Johansson informerar om nuläge samt kommande projekt gällan-
de infrastrukturen.

SÖSK har skickat in gemensam skrivelse gällande Simrishamns station. Bakgrunden är att 
man anser att arbetet med Simrishamns station skulle kunna ske samtidigt med utbyggna-
den av mötesspår i Gärsnäs. En intern utredning hos Skånetrafiken visar att åtgärden skulle 
sparas in på två år. Ett genomförandeavtal avseende finansiering och ansvar togs fram av 
Trafikverket. Skånetrafiken beslutade att inte underteckna avtalet.

Arbetet med mötesspår i Gärsnäs är framflyttat till 2021 med anledning av resursbrist.

Avstängning av Österlenbanan sker under 8 veckor, 9 september—8 november. Trafikver-
ket har kommit med ny information som innebär att sträckan Tomelilla-Simrishamn kom-
mer vara stängd under ytterligare 2 veckor p g a felberäkning från Trafikverkets leverantör.
Bussar kommer ersätta tågen under tiden.

Sedan 2000-talet har kommuner längs Simrishamnsbanan tillsammans drivit och finansie-
rat plattformen www.simrishamnsbanan.se. Sedan 2015 är den vilande men fortfarande 
tillgänglig. Lunds kommun har föreslagit att sidan stängs ner med hänvisning till lågt in-
tresse. Däremot skulle kommunerna fortsätta äga adressen tillsammans. 
Arbetsutskottet ställer sig bakom Lunds förslag

Trafikverket har påbörjat arbetet med en åtgärdsvalsstudie för väg 11, delen Tomelilla-
Simrishamn. Syftet är att identifiera åtgärder som kan ge en säker framkomlighet på sträc-
kan. Åtgärderna kommer ligga med i RTI-planen för genomförande efter 2025.

Remiss har kommit från Trafikverket gällande hastighetsföreskrifter på väg 11. Olika re-
gleringar föreslås på olika sträckor. För Simrishamns del föreslås en sänkning av hastighe-
ten från 90 km/h till 80 km/h fram till Järrestad. Finns förslag att skicka in ett gemensamt 
yttrande från SÖSK.

Under vintern 2019/2020 påbörjas upphandlingen av nya trafikavtal för stora delar av Skå-
ne, bland annat Simrishamns kommun. Det blir en översyn av hela linjenätet på Österlen 
med trafikstart 2021/2022. Svårt för kommunerna att påverka eftersom upphandlingen sker 
under sekretess. Skånetrafiken kommer ta med Simrishamns önskemål om en busslinje 
med koppling mot Gärsnäs.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-08-28

§ 191 Dnr 2019/213

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Återrapportering från Barn- och utbildningsnämnden samt Samhälls-
byggnadsnämnden angående helårsprognos 1 – Simrishamns kommun

Enligt beslut i arbetsutskottet, 2019-05-08, § 114, skulle barn- och utbildningsnämnden 
samt samhällsbyggnadsnämnden omgående sätta igång ett arbete som syftade till att kom-
ma i ekonomisk balans innan årets slut. Återrapportering skulle ske vid arbetsutskottets 
sammanträde i augusti.

Vid dagens sammanträde återrapporterar nämnderna sina åtgärder.

När det gäller barn- och utbildningsnämnden kommer man bland annat pröva alla vakanser 
innan återbesättning sker, verksamheterna ska själva försöka lösa kortare frånvaro med 
aktuell bemanning, dra ner på ett nämndssammanträde, kulturpedagogiska enhetens verk-
samhet får minskat anslag med 2 miljoner, utnyttja digitaliseringen bättre, kostnader för 
skolmåltider med mera. Några konkreta åtgärder är inte gjorda eftersom nämnden fattade 
sitt beslut den 27 augusti.

Samhällsbyggnadsnämnden har sammanställt ett åtgärdsprogram som kommer behandlas 
på nämndens sammanträde i september.

Vid dagens sammanträde diskuteras speciellt exploateringsverksamheten och det minus på 
1 033 000  kronor som grundar sig på gamla/uteblivna intäkter. Nämnden anser det viktigt 
att man inrättar en resultatenhet där kostnaderna redovisas på projekt, ej fastighet som tidi-
gare. Man anser det inte rimligt att övriga verksamheter inom samhällsbyggnadsförvalt-
ningen ska ta hänsyn till denna kostnad. I en förlängning kommer detta innebära besparing 
på tjänster, sämre skötsel av grönytor i kommunen med mera. 

_____
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-28

§ 192 Dnr 2019/127

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Bekräftelse till avsändare 

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit från Berit Åkesson, Skillinge, med förslaget att när 
kommunen, nämnd eller förvaltning erhållit ett brev skall meddelande omedelbart lämnas 
till avsändaren, så att denne vet att brevet mottagits. Det kan ske via mail eller post eller på 
sätt som kommun/nämnd/förvaltning finner lämpligt. 

Berit skriver i medborgarförslaget att det är viktigt att få veta att ett brev kommit fram för 
att undvika att om brevet exempelvis är riktat till politiker denne/nämnden misstänkliggörs 
för att inte vilja svara på frågor eller ta emot synpunkter från föreningar eller privatperso-
ner i kommunen.

Medborgarförslaget har enligt beslut i Kommunfullmäktige 2019-03-25 remitterats till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-28
Medborgarförslag från Berit Åkesson 2019-03-04

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Medborgarförslaget bifalles

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-28

§ 193 Dnr 2019/280

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - etablerande av kustbåt sommartid sträckan Kivik-
Ystad. 

Ärendebeskrivning

Susanne Ringskog Vagnhammar uttrycker i ett medborgarförslag önskemål om etablering 
av en kustbåt sommartid på sträckan Kivik – Ystad med stopp i Simrishamn, Backåkra och 
Kåseberga. Kustbåten ska förslagsvis trafikeras perioden 15 juni – 15 augusti med två turer 
om dagen. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2019-07-04
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-21 
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-05-27, § 121.
Medborgarförslag: Medborgarförslag angående Etablering av kustbåt, sommartid, sträckan 
Kivik – Ystad 2019-05-13. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Medborgarförslaget avslås.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-28

§ 194 Dnr 2019/50

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Visitor Centre/Internetcafé och Museum på Kivik i 
Äppellunden. 

Ärendebeskrivning

Dafvid Hermansson, ordförande Museum på Kivik mfl uttrycker i ett medborgarförslag 
önskemål om att den idag outnyttjade lokalen Äppellunden på Kivik förvärvas av SINAB. 
Att Museum på Kivik flyttar in i de två ”flyglarna”. Att resterande del av byggnaden blir 
reception, internetcafé, utställning och föreläsningssal. Att Museum på Kivik bemannar 
och sköter Kiviks Visitor center med hjälp av styrelsen och medlemmar. Vidare framgår att 
finansiering ska ske genom att kommunen betalar hyran till SINAB. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2019, redogör Dafvid Hermansson för deras 
medborgarförslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2019-06-27
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-13, § 55. 
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-02-25, § 41.
Medborgarförslag: Medborgarförslag angående Visitor Center/Internetcafé och Museum 
på Kivik i Äppellunden 2019-01-25. 
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2018-09-27, Försäljning av Mellby 
92:26, f.d. förskola i Kivik, § 187.

Yrkande

Jeanette Ovesson (M) yrkar avslag på medborgarförslaget eftersom byggnaden ska ut till 
försäljning.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Medborgarförslaget avslås.

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-28

§ 195 Dnr 2016/207

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samverkansavtal - Utveckling av Marint centrum i samarbete med 
Lunds universitet 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun och Lunds universitet har utrett möjligheten och skapat förutsätt-
ningar för att etablera och driva en forsknings- och innovationsmiljö (FoI-miljö) för Hanö-
bukten och södra Östersjön på Marint centrum i Simrishamn. Parterna har utarbetat ett för-
slag till samverkansavtal som reglerar verksamheten. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, 2019-05-16
Samverkansavtal mellan Lunds universitet och Simrishamns kommun för perioden 2019-
07-01 – 2024-06-30 
Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden, 2018-03-12 
Avsiktsförklaring – Etablerande av forskningsnod på Marint centrum, 2016-08-18
Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen, 2016-05-18 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna Samverkansavtal mellan Lunds universitet och Simrishamns kommun 
för perioden 2019-10-01 – 2024-06-30.

 Uppdra åt kommundirektören att underteckna avtalet.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-28

§ 196 Dnr 2019/321

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, To-
melilla och Ystads kommuner med Ystad Österlenregionens miljöför-
bund. 

Ärendebeskrivning

Sedan 2012 finns ett avtalat samarbete om gemensam tjänstemannaorganisation för till-
stånd och tillsyn enligt alkohollagen i Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommu-
ner. De fyra kommunerna köper tjänster genom värdkommunen, Tomelilla kommun. Den 
gemensamma organisationen handlägger samtliga ärende fram till beslut men även efterar-
betet. Respektive kommun fattar egna myndighetsbeslut och styr sin egen delegationsord-
ning vem som fattar beslut. Syftet med samarbetet är att gemensamt utnyttja resurser, arbe-
ta effektivt och enhetligt i förhållande till näringsidkarna.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund består av Simrishamns, Tomelilla och Ystads kom-
muner. Enligt gällande förbundsordning lämnar  
förbundsmedlemmarna över myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av kommunala miljönämnder. För-
bundet kan i övrigt åta sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. 
Dessa verksamheter ska finansieras genom avgifter och ersättningar från aktuell Förbunds-
medlem. 

Diskussioner har under en tid förts om att ta tillvara de synergieffekter som kan uppnås 
genom att alkoholenheten slås ihop med miljöförbundet.

Beslutsunderlag

Protokoll SÖSK Kommittémöte från 2019-05-28
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-25.

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) lägger som ett tilläggsyrkande att man ger förbundet i uppdrag att inom 
en femårsperiod uppnå 100 % i självfinansieringsgrad.

Jeanette Ovesson (M) lägger som tilläggsyrkande att målet är att inom en femårsperiod 
uppnå minst samma kostnadstäckningsnivå som tidigare, det vill säga 97 %, genom effekti-
viseringar i verksamheten.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-28

§ 196 forts Dnr 2019/321

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Under förutsättning att socialnämnden godkänner förslaget vid sitt sammanträde 2019-08-
29 beslutar 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna förslaget till sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Sim-
rishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad Österlenregionens 
miljöförbund, efter beaktande av eventuella synpunkter från Socialnämnden.

 Finansiering sker inom befintlig budget.

 Målet ska vara att inom en femårsperiod uppnå minst samma kostnadstäckningsni-
vå som tidigare, det vill säga 97 %, genom effektiviseringar i verksamheten

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-08-28

§ 197 Dnr 2018/499

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Önskemål om ett seniorernas hus/mötesplats för alla seniorer.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 19 juni 2019, § 169, om återremiss av med-
borgarförslaget ”Önskemål om ett seniorernas hus/mötesplats för alla seniorer” och att 
uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på tre lämpliga lokaler där Seniorernas hus 
kan starta sin verksamhet. Vidare att ta fram förslag till finansiering. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2019-08-26
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-06-19, § 169
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. 

Bakgrund/utredning

Kultur- och fritidsnämnden förvaltar elva olika samlingslokaler i kommunen som förening-
ar kostnadsfritt har möjlighet att låna. Både för enstaka och regelbundna sammankomster. 
Alla lokaler är öppna för alla typer av föreningar. Lokalerna kan också bokas av privatper-
soner men då erläggs hyra efter beslutad taxa. För privatpersoner finns enligt gällande reg-
ler begränsningen att lokalerna inte får användas för fest bortsett från barnkalas tom 12 års 
ålder. 

Det vill säga att om ett Seniorernas hus skall upplåtas på annat sätt, tex genom att lokalen 
tillhandahålls enkom för seniorföreningar eller om det också skall vara möjligt för seniora 
privatpersoner att låna lokalen måste ett eget regelsystem skapas och huvudmannaskapet 
diskuteras. Kultur- och fritidsnämnden har till uppdrag att tillhandahålla lokaler för alla. 
Enligt Socialtjänstlagens 2 kap 3 § ska socialnämnden däremot ta initiativ till och bevaka att 
åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för äldre och andra 
grupper som har behov av samhällets särskilda stöd. 

Seniorer

Begreppet senior har ingen tydlig avgränsning. De stora pensionärsorganisa-tionerna i Sve-
rige välkomnar medlemmar som har någon form av pension. Med senior menas i denna 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-08-28

§ 197 forts Dnr 2018/499

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

skrivelse, på samma sätt, den som lämnat förvärvslivet vid uppnådd pensionsålder, liksom 
de som lämnat förvärvslivet tidigare med pension, de som uppbär sjukersättning och de 
som väljer att vid sidan av sin ålderspension helt eller delvis fortsätta arbeta. 

Förslag till omedelbar testperiod

Kommunledningskontoret har kontrakt på en fullt möblerad och utrustad lokal på Stora Råd-
mansgatan 5 i centrala Simrishamn. Lokalen är uppsagd till den 28 februari 2020 och används 
idag endast sporadiskt för kommunal verksamhet. Kommunstyrelsen har möjlighet att för en 
testperiod under kvarvarande kontraktstid låna ut lokalen till de förslagsställande seniorerna så 
att de kan bedriva sin verksamhet. En förutsättning är att det erbjuds verksamhet och aktiviteter 
som är öppna för alla seniora personer i Simrishamns kommun. 

Kommunens egen verksamhet inskränker sig till en förmiddag i vecka och aldrig på helger. På 
detta sätt kan seniorerna få tillträde till en lokal omedelbart efter att beslut fattats och en över-
enskommelse om nyttjandet upprättats med en av förslagsställarna utsedd ansvarig person. 

Testperioden kan alltså bli fem månader mellan den 23 september 2019 och den 23 februari 
2020. Då hyreskontraktet är uppsagt och lokalen under avveckling måste det finnas en medve-
tenhet om att lokalen inte är, eller kommer att, målgruppsanpassas. Vidare att det inte kan bli 
någon förlängning av senior verksamhet i dessa lokaler. 
Seniorernas behov måste, likt alla andra gruppers, beaktas i kommunens fortsatta lokalplane-
ring. 

Finansiering 

Kostnaden för lokalen och dess utrustning finns redan i budget för 2019 och 2020.
Kommunen lånar ut lokalen men lämnar i övrigt verksamheten till seniorerna. Testperio-
den finansieras således inom ram. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

 Att erbjuda de förslagsställande seniorerna att under testperioden den 23 september 
2019 tom den 23 februari 2020 nyttja lokalen för att bedriva sin verksamhet.  

 Att de förslagsställande seniorerna utser en ansvarig person att underteckna en 
överenskommelse med kommunledningskontoret om nyttjande av lokalen på de ti-
der kommunen inte själv bedriver verksamhet.

 Att ge kommundirektören i uppdrag att utreda ett ”Föreningarnas hus” för framti-
den. 

 _____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-08-28

§ 197 forts Dnr 2018/499

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-28

§ 198 Dnr 2019/369

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fiberkanalisation på landsbygden 

Ärendebeskrivning

Under 2019 byggs det ut bredband (fiber) till större delen av landsbygden i södra kommun-
delen. Återstår ett antal områden, benämnda ”vita fläckar” främst i kommunens norra de-
lar, se bifogad karta. Genom att kommunen samförlägger och bekostar extra fiberkanalisa-
tion tillsammans med nuvarande samverkanspart, IP-Only, kommer merparten av de hus-
håll och företag som idag är belägna i ovan nämnda vita fläckar att erbjudas en fiberupp-
koppling innan 2020 års utgång. En samförläggning skulle innebära en investeringskostnad 
för kommunen motsvarande 3 - 5 miljoner kronor i sådan extra fiberkanalisation. Investe-
ringen är av engångskaraktär och kommer inte att innebära några framtida årliga driftskost-
nader. Fiberutbyggnaden till hushåll och företag har pågått i kommunen sedan 2014 och till 
dags dato har cirka 90 % en fiberuppkoppling eller kan enkelt erbjudas en sådan. Om på-
gående byggprojekt som drivs av kommunens samverkanspart IP-Only genomförs enligt 
aktuell tidsplan kommer 95 % av alla hus och företag ha en uppkopplingsmöjlighet innan 
2019 års utgång.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 190827
Karta

Avstå från att delta i beslut

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

Yrkande

Jeanette Ovesson (M) yrkar att begäran avslås eftersom det inte finns något finansiellt ut-
rymme i budget för detta.

Mats Bengtsson (C) yrkar avslag på begäran.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Begäran avslås eftersom det inte finns något finansiellt utrymme i budget för detta. 

_______
Beslutet expedieras till:
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-28

§ 198 forts Dnr 2019/369

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-28

§ 199 Dnr 2019/343

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Yngve Östbergs fond - Street art Öster-
len/Österlens Museum 

Ärendebeskrivning

Street Art Österlen ansöker, i inkommen skrivelse den 9 juli 2019, tillsammans med Öster-
lens Museum om bidrag med 90 000 kronor ur Stiftelsen Yngve Östbergs Donationsfond.
Sökt bidrag är avsett att användas till förnyat uppförande av väggmålning på privata fastig-
hetens vägg, vilken vetter in mot museiträdgården på Österlens Museum. Befintlig vägg-
målning uppfördes under 2014.
Nya målningen kommer att uppföras utifrån en jurybedömd tävling med möjlighet för all-
mänheten att rösta. 

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.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-07-24.
Inkommen ansökan, 2019-07-09.
Registreringsbevis, Stiftelsen Yngve Östbergs Donationsfond.
Yngve Östbergs testamente. 

Yrkande

Jeanette Ovesson (M) yrkar att man beviljar ett bidrag med 40 000 kronor.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Ur Stiftelsen Yngve Östbergs Donationsfond bevilja ansökan med 40 000 kronor. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-28

§ 200 Dnr 2019/65

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (F!) om att Simrishamns kommun ska delta i projektet Glo-
kala Sverige 

Ärendebeskrivning

Motion har inkommit från Gudrun Schyman (F!) och Ing-Marie Jacobsen (F!)  den 28 ja-
nuari 2019 med yrkande om att Simrishamns kommun ska ansöka om att delta i projektet 
Glokala Sverige inför projektår 3, 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-05-23 att återremittera ärendet till samhälls-
byggnadsförvaltningen för redovisning av kostnader för projektet. Samhällsbyggnadsför-
valtningen återkommer med redovisning av projektets kostnader i tjänsteskrivelse 2019-
06-12, varpå Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-18 beslutar att ärendet översänds till 
kommunfullmäktige, och att motionen bör beredas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-05
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-06-18
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-12
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-05-23 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-12
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-02-25, § 36
Motion från Gudrun Schyman (F!) och Ing-Marie Jacobsen (F!) 2019-01-28

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Bifalla motionen

 Uppdra åt kommunstyrelsen att tillse att ansökan sker om deltagande för Simrishamns 
kommun i Glokala Sverige inför projektår 3, 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-28

§ 201 Dnr 2019/271

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2019-2021, omdisponering och tilläggsäskande investeringar VA. 

Ärendebeskrivning

Det har inkommit förslag från Samhällsbyggnadsnämnden avseende investeringsverksam-
heten för budgetåren 2019 – 2021 inom VA-verksamheten. Ärendet gäller dels omdispone-
ring och dels tilläggsäskande om totalt 12 730 tkr.

Kommunledningskontoret har inget att erinra på inlämnat förslag. Dock har kommunled-
ningskontoret uppmärksammat att tilläggsäskandet medför en nyupplåning motsvarande 
äskat belopp. Driftskonsekvenserna av investeringarna täcks däremot av befintlig VA-
fond.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2019-07-02
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 77 2019-04-25
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-12
Bilaga – Omdisponering och tilläggsäskande investeringar VA, budget 2019

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-28

§ 202 Dnr 2019/269

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2019-2021, investeringsbudget VA 

Ärendebeskrivning

Det har inkommit förslag från Samhällsbyggnadsnämnden avseende investeringsverksam-
heten för budgetåren 2019 – 2021 inom VA-verksamheten.

Kommunledningskontoret har inget att erinra på inlämnat förslag. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2019-07-02
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 79 2019-04-25
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-12
Förslag investeringsbudget 2019–2021 (efter omdisponeringar), VA
Syfte med investeringar SBN 2019, VA

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-28

§ 203 Dnr 2019/270

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2019-2021, investeringsbudget

Ärendebeskrivning

Det har inkommit förslag från Samhällsbyggnadsnämnden avseende investeringsverksam-
heten för budgetåren 2019 – 2021 inom den skattefinansierade verksamheten.

Kommunledningskontoret har inget att erinra på inlämnat förslag. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2019-07-02
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 78 2019-04-25
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-12
Förslag investeringsbudget 2019–2021 (efter omdisponeringar), skattefinansierad
Syfte med investeringar SBN 2019

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna förslag till investeringsbudget 2019 till 2021 för den skattefinansierade 
verksamheten inom Samhällsbyggnadsnämnden.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-28

§ 204 Dnr 2019/308

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gravplatser på Simrishamns gamla kyrkogård 

Ärendebeskrivning

Simrishamns pastorat har i separata skrivelser till kommunen inkommit med information 
om att gravrätterna samt tillhörande 25-åriga skötselavtal, vilka kommunen genom stiftel-
ser bekostat, upphör att gälla den 7 juli 2019 för följande gravställen:
Nr 66/26 Björkegren/Stålhammar
Nr 66/49 Lundgren
Nr 66/152 Raab
Nr 71/44 Östberg 

I skrivelserna efterhörs i vilken mån kommunen önskar ta fortsatt 25-årigt ansvar för dessa 
gravar. Följande alternativ anges för detta:

 Förlänga enbart gravrätten och sköta graven själv
 Förlänga gravrätten och skötselavtalet
 Inte förlänga gravrätten utan återlämna gravplatsen

Kostnaden för att förlänga gravrätterna med 25 nya år är en engångsavgift på 700 kronor. 
Kostnaderna för skötselavtalen varierar utifrån de olika gravställen mellan 1 040 – 1 420 
kronor per år.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 1994, § 4, bland annat att teckna 25-åriga sköt-
selavtal med Simrishamns Kyrkliga Samfällighet om skötseln för ovanstående gravställen. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-01. 
Skrivelse från Simrishamns pastorat avseende gravplats 66/26, 2019-06-17.
Skrivelse från Simrishamns pastorat avseende gravplats 66/49, 2019-03-01.
Skrivelse från Simrishamns pastorat avseende gravplats 66/152, 2019-03-01.
Skrivelse från Simrishamns pastorat avseende gravplats 71/44, 2019-03-01.
Kommunstyrelsens beslut, inklusive bilagor, 1994-01-12, § 4.
Skrivelse från Simrishamns Kyrkliga Samfällighet och Pastorat, inklusive bilaga, 1993-10-
26.

Yrkande

Jeanette Ovesson (M) yrkar att man ger ett bidrag om 40 000 kronor.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-28

§ 204 forts Dnr 2019/308

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till Jeanette Ovessons (M) yrkande.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Med Simrishamns pastorat förlänga gravrätterna samt teckna skötselavtal avseende 
gravplatserna 66/26, Björkegren/Stålhammar, samt 71/44, Östberg.

 Förlängningarna finansieras genom ianspråktagande av en engångssumma med 
40 000 kronor ur Yngve Östbergs Donationsfond.

 Avstå från att förlänga gravrätterna avseende gravplatserna 66/49, Lundgren, samt 
66/152, Raab.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-28

§ 205 Dnr 2019/325

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Reservation av industritomten Otto Lars 12 - Gröstorps Åkeri AB 

Ärendebeskrivning

Gröstorps Åkeri AB har sedan den 12 juni 2018 reserverat verksamhetstomten Otto Lars 
12 med avsikt att där bedriva sin verksamhet. Företaget erhöll den 23 april 2019 bygglov 
för uppförande av nybyggnad av en plåthall inom fastigheten, ett bygglov som även har 
vunnit laga kraft.
Ett förslag till köpeavtal mellan Gröstorps Åkeri AB och Simrishamns kommun är nu upp-
rättat.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 18 juni 2019, § 152, föreslå 
kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat förslag till köpeavtal avseende försäljning 
av fastigheten Otto Lars 12 till Gröstorps Åkeri AB, samt uppdra till samhällsbyggnads-
nämnden att slutföra försäljningen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-19.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-06-18, § 152.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-07.
Köpeavtal – ej undertecknat av köparen.
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-10-01, § 171.
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-10-01, § 170.
Reservationsbekräftelse, 2018-06-12.

Avstå från att delta i beslut

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

Yrkande

Mats Bengtsson (C) yrkar bifall till förslaget.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna upprättat förslag till köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Otto 
Lars 12 till Gröstorps Åkeri AB.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-28

§ 205 forts Dnr 2019/325

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att slutföra försäljningen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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