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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-12-18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 278 Fastställande av ärendelista 2019/27
§ 279 Information från kommunstyrelsens ordförande 2019/24
§ 280 Information från kommundirektören 2019/23
§ 281 Information om arbetet med ÅVS väg 11 2018/462
§ 282 Meddelanden 2019/25
§ 283 Kurser/Konferenser 2019/26
§ 284 Gatukostnadsutredning, Garvaren 13 med flera - 

granskning
2019/349

§ 285 Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för Gar-
varen 13 m fl, Skansen etapp II - granskning 2

2018/278

§ 286 Budgettidplan 2021 2019/498
§ 287 Internbudget- kommunstyrelsen 2020 2019/499
§ 288 Attestförteckning, kommunledningskontoret, 2020 2019/500
§ 289 Förändring i delegeringsordning - kommunstyrelsen 2019/469
§ 290 Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 

2030, på remiss
2019/438

§ 291 Ekonomisk uppföljning under 2020 2019/515
§ 292 Markanvisning del av Mellby 27:52 och 3:121 - Ki-

viks Bostads AB
2019/489

§ 293 Återinvestering Trådlösa nätverk 2019/476
§ 294 Aktualitetsprövning av översiktsplanen 2019/74
§ 295 Motion från Mats Bengtsson (C) och Carl-Göran 

Svensson (C), bygg en hall för fotboll inomhus - åter-
remiss

2018/208

§ 296 Reglemente för direktionen SÖRF 2019-2022 2019/261
§ 297 Förändring i kultur och fritidsnämndens reglemente 2019/40
§ 298 Förändring i kommunstyrelsens reglemente 2019/40
§ 299 Informationssäkerhetspolicy 2019/21
§ 300 Julhälsning 2019/516
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-12-18

§ 278 Dnr 2019/27

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Ärende nr 20 ”Förändring i byggnadsnämndens reglemente” utgår från dagens ärendelista.

Ärende om ”Ekonomisk uppföljning under 2020” tillkommer på dagens ärendelista. Ären-
det behandlas under punkt 24.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

 Godkänna upprättad ärendelista med ändring enligt ovan.

____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-12-18

§ 279 Dnr 2019/24

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommunstyrelsens ordförande

Medborgardialog har ägt rum i Borrby och Gärsnäs tillsammans med kommunpolisen. 

Synpunkter som framförts har framförallt gällt höga hastigheter samt övergivna fordon. 
Den 18 december kommer medborgardialog hållas i Simrishamn.

Ordföranden lämnar ett förtydligande av alliansens budget och den reserv som avsatts för
kommande utgifter. Reserven kan komma att behövas till en rad oförutsedda händelser,
eventuell ökning av pensionsskulden, friskolorna har överklagat skolpengen och vi är i en 
pågående process där vi kan bli skyldiga att betala skadestånd, ett nytt affärssystem för 
bättre ekonomisk uppföljning mm.
_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-12-18

§ 280 Dnr 2019/23

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektör Diana Olsson informerar om helheten i kommunens styrmodell. 

Majoritetens framtidsförklaring måste vara ingången till styrmodellen.
Mål som ska styra budgeten måste vara tydliga.
Förändringsarbetet bör ske mandatperiodvis. Förskjutning första året.
I styrmodellen finns ”ettårs- respektive fyraårssnurror”.
Budget/nämndplan måste gå ihop i en gemensam struktur.
Tillitsbaserad styrning – färre och tydligare/konkreta mål.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-12-18

§ 281 Dnr 2018/462

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om arbetet med ÅVS väg 11

Infrastrukturstrateg Erica Johansson informerar om det pågående arbetet med åt-
gärdsvaldstudie, ÅVS, för väg 11 sträckan Simrishamn-Tomelilla. 

Funktionen för sträckan får en annan belastning under sommarhalvåret. Det är även en 
viktig sträcka för kollektivtrafiken.

Arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram åtgärder som kan ge säker framkomlighet.

Under hösten är 2 workshops genomförda där man tagit fram brister, åtgärder med mera. 
Framförallt är det problem med framkomligheten för olika fordon, många anslutningar till 
mindre vägar som ger ett sämre flöde, vägen går genom vissa samhällen, dåligt separerat 
för oskyddade trafikanter. Robusthet och turtäthet upplevs som otillräcklig varför man väl-
jer bilen som då påverkar vägen. 

Arbetsgruppens gemensamma målbild är bland annat att få en säker framkomlighet mellan 
Tomelilla-Simrishamn, göra det mer attraktivt att välja tåg/buss och förbättra cykeltrafiken. 

Arbetet utgår från fyrstegsprincipen: tänkt om – optimera – bygg om – bygg nytt. Studien 
ska var klar sommaren 2020.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-12-18

§ 282 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
2019-12-18

§ 283 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
2019-12-18

§ 284 Dnr 2019/349

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gatukostnadsutredning, Garvaren 13 med flera - granskning 

Ärendebeskrivning

I Plan- och bygglagen (PBL) 6 kap. § 24 framgår att kommunen har rätt att besluta om 
fastighetsägares skyldighet att betala gatukostnad för upprustning och utbyggnad av allmän 
plats inom ett område. Fördelningen av kostnaderna ska ske på ett skäligt och rättvist sätt. I 
enlighet med PBL 6 kap. § 31 ska kommunen besluta om vilka kostnader som ska fördelas, 
avgränsningen av det område inom vilket fördelning ska ske samt grunderna för fördel-
ningen. 
Denna gatukostnadsutredning utgör underlaget för kommunens beslut och måste antas före 
detaljplanen för Garvaren 13 med flera.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 24 oktober 2019, § 228, bland 
annat att godkänna i ärendet redovisat förslag till granskningshandling för gatukostnadsut-
redning för Skansenområdet.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-10
Kungörelse, 2019-11-07
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-10-24, § 228
Samrådsredogörelse – gatukostnadsutredning för Skansen
Reviderat förslag gatukostnadsutredning för Skansen, Simrishamn, 2019-10-18
Plankarta för detaljplan för Garvaren 3 med flera (Skansen etapp I)
Planhandlingar för detaljplan för Garvaren 13 med flera (Skansen etapp II)
Illustration utveckling Skansen
Skansen presentation markplanering februari 2019
Gestaltningsprogram för Skansen SBN 2017-01-26, § 14

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Utifrån redovisade granskningshandlingar inte framföra några erinringar gällande 
gatukostnadsutredningen för Garvaren 13 med flera.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och exploateringsenheten

 

9



Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-12-18

§ 285 Dnr 2018/278

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för Garvaren 13 m fl, Skan-
sen etapp II - granskning 2 

Ärendebeskrivning

Detaljplanen syftar till att pröva att utveckla obebyggda delar av Skansen till blandstad och 
att planlägga mark för att tillgodose stadsdelens behov av gata, parkmark, parkering och 
dagvattenhantering, samt att skapa en gång- och cykelväg som knyter samman de södra 
delarna av Simrishamn med stationen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 24 oktober 2019, § 229, bland 
annat att ”godkänna i ärendet redovisade förslag till gransknings-handling 2 för miljökon-
sekvensbeskrivning, samlad bedömning av miljö-konsekvenserna och detaljplan för Garva-
ren 13 m fl (Skansen etapp II), för en andra granskning.”

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-09.
Kungörelse, 2019-11-07.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-10-24, § 229.
Planbeskrivning – detaljplan för Garvaren 13 m fl, 2019-10-24.
Plankarta – detaljplan för Garvaren 13 m fl, 2019-10-24.
Illustration – detaljplan för Garvaren 13 m fl, 2019-10-24.
Miljökonsekvensbeskrivning – detaljplan för Garvaren 13 m fl, 2019-10-24.
Samlad bedömning av konsekvenser för Garvaren 13 m fl, 2019-10-24.
Granskningsutlåtande 1 – detaljplan för Garvaren 13 m fl, 2019-10-24.
Volymstudie – redovisning av förändringar i våningsantal.
Kommunstyrelsens beslut, 2019-01-06, § 16. 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Utifrån i ärendet redovisade handlingar inte framföra några erinringar mot detalj-
planeförslaget respektive miljökonsekvensbeskrivningen för Garvaren 13 med fle-
ra, Skansen etapp II.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan-och exploateringsenheten
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-12-18

§ 286 Dnr 2019/498

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budgettidplan 2021 

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till ny budgetprocess för år 2021 till 2023 vad gäller driftsbudget och år 
2021 till 2025 vad avser investeringsbudget. Nytt är att även en exploateringsbudget, vilket 
tidigare inte funnits, ska upprättas för samma tidsperiod som investeringsbudgeten.

Den stora skillnaden mot nuvarande budgetprocess är att budgetberedningen hanterar inve-
steringsprojekt och exploateringsprojekt under våren 2020 avseende Samhällsbyggnads-
nämndens ansvarsområde. Särskilda mallar finns upprättade som ska sammanställas och 
beslutas av samhällsbyggnadsnämnden innan presentation för budgetberedningen. Presen-
tationen görs av samhällsbyggnadsnämndens presidie.

Därefter beslutar kommunfullmäktige vid junimånads sammanträde investerings- och ex-
ploateringsbudgetramarna för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.

Den andra skillnaden är att budgetberedningen träffar nämnderna enskilt och har dialog 
med dem utifrån antagna budgetskrivelser under augusti månad. Denna dialog genomförs 
av nämndens presidie.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets Tjänsteskrivelse 2019-12-11
Budgetplaneringsdokument
Mallar för investerings- och exploateringsbudget

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 

 Anta nytt förslag till budgetprocess att gälla för budgetarbetet för år 2021 till 2023 
avseende driftsbudgetramar

 Anta nytt förslag till budgetprocess att gälla för budgetarbetet för år 2021 till 2025 
avseende investerings- och exploateringsbudget.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-12-18

§ 287 Dnr 2019/499

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Internbudget- kommunstyrelsen 2020 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 5 juni 2019, § 150, om budgetskri-
velse inkluderat äskande, besparingar och preliminära nämndmål för 2020 som överlämna-
des till budgetberedningen den 15 augusti. 

Kommunfullmäktige beslutade bland annat om nämndernas budgetramar på sitt samman-
träde den 25 november. För 2020 års verksamhet har kommunstyrelsen tilldelats en drift-
ram på 91 293 tkr. Kommunstyrelsen har fått en minskad ram, ramjusteringar exkluderade, 
på 300 tkr. Detta avser sponsorbidrag som förs över till kultur- och fritidsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade även om förvaltningarnas investeringsramar för 2022. För 
2022 har kommunstyrelsen en investeringsram på 1 300 tkr. Kommunstyrelsen ska åter-
komma till kommunfullmäktige med förslag på vilka investeringsprojekt som utifrån 2022 
års investeringsramar önskas genomföras till och med år 2022. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsen 2019-12-17
Kommunstyrelsens nämndplan 2020
Kommunstyrelsens investeringsprojekt 2022

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) lägger ett tilläggsyrkande att hos kommunfullmäktige äska 2 mnkr av 
kommunfullmäktiges förfogande att användas för ett tilläggsköp hos Region Skåne av ny 
busslinje med syfte att utveckla och förbättra bussförbindelserna från norr/söder – sö-
der/norr till anslutande tågstationer.

Jeanette Ovesson (M) yrkar avslag på Pia Ingvarssons (S) yrkande.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på att bifalla Pia Ingvarssons (S) tilläggsyrkande mot att 
avslå detsamma och finner att arbetsutskottet beslutat avslå Pia Ingvarssons (S) tilläggsyr-
kande.

Votering begärs och verkställs
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-12-18

§ 287 forts Dnr 2019/499

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Den som röstar för Jeanette Ovessons (M) avslagsyrkande röstar Ja.

Den som röstar bifall till Pia Ingvarssons (S) tilläggsyrkande röstar Nej.

Votering utfaller med 3 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Mats Bengtsson (C) och Tomas 
Assarsson (SD) mot

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

Arbetsutskottet har beslutat avslå Pia Ingvarssons (S) tilläggsyrkande.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna Nämndplan innehållande mål, indikatorer och medel för 2020.

 Godkänna investeringsprojekt 2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-12-18

§ 288 Dnr 2019/500

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Attestförteckning, kommunledningskontoret, 2020 

Ärendebeskrivning

Enligt gällande delegationsordning som beslutades av kommunstyrelsen 2019-12-04 § 258 är 
det kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutar om attestförteckning för budgetåret. Syftet 
med detta årliga beslut är att ge en helhetsbild av attesträtten inom ansvarsområdet. Ekonomi-
chefen har delegation att besluta om förändringar under pågående budgetår. Sådana förändring-
ar anmäls löpande som delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsen 2019-12-17
Attestförteckning för kommunstyrelsen 2020

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNSTYRELSEN

 Utse beslutsattestanter och granskningsattestanter för kommunstyrelsens ansvarsområ-
de år 2020 i enlighet med förslaget.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-12-18

§ 289 Dnr 2019/469

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förändring i delegeringsordning - kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

I den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2020-2022, 2019-11-25 § 257, framgår att 
alla typer av bidrag ska samlas i kultur- och fritidsnämnden. Sponsorbidrag har tidigare hante-
rats av kommunstyrelsen. Vidare har framkommit ett behov av att förtydliga arbetsgången och 
delegat avseende kommunstyrelsens yttranden i detaljplaneförfarande. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-04, § 258, om ny delegationsordning för kommun-
styrelsen. I denna ingår en punkt, 2.1, avseende beviljande av sponsringsbidrag. Denna 
skrivning tas bort och den påföljande numreringen i tabellen ”2. Ekonomi” förändras.  

Vidare tillförs två nya punkter i avsnittet ”1. Administration och rättsfrågor” avseende ytt-
rande i samråds- och granskningsfasen i detaljplaneförfarandet. De ges nummer 1.6 och 
1.7 och påverkar den påföljande numreringen i tabellen. 

1.6 Yttrande i samrådsfasen i 
detaljplaneförfarandet

KSAU PBL

1.7 Yttrande i granskningsfasen 
i detaljplaneförfarandet

 Inte av stor vikt 
eller principiell be-
tydelse

 Av stor vikt eller 
principiell betydelse

Stabschef

KSAU

PBL

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-10

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Revidera delegationsordningen i enlighet med kommunledningskontorets förslag

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag) 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-12-18

§ 290 Dnr 2019/438

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030, på remiss 

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen beslutade den 10 oktober 2019 om att remittera förslag till revidering av 
Det öppna Skåne 2030 – Skånes regionala utvecklingsstrategi och kommuner erbjuds där-
med möjlighet att lämna synpunkter senast den 15 februari 2020. 

Sydöstra Skånes kommuner, Simrishamn, Ystad, Tomelilla och Sjöbo har samordnat ett 
gemensamt remissvar som ska godkännas i respektive kommun och därefter skickas till 
Regionstyrelsen senast den 15 februari 2020. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-13
Gemensamt remissvar från sydöstra Skånes kommuner angående regional utvecklingsstra-
tegi för Skåne inkommen 2019-12-12.
Remissbrev reviderad regional utvecklingsstrategi 2019-10-15 
Remiss - Det öppna Skåne 2030, Skånes regionala utvecklingsstrategi, 2019-10-15

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna det gemensamma remissvaret. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-12-18

§ 291 Dnr 2019/515

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk uppföljning under 2020 

Ärendebeskrivning

Sedan några år tillbaka består kommunens samlade ekonomiska uppföljning av fyra helårspro-
gnoser. En av prognosernas upprättas i samband med den lagstadgade delårsrapporten. I denna 
skrivelse lämnas information om planerade prognostillfällen under 2020.

Prognos Avser Inlämning KsAu KS
HP1 Per sista feb 19 mars 25 mars 15 april
HP2 Per sista maj 11 juni 17 juni 19 aug
DR (HP3) Per sista aug Särskild tidplan
HP4 Per sista okt 12 nov 18 nov 2 dec

Är det tidsmässigt möjligt ska helårsprognosen nämndbehandlas innan inlämnandet till kom-
munledningskontoret sker. Förvaltningschef ska inte underteckna helårsprognosen så som tidi-
gare skett. Det är respektive nämnd som är ansvarig för prognoserna. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2019-12-06. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Godkänna planeringen för ekonomisk uppföljning under 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-12-18

§ 292 Dnr 2019/489

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Markanvisning del av Mellby 27:52 och 3:121 - Kiviks Bostads AB 

Ärendebeskrivning

Fastigheterna Mellby 27:52 (del av) och Mellby 3:121 har en total yta om cirka
13 000 m² och är i översiktsplanen utpekade som utbyggnadsområden för
bostadsändamål. Området ägs av Simrishamns kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 7 december 2017, § 209, att en
markanvisningstävling för fastigheterna Mellby 27:52 och Mellby 3:121 skulle
anordnas.

Två förslag inkom till förvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 16
augusti 2018, § 149, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett planavtal och
markanvisningsavtal mellan Simrishamns kommun och Stadstudio, exploatören
bakom det vinnande förslaget ” Kiviks trädgårdar”. Exploatören har sedan valt att
bilda ett helägt bolag, Kivik Bostads AB, för just exploateringsprojektet i Kivik.
Planavtalet ingicks med Kivik Bostads AB, den 12 september 2018.

Kivik Bostads AB undertecknade 23 september 2019 markanvisningsavtalet som nu är 
föremål för godkännande av Simrishamns kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 21 november 2019, § 255, 
föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal 
samt ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att slutföra markanvisningsprocessen: god-
kännande av genomförandeavtal och därpå följande försäljning av markområdet.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-27.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, inkl reservation. 2019-11-21, § 255.
Markanvisningsavtal inkl bilagor, undertecknat 2019-09-23.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-08-16, § 149.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-12-07, § 209. 

Avstå från att delta i beslut

Gudrun Schyman (FI) anmäler att hon inte deltar i beslut av ärendet.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-12-18

§ 292 forts Dnr 2019/489

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna upprättat och undertecknat förslag till markanvisningsavtal.

 Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att slutföra markanvisnings-processen: 
godkännande av genomförandeavtal och därpå följande försäljning av markområ-
det.

Reservation

Gudrun Schyman (FI) lämnar följande reservation:

Det finns idag obebyggda tomter som ingår i verksamhetsområden när det gäller VA. Vi 
anser att dessa ska prioriteras först. Dessutom ligger en mycket betydelsefull vattentäkt i 
omedelbar närhet till exploateringsområdet vilket gör att det finns risk för kontaminering.
Det är av stor vikt att vi säkrar våra kommunala vattentäkter och inte bygga in oss i pro-
blem.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-12-18

§ 293 Dnr 2019/476

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Återinvestering Trådlösa nätverk 

Ärendebeskrivning

Sedan det trådlösa nätverket började byggas ut inom kommunen har förvaltningarna stått 
för de investeringar i accesspunkter som krävts, medan IT-enheten stått för investering i 
den sammanhållande och centrala nätverksutrustning som behövts. IT-enheten har också 
stått för de årliga garanti och supportavgifterna för all utrustning, både för accesspunkter 
och central utrustning.

Vi är nu i en situation där det behöver göras återinvesteringar för att byta ut accesspunkter 
som blivit föråldrad, och som hindrar säkerhets- och funktionsuppdateringar i hela nätver-
ket, både för ny och gammal utrustning. Det är inte heller möjligt att förnya garanti och 
support för dessa föråldrade accesspunkter.

Att förvaltningarna äger de accesspunkter som behöver bytas ut innebär att enskild förvalt-
ning kan hindra utveckling, och i förlängningen en säker drift, av kommunens trådlösa 
nätverk vilket omöjliggör för IT-enheten att fullfölja sitt uppdrag att leverera detta.

 Att godkänna ett engångsinvesteringsanslag om 900 000 kronor för år 2020 till IT-
enheten inom kommunstyrelsens ansvarsområde 

 Att godkänna ett investeringsanslag om 600 000 kronor för vardera år 2020 till 
2022

 
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-10

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna ett engångsinvesteringsanslag om 900 000 kronor för år 2020.

 Godkänna ett investeringsanslag om 600 000 kronor för vardera år 2020 till 2022.

 Finansieringen sker inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-12-18

§ 294 Dnr 2019/74

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Aktualitetsprövning av översiktsplanen 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 30 november 2015, § 216, Framtiden - Översiktsplan för 
Simrishamns kommun. Översiktsplanen vann därefter laga kraft den 15 mars 2017.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2017, § 164, bland annat att ”kommunfull-
mäktige tar under nästa mandatperiod ställning till om översiktsplanen är aktuell eller be-
höver göras om genom en aktualitetsprövning.”

Översiktsplanen är kommunens övergripande strategiska dokument som beskriver kommu-
nens viljeinriktning angående mark- och vattenanvändning och är vägledande kring hur 
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

I enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (PBL), ska varje kommun 
ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Kommunfullmäktige ska minst 
en gång under mandatperioden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven 
i 3 kap. 5 §.

Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2109, § 62, bland annat ”att tillsätta en tillfällig refe-
rensgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter samt ordförande och 2:e 
vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden.” 
Denna grupp är sedan benämnd samrådsgrupp.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 21 november 2109, § 259, föreslå 
kommunfullmäktige

 Godkänna Aktualitetsprövningen av Simrishamns kommuns översiktsplan, innebä-
rande att översiktsplanen är i huvudsak aktuell, samt att

 uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till följande tematiska 
tillägg och fördjupningar till översiktsplanen:

o Fördjupning av Simrishamns stad
o Infrastrukturplan

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-03.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-11-21, §259.
Rapport – Aktualitetsprövning av Simrishamns kommuns översiktsplan.
Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse, 2019-03-21.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-12-18

§ 294 forts Dnr 2019/74

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunstyrelsens beslut, 2019-03-13, § 62.
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-10-30, § 164.
Framtiden – översiktsplan för Simrishamns kommun: se  www.simrishamn.se/bo-och-byg-
ga/planer-och-utveckling/vara-oversiktsplaner
Kommunfullmäktiges beslut, 2015-11-30, § 216.
Vindkraftsplan. Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2001 med tema: Vindkraft
Kommunfullmäktiges beslut, 2011-12-19, § 180.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna Aktualitetsprövningen av Simrishamns kommuns översiktsplan, innebäran-
de att översiktsplanen är i huvudsak aktuell.

 Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till följande tematiska 
tillägg och fördjupningar till översiktsplanen:

- Fördjupning av Simrishamns stad
- Infrastrukturplan.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsunderlag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-12-18

§ 295 Dnr 2018/208

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Mats Bengtsson (C) och Carl-Göran Svensson (C), bygg en 
hall för fotboll inomhus - återremiss 

Ärendebeskrivning

Mats Bengtsson (C) och Carl-Göran Svensson (C) har i inkommen motion, daterad den 17 
april 2018, framfört förslaget att bygga in den befintliga konstgräsplanen på Korsavad, så 
att planen kan användas oavsett väder. 
Något konkret yrkande föreligger inte.

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018, § 117, att remittera motionen till sam-
hällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden har därefter vid sammanträde den 22 november 2018, § 235, 
behandlat ärendet och beslutat föreslå att motionen avslås.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 december 2018, § 274, besluta-
des ”återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att ta fram olika förslag på 
byggnation (tält, hall etc), kostnader samt undersöka behovet bland föreningar och skolor 
att utnyttja hallen.”
Samhällsbyggnadsnämnden har därefter vid sammanträde den 21 november 2019, § 270, 
beslutat ”överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på kom-
munstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-19, § 274.”

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-03.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-11-21, § 270.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-13.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-07.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2018-12-19, § 274.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-11-22, § 235.
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-06-18, § 117.
Motion från Mats Bengtsson och Carl-Göran Svensson (C), 2018-04-17.

Yrkande

Mats Bengtsson (C) yrkar bifall till motionen.

Gudrun Schyman (FI) yrkar avslag på motionen.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-12-18

§ 295 forts Dnr 2018/208

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Jeanette Ovesson (M) yrkar avslag på motionen.

Avstå från att delta i beslut

Pia Ingvarsson (S) avstår från att delta i beslut i ärendet.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på att bifalla motionen mot att avslå densamma och finner 
att arbetsutskottet beslutat avslå motionen.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 I enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag 2018-11-22, § 235 samt 
utifrån samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-07 och kultur- 
och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13 avslå motionen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-12-18

§ 296 Dnr 2019/261

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Reglemente för direktionen SÖRF 2019-2022 

Ärendebeskrivning

Direktionen i Sydöstra Skånes Räddningsförbund SÖRF antog i mars 2019 förbundsord-
ning och reglemente för 2019 - 2022. Endast förbundsordningen tillsändes Simrishamns 
kommun för beslut i kommunfullmäktige.

Då detta nu uppdagats och reglementet slutligen inkommit till Simrishamns kommun, han-
teras reglementet skilt från förbundsordningen som antogs i Kommunfullmäktige den 17 
juni 2019.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-05
Reglemente för direktionen – Sydöstra Skånes Räddningsförbund inkommen 2019-11-27

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anta reglementet för direktionen i Sydöstra Skånes Räddningsförbund 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-12-18

§ 297 Dnr 2019/40

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förändring i kultur och fritidsnämndens reglemente 

Ärendebeskrivning

I den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2020-2022, 2019-11-25 § 257, fram-
går att alla typer av bidrag ska samlas i kultur- och fritidsnämnden. Förenings-, kultur-, 
arrangörs- och sponsorbidrag har tidigare hanterats av flera nämnder och styrelsen. Föränd-
ringen föranleder en ny formulering i reglementets 3 § punkten 14.

Nuvarande lydelse: 

§ 3:14 stödja, stimulera och lämna bidrag till föreningar, organisationer och övriga aktörer 
inom kultur- och fritidsområdet,

Förslag till ny lydelse: 

§ 3:14 stödja, stimulera och lämna bidrag till föreningar, organisationer och övriga aktö-
rer,

Vidare har framkommit ett behov av att skrivningarna i kultur- och fritidsnämndens regle-
mente och samhällsbyggnadsnämndens reglemente skall vara samstämmiga i den del som 
avser det gemensamma ansvaret för att främja och utveckla kommunens anläggningar för 
kultur, idrott, fritid och friluftsliv.
Detta kräver ändringar i §§ 3 punkt 5 och 3 punkt 6.

Nuvarande lydelse: 

§ 3:5 att främja och utveckla kommunens anläggningar för kultur, idrott och fritid,

§3:6 att främja och utveckla kommunens friluftsliv bl.a. badplatser, motionsspår, vand-
rings-, cykel och ridleder,

Förslag till ny lydelse:

§ 3:5 att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden främja och utveckla kommunens 
anläggningar för kultur, idrott och fritid,

§ 3:6 att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden främja och utveckla kommunens 
friluftsliv bl.a. badplatser, motionsspår, vandrings-, cykel och ridleder,”. 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-12-18

§ 297 forts Dnr 2019/40

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-10
Förslag till revidering i reglemente för kultur- och fritidsnämnden, 2019-12-10
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, 2019-03-25, § 76

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Revidera kultur- och fritidsnämndens reglemente med en ny formulering i § 3:14 i 
enlighet med kommunledningskontorets förslag 

 Revidera kultur- och fritidsnämndens reglemente med nya formuleringar i §§ 3:5 
och 3:6 i enlighet med kommunledningskontorets förslag

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige – (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-12-18

§ 298 Dnr 2019/40

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förändring i kommunstyrelsens reglemente 

Ärendebeskrivning

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2019-12-04 § 258 framgår att 
KSAU är delegat för beslut om utdelning ur kommunens fonder och stiftelser enligt gällan-
de stiftelsebestämmelser. Dock framgår det inte av kommunstyrelsens reglemente att sty-
relsen handhar kommunens samtliga fonder och stiftelser. 

Förslag till ny punkt i reglemente för kommunstyrelsen:

3 § Styrelsen ska

17. besluta om utdelning ur kommunens fonder och stiftelser 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-11
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen, 2019-12-11
Reglemente för kommunstyrelsen, 2019-03-25 § 76

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Revidera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med kommunledningskontorets 
förslag. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-12-18

§ 299 Dnr 2019/21

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Informationssäkerhetspolicy 

Ärendebeskrivning

Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och är nödvändigt för att utföra 
kommunens grunduppdrag. Information är också av betydande värde för invånare, närings-
liv, besökare och forskning. 

Bristande informationssäkerhet kan medföra störningar i samhällsviktiga verksamheter, att 
information går förlorad, förvanskas eller stjäls. Det kan även medföra ekonomiska förlus-
ter och att förtroendet för Simrishamns kommun påverkas negativt. För att trygga informa-
tionsförsörjningen ska kommunen bedriva ett långsiktigt och systematiskt informationssä-
kerhetsarbete.  

Efterlevnaden av informationssäkerhetspolicyn ska följas upp regelbundet. 
Informationssäkerhetsansvarig ska årligen rapportera läge och status gällande informa-
tionssäkerhet till kommundirektör och kommunstyrelsen. Särskilda skäl, som till exempel 
allvarliga incidenter, brister eller behov, kan motivera ytterligare rapportering. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-10
Förslag till Informationssäkerhetspolicy, 2019-12-10 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anta informationssäkerhetspolicyn.
______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-12-18

§ 300 Dnr 2019/516

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Julhälsning

Ordföranden, Jeanette Ovesson (M) tackar arbetsutskottets ledamöter för ett gott samarbete 
under året och önskar en God Jul & Gott Nytt År.

2.e vice ordförande, Pia Ingvarsson (S) tackar ordföranden för ett bra genomfört arbete 
under året och tillönskar en God Jul & Gott Nytt År.

_____
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