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Jeanette Ovesson (M)
Karl-Erik Olsson (S)
Fredrik Ramberg (SD)
Jaennine Olesen (M)
Pia Ingvarsson (S)
Carl-Göran Svensson (C)
Tomas Assarsson (SD)
Sven Olsson (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M)
Malin Henriksson (L)
Gudrun Schyman (F!)
Christer Grankvist (S)
Maria Linde Strömberg (M)
Thomas Paulsson (SD)
Berit Olsson (S)
Hans-Olof Höglund (MP)
Mats Sundbeck (V)
Christer Akej (M)
Anne-Li Roshagen (KD)
Anita Svensson (C)
Christer Persson (ÖP)
Per Andersson (S)
Christer Genétay (SD) tjänstgör för Hans Dahlqvist (SD)
Frida Törnquist (M)
Christl Bengtsson (S) tjänstgör för Ann-Christin Råberg (S)
Åke Andrén Sandberg (L)
Patrik Coucher (SD)
Staffan Olzon (F!) tjänstgör för Margarethe Müntzing (F!)
Anders Johnsson (M)
Göran Person (S)
Hanna Persson (M)
Henrik Mårtensson (C) tjänstgör för Mats Bengtsson (C)
Bengt-Åke Lindell (SD)
Else-Beth Rolf (S)
Christian Esbjörnsson (M)
Peo Nilsson (SD)
Jan Vokoun (S)
Kristina Nilsson (M)
Roland Thord (MP) tjänstgör för Lisa Kvarnbäck (MP)
Anita Olsson (S)
Margaretha Hagstad (V) tjänstgör för Ingemar Hansson (V)
Frederick Thott (M)
Lotta Hildebrand (L) tjänstgör för Christer Hallerby (L)
Jenny Assarsson (SD)
Ingmarie Jacobsen (F!)
Håkan Erlandsson (C)
Lennart Månsson (S)
Kristina Åhberg (M)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Paul Frogner Kockum (KD)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Övriga deltagande

Peter Rimsby (M)
Ingela Bröndel (M)
Lars Johansson (S)
Linda Olsson (S)
Jan-Erik Persson (S)
Birgitta Öman (S)
Siv Bildtsén (MP)
Christer Borggren (SD)
Gunilla Aastrup Persson (ÖP)
Christer Vigren (ÖP)
Mats Carlsson, tf kommundirektör
Anita Ipsen, kanslichef
Carina Persson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Beslut
§ 169
§ 170
§ 171
§ 172
§ 173
§ 174
§ 175
§ 176
§ 177
§ 178
§ 179
§ 180
§ 181
§ 182
§ 183
§ 184

§ 186
§ 187
§ 188
§ 189
§ 190

Rubrik

Ärende

Val av justerare samt fastställande av justeringssammanträde
Fastställande av ärendelista
SVAR PÅ INTERPELLATION
MEDBORGARFÖRSLAG
Medborgarförslag - Parkeringsplatser på torget och
nere vid hamnen.
Medborgarförslag - Ramp i metall vid Tobisviksbadet.
Medborgarförslag - Hållplats till Snurringen på Narvgatan.
Medborgarförslag - Upplåta den inre hamnen till gästande fritidsbåtar.
Medborgarförslag - Bänkar längs havet mellan Haväng och Simrishamn.
Arbets/befattningsbeskrivning av kommunens tjänster
ska finnas tillgängliga på kommunens hemsida
BESLUTSÄRENDEN
Årsredovisning 2018 - Sydöstra Skånes Samordningsförbund, Finsam
Årsredovisning 2018 - Österlens Kommunala Renhållning AB
Årsredovisning 2018 - Sysöstra Skånes Samarbetskommitté
Regler för reservation av bostadstomter - revidering
Taxor och avgifter 2019 - hamntaxa, vinteruppläggning
Fastighetsreglering - Stiby 16:1 och Stiby 155:9 (Rosenborg)
Projekt VA-samverkan - bilda gemensamt driftbolag
Markanvisning Otto Lars 11
VALÄRENDEN
Nämndemän vid Ystads tingsrätt, 2020-01-01--202312-31
Avsägelse från uppdrag som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige samt kultur och fritidsnämnden Christer Hallerby (L)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige- Anna Hennix (M)
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige och Socialnämnden- Gulli Nilsson (SD)
Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Thora L Norgård (F!)
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Barn- och utJusterandes sign
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2019/38
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2019/306
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2019/239

14

2019/245

15

2019/278

16

2019/267
2018/385

17 - 18
19 - 20

2019/297

21 - 22

2019/298
2019/324

23 - 26
27 - 28

2019/364

29 - 30

2019/341
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2019/355
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2019/346
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2019/360

34

2019/365

35
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§ 192
§ 193
§ 194
§ 195
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bildningsnämnden - Pontus Ekström (MP)
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Byggnadsnämnden samt Simrishamns Bostäder AB - Kjell-Harald Sjövall (KD)
Avsägelse från uppdrag som ledamot i Byggnadsnämnden - Johan Niss (MP)
Avsägelse från uppdrag i Revisionen - Rosie Wiberg
(SD)
Avsägelse från uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden - Hasse Bengtsson (S)
MEDDELANDEN
Meddelanden
Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag
- Informationstavla Branteviksvägen
Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag
- Höghusbygge Stenbocksgatan.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Projektdirektiv
huvudmannakap för allmän platsmark

Justerandes sign

2019/344

36

2019/366

37

2019/348

38

2019/376

39

2019/62
2018/426

40

2018/421
2019/322
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§ 169

Dnr 2019/233

Val av justerare samt fastställande av justeringssammanträde
Att justera dagens protokoll utses Christer Akej (M) och Jan Vokoun (S).
Justeringssammanträde äger rum fredagen den 6 september, kl 08.00, på kommunledningskontoret.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 170

Dnr 2019/38

Fastställande av ärendelista
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Ärende nr 4, Interpellation till kommunalrådet angående den hotade fiskenäringen i Simrishamn – utgår då frågeställaren inte är närvarande vid dagens sammanträde.
Ärende nr 27, Avsägelse från uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden – Iréne Hansson (C) utgår från dagens ärendelista.


Godkänna upprättad kungörelse med ändring enligt ovan.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 171

Dnr 2019/307

Medborgarförslag - Parkeringsplatser på torget och nere vid hamnen
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Solveig Edvardsson, Simrishamn, angående parkeringsplatser på torget och nere vid hamnen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Solveig Edvardsson, 2019-06-10.
Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning
och beslut.
Frågeställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i samhällsbyggnadsnämnden.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Solveig Edvardsson
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 172

Dnr 2019/306

Medborgarförslag - Ramp i metall vid Tobisviksbadet
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Margareta Thorstad Törnberger, Simrishamn, om en
ramp i metall vid Tobisviksbadet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Margareta Thorstad Törnberger, 2019-06-07.
Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning
och beslut.
Frågeställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i samhällsbyggnadsnämnden.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Margareta Thorstad Törnberger
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 173

Dnr 2019/347

Medborgarförslag - Hållplats till Snurringen på Narvgatan
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Eva Mattsson, Simrishamn, angående hållplats till
Snurringen på Narvgatan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Eva Mattsson, 2019-07-25.
Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och
föreslår att medborgarförslaget överlämna till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Frågeställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommunstyrelsen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Eva Mattsson
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 174

Dnr 2019/350

Medborgarförslag - Upplåta den inre hamnen till gästande fritidsbåtar
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Ibe och Kristina Lager, Simrishamn, om att upplåta
den inre hamnen till gästande fritidsbåtar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ibe och Kristina Lager, 2019-07-29.
Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning
och beslut.
Frågeställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i samhällsbyggnadsnämnden.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Ibe och Kristina Lager
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 175

Dnr 2019/354

Medborgarförslag - Bänkar längs havet mellan Haväng och Simrishamn
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Karl Sievers, Kivik, angående bänkar längs havet
mellan Haväng och Simrishamn.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Karl Sievers, 2019-08-06.
Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning
och beslut.
Frågeställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i samhällsbyggnadsnämnden.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Karl Sievers
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 176

Dnr 2019/357

Medborgarförslag - Arbets-/befattningsbeskrivning av kommunens
tjänster ska finnas tillgängliga på kommunens hemsida
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Kent Olsson, Simrishamn, om att arbets-/befattningsbeskrivning av kommunens tjänster ställs tillgängliga på kommunens hemsida.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Kent Olsson, 2019-08-16.
Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Frågeställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommunstyrelsen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kent Olsson
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 177

Dnr 2019/239

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
Kommunstyrelsens beslut, 2019-08-21, § 175
Arbetsutskottets beslut, 2019-06-19, § 175
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2019-05-31
Årsredovisning 2018 Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Granskningsrapport Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Revisionsberättelse för år 2018 – Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Jäv
Pia Ingvarsson (S) och Maria Linde Strömberg (M) anmäler jäv i ärendet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Godkänna årsredovisning 2018 för Sydöstra Skånes samordningsförbund.



Bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

_______
Beslutet expedieras till:
Sydöstra Skånes samordningsförbund
Sjöbo kommun
Tomelilla kommun
Ystad kommun

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 178

Dnr 2019/245

Årsredovisning 2018 - Österlens Kommunala Renhållning AB
Ärendebeskrivning
Österlens Kommunala Renhållningsbolag AB har inkommit med sin årsredovisning inklusive revisionsberättelse för 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 2019-08-21, § 176
Arbetsutskottets beslut, 2019-06-19, § 176
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2019-05-31
Årsredovisning 2018 Österlens Kommunala Renhållning AB
Granskningsrapport för år 2018
Revisionsberättelse 2018
Rapportering från PwC Räkenskapsåret 2018
Jäv
Christer Akej (M) anmäler jäv i ärendet. Att justera denna paragraf utses Anders Johnsson
(M)
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Godkänna årsredovisningen 2018 för Österlen Kommunala Renhållning AB



Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

_______
Beslutet expedieras till:
Österlens Kommunala Renhållnings AB
Tomelilla kommun

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

15

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-09-02

§ 179

Dnr 2019/278

Årsredovisning 2018 - Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté har inkommit med sin årsredovisning inklusive revisionsberättelse för 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 2019-08-21, § 177
Arbetsutskottets beslut, 2019-09-19, § 177
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2019-05-31
Årsredovisning 2018 Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
Revisionsberättelse för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
Granskningsrapport årsbokslut 2018
Jäv
Anders Johnsson (M), Jeanette Ovesson (M), Karl-Erik Olsson (S) och Anita Olsson (S)
anmäler jäv i ärendet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Godkänna årsredovisning 2018 för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté godkännes.



Bevilja ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

_______
Beslutet expedieras till:
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
Sjöbo kommun
Tomelilla kommun
Ystad kommun

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 180

Dnr 2019/267

Regler för reservation av bostadstomter - revidering
Ärendebeskrivning
Nu gällande ”Regler och avgift för tomtkön i Simrishamns kommun” antogs av kommunfullmäktige 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 (köpekontrakt + köpebrev) som idag är det vanligaste förfarandet.
 Alla nybildade bostäder säljs med anslutningspunkt för kommunalt vatten och avlopp. 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
Kommunstyrelsens beslut, 2019-08-21, § 178
Arbetsutskottets beslut, 2019-06-19, § 178
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.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 180 forts

Dnr 2019/267

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Anta förslag till Regler för reservation av bostadstomter i Simrishamns kommun.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 181

Dnr 2018/385

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 tydliggörande 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 underlag till den föreslagna höjda avgiften:
-

Asfaltering av del av vinteruppställningsområdet (Konservfabriken 9) för att säkerställa 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 hamntaxan 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 2019-08-21, § 179
Arbetsutskottets beslut, 2019-06-19, § 179
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-10
Antagen hamntaxa 2019, KF 2018-11-26, § 225
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 225
Yrkande
Carl-Göran Svensson (C) yrkar bifall till förslaget.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Fastställa avgifter enligt H.1.5 Vinteruppläggningsavgift (H.1.5.1-H.1.5.2) i hamntaxa 2019.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 181 forts

Dnr 2018/385

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 182

Dnr 2019/297

Fastighetsreglering - Stiby 16:1 och Stiby 155:9 (Rosenborg)
Ärendebeskrivning
Simrishamns Bostäder AB begärde år 2015 planmedgivande för att ändra mark-användningen 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 källsortering för Stiby 155:9 och som redan nu används till detta, tillgodosåg tidigare parkeringsbehovet 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 nyanläggning 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 berörande Stiby 16:1 och 155:9.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 2019-08-21, § 180
Arbetsutskottets beslut, 2019-06-19, § 180
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-05.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-05-23, § 113.
Undertecknad överenskommelse om fastighetsreglering, 2019-04-16.
Plankarta.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


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



Uppdra åt samhällsbyggnadsnämndens ordförande samt samhällsbyggnadschefen
att underteckna överenskommelsen.
Justerandes sign
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_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Simrishamns Bostäder AB
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Dnr 2019/298

Projekt VA-samverkan - bilda gemensamt driftbolag
Ärendebeskrivning
VA-organisationerna i både Simrishamns kommun och Tomelilla kommun är i huvudsak
samstämmiga med VA-branschen i övrigt gällande svenska VA-huvudmäns framtida utmaningar och behov. Den svenska VA-branschen står inför stora framtida utmaningar vad
gäller förmåga att uppnå miljökrav, klimatanpassning, applicerande av ny teknik och anpassning till lag- och myndighetskrav.
Dricksvattenutredningen och Svenskt Vattens hållbarhetsindex visar att små och i viss mån
även medelstora svenska kommuner redan idag har svårt att leva upp till gällande krav på
den kommunala VA-verksamheten. Bristerna bedöms vara mer påtagliga vad gäller förmågan att organisera och styra sin VA-verksamhet så att den kan arbeta strategiskt för att på
lång sikt klara sitt uppdrag.
Påtagliga utmaningar och behov som Tomelilla kommuns och Simrishamns kommuns VAorganisationer upplever är:
•

Sårbarhet i organisation. Egen VA-organisation är sårbar för längre sjukskrivningar och medför svårigheter att hantera personals ledigheter under semestertider och
över tid även en rimligt krävande beredskapshållning. Med god planering bedöms
det för närvarande fungera väl för drift och förvaltning. Bristerna blir mer påtagliga
vid större utredningsarbeten och större och/eller ständiga investeringsprojekt. Viss
osäkerhet råder för hur väl en krissituation kan hanteras.

•

Rekryteringssvårigheter av VA-kompetens. Svårigheter föreligger att attrahera och
konkurrera om personal med utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom VAområdet. Frågan avser främst kommunens egen VA-organisation men bedöms indirekt även utgöra begränsning för det lokala näringslivets förutsättningar att bygga
upp efterfrågad kompetens för tjänster inom VA-sektorn.

•

Långsiktig kompetensförsörjning. Det är svårt för en enskild kommun att bygga upp
och långsiktigt utveckla erforderlig VA-specifik kompetens för anställd personal.

•

Förutsättningar att utgöra stark aktör. Den allmänna VA-försörjningen utgör en
avgörande samhällsfunktion vars intressen ständigt bör bevakas. Som liten organisation inom egen kommun har man svårt att hinna bevaka förekommande frågeställningar samt att med kraft och tydlighet bevaka VA-kollektivets intressen gentemot andra organisationer och verksamheter i samhället när konfliktsituationer uppJusterandes sign
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står.
•

Fokus på VA-frågor i den politiska styrningen. Allmän VA-försörjning har specifika juridiska, ekonomiska och tekniska förutsättningar samtidigt som det finns tydliga lagkrav på att särskilja VA-kollektivet från exempelvis skattekollektivet. Politiskt styrande organ som ansvarar för verksamheter, där den allmänna VA-försörjningen ingår som del tillsammans med flera andra kommunala verksamheter, medför svårigheter för tillsatta politiker att fördjupa sin VA-specifika kunskap och därmed förmåga att bevaka VA-kollektivens intressen.

•

Behov av VA-specifika ekonomiska styrdokument och ekonomisk redovisning. Då
den allmänna VA-försörjningen ingår som liten del i kommunens förvaltningsorganisation tvingas man helt naturligt inordna sig i rutiner för exempelvis ekonomisk
styrning och redovisning som till stor del påverkas av andra kommunala verksamheters behov. Svårigheter uppstår då att på ett korrekt och optimalt sätt uppnå de
VA-specifika behov och krav som föreligger för den allmänna VA-försörjningen.
Som exempel kan nämnas vattentjänstlagens krav på särredovisning för VA-huvudman/VA-kollektiv.

•

Geografiska begränsningar för långsiktig strategisk planering för VA-försörjningen. Då den allmänna VA-försörjningen är organiserad kommunvis utgör kommungränserna i olika grad begränsningar för långsiktig strategisk planering ur ett geografiskt perspektiv. För att möta framtida behov och krav på driftssäkerhet/redundans i VA-försörjningen och förväntat ökade miljökrav, kommer VA-lösningar som
sträcker sig över kommungränser krävas.

•

Eftersatt underhåll och historiskt sett för låg reinvesteringstakt i VA-anläggningarna. Tidigare års låga reinvesteringstakt innebär att VA-anläggningarna överlag är
slitna och omoderna. Följderna av detta visar sig på många sätt till exempel genom
stort in- och utläckage i ledningsnät, bristande kapacitet vid erforderliga nyanslutningar av fastigheter, bristande skalskydd av anläggningar, omoderna styrningar av
verk, m.m.

•

Stort investeringsbehov i de allmänna VA-anläggningarna. Utmaningen ligger till
större delen i att uppnå tillräcklig planerings-, projekterings- och projektledningskapacitet i nuvarande organisation. Utförande av tjänster för ovanstående av privata
aktörer kräver en insats av kommunens VA-organisation i den viktiga beställarrollen vilken ofta underskattas.

•

Brister i långsiktig planering och förebyggande arbete. Nuvarande egen organisation är otillräcklig för att kunna frigöra resurser att arbeta med långsiktiga strategier, förebyggande arbete, dokumentation i form av skriftliga rutiner, driftinstruktioner och egenkontrollrutiner.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

24

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-09-02

§ 183 forts

Dnr 2019/298

En gemensam och större VA-organisation bedöms bli mindre sårbar för personalomsättningar, sjukskrivningar, ledigheter m.m. och skapar bättre förutsättningar för rimlig beredskapshållning. Större bas skapas för att utveckla och upprätthålla efterfrågad VA-specifik
kompetens i personalstyrkan. Förutsättningarna för framgångsrika rekryteringar bedöms
förbättras, särskilt om gemensam organisation profileras som just VA-organisation. Studier
visar att när VA-organisationer uppnår ”en kritisk massa” (tillräcklig storlek) så förbättras
förutsättningarna att styra och organisera VA-verksamheterna mot en långsiktigt hållbar
VA-försörjning. VA-organisationerna bedöms då även stå bättre rustade för att möta förekommande personalomsättningar och även motverka viss personalomsättning då organisationen exempelvis kan erbjuda större flexibilitet, mindre andel ensamarbete m.m.
Under åren 2003 till 2010 genomfördes omfattande utrednings- och planeringsarbeten för
VA-samverkan mellan kommunerna vilket utmynnade i ett konkret förslag till bildande av
ett gemensamt driftbolag. Dock saknas dokumentation kring skälen till att det planerade
gemensamma driftsbolaget aldrig bildades.
Under hösten 2018 beslutades om ett projektdirektiv med målet att utvärdera tidigare utredningar och förslag kopplat till samverkan mellan Tomelilla kommun och Simrishamns
kommun, att ta fram en nuläges- och behovsanalys för båda kommunernas VA-organisationer, att ta fram en tidplan för genomförande av samverkansprocess samt att ta fram avtalshandlingar för kommunal samverkan. Arbetet med projektdirektivet har mynnat i redovisad rapport. Förutsättningar för de olika associationsformerna såsom aktiebolag, kommunalförbund och gemensam nämnd med alternativ på organisatoriska placeringar av VAhuvudmannaskapen redovisas i rapporten. För val av associationsform rekommenderas
gemensamt ägt driftbolag med bevarande av VA-huvudmannaskapet i respektive kommuns
förvaltningsorganisation. Som VA-organisationens huvudsäte föreslås Tomelilla.
Rapporten innehåller en tidplan som innebär att en gemensam VA-organisation skulle kunna inleda sin verksamhet kring årsskiftet 2019/2020. Efter diskussioner i projektets styrgrupp har dock tidplanen reviderats så att bolaget skulle kunna startas upp vid årsskiftet
2019/2020 men att verksamheten startas i bolaget senast 1 juli 2020.
I uppstartsfasen kommer en interimsstyrelse att behöva väljas som får i uppdrag att starta
bolaget och starta processen med att rekrytera en VD.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 2019-08-21, § 181
Arbetsutskottets beslut, 2019-08-07, § 184
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-08
Protokoll Samverkansmöte, 2019-05-17
Tidplan, 2019-05-07
Rapport VA-samverkan, 2019-03-28
Justerandes sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
•

Bilda ett gemensamt driftbolag med Tomelilla kommun för VA-verksamheterna.

•

Driftbolagets huvudsäte placeras i Tomelilla kommun.

•

Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram erforderliga handlingar för att inrätta driftbolaget för va-verksamhet med Tomelilla kommun. Handlingarna ska beslutas i kommunfullmäktige.

Reservation
Christer Persson (ÖP) och Kjell Dahlberg (ÖP) lämnar följande reservation gällande driftbolag: Detta med tanke att det är vårt viktigaste livsmedel. Den allmänna insynen är begränsad i ett aktiebolag. Investeringar som Simrishamns kommun har nerlagt i Stengården
kommer med största sannolikhet att försvinna i ett längre perspektiv.
_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Tomelilla kommun
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§ 184

Dnr 2019/324

Markanvisning Otto Lars 11
Ärendebeskrivning
Simrishamns Näringslivsutveckling AB inkom den 6 maj 2019 med önskemål om att dels
ändra detaljplanen för Otto Lars 11 och dels få förvärva fastigheten. Otto Lars 11 är avstyckad men inte prissatt, vilket innebär att en oberoende värdering av marken måste göras
innan den kan säljas. Fastigheten uppgår till 3 174 m2 och är idag planlagd för trafikplatsändamål.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 18 juni 2019, § 151, föreslå
kommunfullmäktige bevilja Simrishamns Näringslivsutvecklings AB:s ansökan om markanvisning för fastigheten Otto Lars 11, samt att samhälls-byggnadsnämnden ges i uppdrag
att fullfölja markanvisningen genom avtal och försäljning, där köpeskillingen bestäms genom en oberoende värdering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 2019-08-21, § 182
Arbetsutskottets beslut, 2019-08-07, § 185
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-07-15.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-06-18, § 151.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-06-18, § 150.
Simrishamns Näringslivsutveckling AB:s ansökan om markanvisning, 2019-05-06.
Kartskiss.
Jäv
Ingmarie Jacobsen (F!) anmäler jäv i ärendet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Bevilja Simrishamns Näringslivsutveckling AB:s ansökan om markanvisning för
fastigheten Otto Lars 11.



Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att fullfölja markanvisningen genom avtal och försäljning, där köpeskillingen bestäms genom en oberoende värdering.

_______
Beslutet expedieras till:
Justerandes sign
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Simrishamns Näringslivsutveckling AB
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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§ 185

Dnr 2019/364

Nämndemän vid Ystads tingsrätt, 2020-01-01--2023-12-31
Ärendebeskrivning
Vid årsskiftet utgår mandatperioden för samtliga nämndemän.
Ystad Tingsrätt har i skrivelse begärt få in namn för mandatperioden 2020-01-01—202312-31.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Ystad Tingsrätt, 2019-08-20
Valberedningens protokoll, 2019-06-10, § 2
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Till nämndemän för mandatperioden 2020-01-01—2023-12-31 utse:
Jan-Erik Månsson (M)
Narvgatan 1, lgh 1003
272 36 SIMRISHAMN
Anitha Lindkvist (M)
Fabriksgatan 7
277 31 KIVIK
Lage Engebo (M)
Lilla torg 1
272 31 SIMRISHAM
Pia Nordström (L)
Repslagargatan 11
272 31 SIMRISHAMN
Anna Månsson (C)
Hammenhög Nybo 1
276 55 HAMMENHÖG

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

29

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
2019-09-02

§ 185 forts

Dnr 2019/364

Anita Olsson (S)
Jägargatan 10
272 61 GÄRSNÄS
Fredrik Olsson (S)
Långgatan 40
276 60 SKILLINGE
Lisa Kvarnbäck (MP)
Hasselbackavägen 46
272 97 GÄRSNÄS
Eva Persson (ÖP)
Gnalövsvägen 69
272 92 SIMRISHAM
Jenny Assarsson (SD)
Allmänningsgatan 7
276 30 BORRBY
Patrik Coucher (SD)
Sommargatan 19
272 37 SIMRISHAMN
_______
Beslutet expedieras till:
Ystad Tingsrätt
Samtliga valda nämndemän
Kommunledningskontoret (Annika Sandegren)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

30

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-09-02

§ 186

Dnr 2019/341

Avsägelse från uppdrag som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
samt kultur och fritidsnämnden - Christer Hallerby (L)
Ärendebeskrivning
Christer Hallerby (L) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt ledamot i kultur- och fritidsnämnden med uppdrag som ordförande.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Christer Hallerby, 2019-07-08.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Bevilja Christer Hallerby (L) entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt i kultur- och fritidsnämnden.



Begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen gällande ledamot i kommunfullmäktige.



Bordlägga val av ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämnden.



Bordlägga val av ny ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Christer Hallerby

Justerandes sign
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§ 187

Dnr 2019/355

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige - Anna Hennix (M)
Ärendebeskrivning
Anna Hennix (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Anna Hennix, 2019-08-06.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Bevilja Anna Hennix (M) entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.



Begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen gällande ersättare i kommunfullmäktige.

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Anna Hennix
Kommunledningskontoret

Justerandes sign
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§ 188

Dnr 2019/346

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige och Socialnämnden- Gulli Nilsson (SD)
Ärendebeskrivning
Gulli Nilsson (SD) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
samt som ersättare i socialnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Gulli Nilsson (SD), 2019-07-25.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Bevilja Gulli Nilsson (SD) entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt som ersättare i socialnämnden.



Begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen gällande ersättare i kommunfullmäktige.



Till ny ersättare i socialnämnden utses:
Anita Terényi
Vallbyvägen 12
276 50 HAMMENHÖG

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Socialnämnden
Gulli Nilsson
Anita Terényi
Kommunledningskontoret
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Dnr 2019/360

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Thora L
Norgård (F!)
Ärendebeskrivning
Thora L Norgård (F!) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Thora L Norgård (F!), 2019-08-19.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Bevilja Thora L Norgård (F!) entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.



Till ny ersättare i kommunstyrelsen utses:
Margarethe Müntzing (F!)
Ängshejdan 9
272 94 SIMRISHAMN

_______
Beslutet expedieras till:
Thora L Norgård
Margarethe Müntzing
Kommunledningskontoret
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§ 190

Dnr 2019/365

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden Pontus Ekström (MP)
Ärendebeskrivning
Pontus Ekström (MP) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Pontus Ekström (MP), 2019-08-22.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Bevilja Pontus Ekström (MP) entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.



Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses:
Vinda Ekström (MP)

_______
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Pontus Ekström
Vinda Ekström
Kommunledningskontoret
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§ 191

Dnr 2019/344

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Byggnadsnämnden samt Simrishamns Bostäder AB - Kjell-Harald Sjövall (KD)
Ärendebeskrivning
Kjell-Harald Sjövall (KD) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden samt som ersättare i Simrishamns Bostäder AB.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Kjell-Harald Sjövall (KD), 2019-07-17.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Bevilja Kjell-Harald Sjövall (KD) entledigande från uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden och som ersättare i Simrishamns Bostäder AB.

 Bordlägga val av ersättare i byggnadsnämnden samt Simrishamns bostäder AB.
_______
Beslutet expedieras till:
Byggnadsnämnden
Simrishamns Bostäder AB
Kjell-Harald Sjövall
Kommunledningskontoret
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§ 192

Dnr 2019/366

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Byggnadsnämnden - Johan Niss
(MP)
Ärendebeskrivning
Johan Niss (MP) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Johan Niss (MP), 2019-08-22.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Bevilja Johan Niss (MP) entledigande från uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden.



Till ny ledamot i byggnadsnämnden utses:
Pontus Ekström (MP)

_______
Beslutet expedieras till:
Byggnadsnämnden
Johan Niss
Pontus Ekström
Kommunledningskontoret
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§ 193

Dnr 2019/348

Avsägelse från uppdrag i Revisionen - Rosie Wiberg (SD)
Ärendebeskrivning
Rosie Wiberg (SD) har i skrivelse avsagt sig uppdraget i revisionen.
Sverigedemokraterna (SD) har meddelat att de inte kan besätta platsen i revisionen.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Rosie Wiberg (SD), 2019-07-25.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Bevilja Rosie Wiberg (SD) entledigande från uppdrag i revisionen.



Till ny i revisionen väljes:
Hasse Bengtsson (S)
Tornavägen33
272 97 GÄRSNÄS

_______
Beslutet expedieras till:
Revisionen
Rosie Wiberg (SD)
Hasse Bengtsson (S)
Kommunledningskontoret
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Sammanträdesprotokoll
2019-09-02

§ 194

Dnr 2019/376

Avsägelse från uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden Hasse Bengtsson (S)
Ärendebeskrivning
Hasse Bengtsson (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden med
anledning av att han valts in i kommunrevisionen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Bevilja Hasse Bengtsson (S) entledigande från uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.



Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden utses:
Victor Sjögren (S)
Byvägen 15
277 40 SANKT OLOF

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Hasse Bengtsson (S)
Victor Sjögren (S)
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-09-02

§ 195

Dnr 2019/62

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas:
-

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – Informationstavla på
Branteviksvägen.

-

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – Höghusbygge på Stenbocksgatan i Simrishamn.

-

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Projektdirektiv huvudmannaskap för allmän
platsmark.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

40

