
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Mötet genomförs via Teams, kl 13.00-16.45, ajournering kl 13.45-14.30, 
14.55-15.15

Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera Pia Ingvarsson
Justeringens
plats och tid

 

Underskrifter Paragrafer 1-17
Sekreterare Carina Persson

Ordförande Jeanette Ovesson 

Justerande Pia Ingvarsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Datum för
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anslags nedtagande

2021-02-

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Carina Persson
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Jeanette Ovesson (M)
Jaennine Olesen (M)
Anders Johnsson (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M)
Maria Linde Strömberg (M)
Paul Frogner Kockum (KD)
Lotta Hildebrand (L)
Mats Bengtsson (C)
Pia Ingvarsson (S)
Karl-Erik Olsson (S)
Christer Grankvist (S)
Gudrun Schyman (F)
Christer Persson (ÖP) tjänstgör för Lisa Kvarnbäck (MP), §§ 1-5, 8-17
Kjell Dahlberg (ÖP) tjänstgör för Lisa Kvarnbäck (MP), §§ 6-7
Mats Sundbeck (V)
Tomas Assarsson (SD)
Fredrik Ramberg (SD)

Övriga deltagande Peter Rimsby (M)
Kristina Åhberg (M)
Lars-Erland Einarsson (C)
Anneli Roshagen (KD)
Agneta Berliner (L)
Anna Ling (C)
Lennart Månsson (S)
Christl Bengtsson (S)
Kjell Dahlberg (ÖP), §§ 1-5, 8-17
Bengt-Åke Lindell (S)
Jan Dahl (SD)

Diana Olsson, kommundirektör
Carina Persson, nämndsekreterare
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 1 Val av justerare 2021/3
§ 2 Fastställande av ärendelista 2021/7
§ 3 Samhällsplaneringsnämndens beslut: Projektdirektiv 

parkeringsutredning
2020/416

§ 3 Samhällsplaneringsnämndens beslut: Godkänna re-
missvar för granskningshandling för Översiktsplan 
Ystad kommun 2030

2020/418

§ 3 Arbetsmarknadspolitisk överenskommelse om sam-
verkan mellan Arbetsförmedlingen och Simrishamns 
kommun 2020-2023

2020/461

§ 3 Förvaltningsrättens dom gällande reservation av Otto 
Lars 12

2019/325

§ 3 Samhällsplaneringsnämndens beslut:  Handlingsplan 
för sommaråtgärder - Samhällsplaneringsnämnden

2020/471

§ 4 Information från kommundirektören 2021/10
§ 5 Stabschefens delegeringsbeslut 2020/251
§ 5 Stabschefens delegeringsbeslut 2020/251
§ 5 Protokoll - Löneöversyn 2020 2020/89
§ 5 Protokoll - Löneöversyn 2020 2020/89
§ 5 Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serve-

ringsställen
2020/237

§ 5 Kommundirektörens delegationsbeslut 2020 2020/221
§ 5 Delegeringsbeslut - Anställningar vid kommunled-

ningskontoret
2021/2

§ 5 Arbetsutskottets delegeringsbeslut 2020-12-16, §§ 
270-275

2021/11

§ 6 Projektdirektiv klimatanpassningsplan 2020/393
§ 7 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2025 - samråd 2020/113
§ 8 Riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde 2020/394
§ 9 Initiativärende från socialdemokraterna: Gåva till per-

sonalen med anledning av Covid 19
2021/1

§ 10 Bolagsordning och ägardirektiv - Simrishamnsbostä-
der AB

2020/379

§ 11 Bolagsordning och ägardirektiv – Simrishamns Nä-
ringslivsutveckling AB

2020/380

§ 12 Kommunfullmäktigeberedningens rapport angående 
översyn av politisk organisation samt arvodesöversyn

2020/426

§ 13 Delårsrapport 2020-08-31 - AV Media Skåne 2020/397
§ 14 Policy för extern representation i Simrishamns kom-

mun
2020/311

§ 15 Förslag till Etiska regler för förtroendevalda i Sim-
rishamns kommun

2020/252
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

§ 16 Cykelplan 2020 - 2025 2020/85
§ 17 Investeringsmedgivande för projekt Hyveln 1 2020/445
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 1 Dnr 2021/3

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare

 Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson (S).

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 2 Dnr 2021/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTAR

 Godkänna upprättad ärendelista.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 3 Dnr 2021/13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas:

- Samhällsplaneringsnämndens beslut: Projektdirektiv parkeringsutredning.

- Samhällsplaneringsnämndens beslut: Godkänna remissvar för granskningshandling 
för Översiktsplan ystad kommun 2030.

- Arbetsmarknadspolitisk överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmed-
lingen och Simrishamns kommun 2020-2023.

- Förvaltningsrättens dom gällande reservation av Otto Lars 12.

- Samhällsplaneringsnämndens beslut: Handlingsplan för sommaråtgärder – Sam-
hällsplaneringsnämnden.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 4 Dnr 2021/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektör Diana Olsson informerar om att vi fortfarande är i ett svårt läge vad gäl-
ler Covid 19.

Corona-möten sker varje vecka i kommunen. Läget ute i kommunens verksamheter ser 
stabilt ut. 

Kommunstyrelsen antog nämndplan innan årsskiftet. Vid kommunstyrelsens sammanträ-
den i mars respektive april kommer kommunledningskontorets enhetschefer informera.

Tidplanen för rekrytering av ny samhällsbyggnadschef håller. På grund av Covid 19 kom-
mer intervjuer inte kunna ske på vanligt sätt.

Diskuteras även huruvida det är olagligt att stänga biblioteken. Kultur- och fritidsnämnden 
håller på att se över möjligheten att förbättra servicen vad gäller hämtning samt återläm-
ning av böcker.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 5 Dnr 2021/19

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av delegeringsbeslut

Följande delegeringsbeslut redovisas: 

- Stabschefens delegeringsbeslut – Detaljplan Mellby 96:8 och 96:9.

- Stabschefens delegeringsbeslut – Detaljplan Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99 m fl.

- Protokoll Löneöversyn 2020 – SSR.

- Protokoll Löneöversyn 2020 – Vision.

- Tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, förlängning – ordförandebe-
slut.

- Kommundirektörens delegeringsbeslut – tf kommundirektör vid semesterledighet.

- Anställningar vid kommunledningskontoret.

- Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 2020-12-16, §§ 270-275

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 6 Dnr 2020/393

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektdirektiv klimatanpassningsplan 

Ärendebeskrivning

Den 1 augusti 2018 ändrades plan- och bygglagen, PBL. Syftet med ändringarna är att för-
bättra beredskapen i kommunerna för klimatförändringen.
Lagändringen innebär ett krav på att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på ris-
ken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som 
är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra.

En medveten långsiktig planering innebär en rad åtgärder för att anpassa flera delar av 
samhället till kommande klimatförändringar.

Genom att ta fram en klimatanpassningsplan kan kommunen beskriva och identifiera de 
sårbarheter och risker kommunen har i relation till klimat-förändringarna, och hur de kan 
hanteras.

Klimatanpassningsplanen ska vara ett övergripande dokument och ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen, vilken antogs i kommunfullmäktige den 30 november 2015, § 216. Strate-
gier ska vara kopplade till de nationella och regionala miljömålen, folkhälsomålen och 
Agenda 2030 med tillhörande handlingsplan.

En kommande Klimatanpassningsplan har delvis initierats genom arbetet med kommunens 
Havsplan och kustzonsanalys, där frågan om klimatförändringarnas påverkan på vårt kust-
område lyfts på en övergripande nivå.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2020, § 219, före-
slå kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till projektdirektiv för klimatanpass-
ningsplan för Simrishamns kommun.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-12-16, § 276
Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse, 2020-11-17.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-10-22, § 219.
Förslag till Projektdirektiv för Klimatanpassningsplan för Simrishamns kommun 2020-10-
04.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 6 forts Dnr 2020/393

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna förslag till projektdirektiv för klimatanpassningsplan för Simrishamns 
kommun.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 7 Dnr 2020/113

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2025 - samråd 

Ärendebeskrivning

Kommunen ska anta riktlinjer för bostadsförsörjning (bostadsförsörjnings-program) under 
varje mandatperiod. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bo-
stadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Bostadsförsörjningens innehåll bestäms av Lagen (2000:1383) om kommunernas bostads-
försörjningsansvar, 2 §:
2 § Kommunens riktlinje för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, pla-

ner och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Nu gällande riktlinjer för bostadsförsörjning för perioden 2016–2020 antogs av kommun-
fullmäktige den 30 oktober 2017, § 162.

Projektdirektivet för revidering av bostadsförsörjningsprogrammet godkändes av samhälls-
planeringsnämnden den 27 februari 2020, § 35. Under arbetsprocessen har kontinuerliga 
möten och diskussioner förts med den politiska samrådsgruppen som består av kommun-
styrelsens arbetsutskott samt ordförande och andre vice ordförande från samhällsplane-
ringsnämnden, byggnadsnämnden och socialnämnden. Flertalet möten har även genom-
förts med projektets styrgrupp och referensgrupp samt berörda tjänstepersoner.

Innan antagande av programmet ska kommunen samråda med berörda kommuner, Läns-
styrelsen och andra regionala organ, varav Länsstyrelsens uppdrag är att ge kommunen 
information och underlag samt verka för samordningen av bostadsförsörjningen mellan 
kommunerna.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2002, § 218, god-
känna samrådshandling för Bostadsförsörjningsprogram/riktlinjer för bostadsförsörjning 
för Simrishamns kommun 2021–2025.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-12-16, § 277
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-18.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 7 forts Dnr 2020/113

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kungörelse, 2020-10-30.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-10-22, § 218. 
Samrådshandling, Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun, 2021–2025.
Projektdirektiv, Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2021–2025, SBN 
2020-02-27, § 35.
Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2016–2020, KF 2017-10-30, § 162.

Avstå från att delta i beslutet

Gudrun Schyman (FI) avstår från att delta i beslut av ärendet.

Yrkanden

Jeanette Ovesson (M) yrkar att man inte framför någon erinran mot förslaget till riktlinjer 
för bostadsförsörjning 2021-2025.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Inte framföra några erinringar mot föreliggande förslag till riktlinjer för bostadsför-
sörjning 2021-2025.

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen /planenheten
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 8 Dnr 2020/394

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde 

Ärendebeskrivning

Riktlinjerna för exploatering inom vattenskyddsområden ska vara ett stöd och ge vägled-
ning vid de avvägningar som ska göras samt de krav som ska ställas i samband med even-
tuell exploatering inom ett vattenskyddsområde i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten 
och övrig gällande lagstiftning. Riktlinjerna visar vilka undersökningar, utredningar, ställ-
ningstagande och krav som kan behövas. Förstudie med riskklassning är steg 1 och efter-
följs vid behov av kompletterande utredningar och undersökningar samt hänsynstagande 
till ytterligare bedömningsgrunder. Riktlinjerna ska fungera som ett kompletterande verk-
tyg för kommunens handläggare framför allt i tidiga skeden.

Tillgången på vatten för dricksvattenförsörjningen är en av våra viktigaste
naturresurser och samhällsintressen. Det ställer krav på varsamt nyttjande och
skydd mot sådana verksamheter och åtgärder som kan påverka dricksvattnets
kvalitet och kvantitet negativt på kort och lång sikt. Vattenförekomsten utgör en
sårbar del av i den kommunala vattenförsörjningen. 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2020, § 217, före-
slå kommunstyrelsen godkänna riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-12-16, § 278
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-24.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-10-22, § 217.
Powerpoint presentation.
Övergripande riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde, förhandskopia 2020-
10-12.
Bilaga A: Generella skyddsåtgärder för exploatering inom vattenskyddsområden

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Anta övergripande riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 9 Dnr 2021/1

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Initiativärende från socialdemokraterna: Gåva till personalen med an-
ledning av Covid 19 

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna har lämnat in ett initiativärende där man vill ge en bonus på 2 000 
kronor till alla anställda inom Simrishamns kommun. Bonusen ska baseras på den anställ-
des sysselsättningsgrad.

Bonusen är en uppskattning för det förtjänstfulla sätt man utfört ett fantastiskt jobb under 
2020 med anledning av Covid 19.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Socialdemokraterna, 2021-01-04.

Yrkanden

Pia Ingvarsson (S) yrkar att ärendet lyfts bort från dagens ärendelista.

Jeanette Ovesson (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag eftersom det finns med på dagens 
ärendelista.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Pia Ingvarssons (S) yrkande om att lyfta ut ärendet från 
dagens ärendelista mot att avgöra ärendet idag och finner att ärendet ska avgöras idag.

Votering begärs och ska verkställas.

Omröstning

Den som vill avgöra ärendet idag röstar Ja.

Den som vill att ärendet lyfts ut från ärendelistan röstar Nej.

Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Anders 
Johnsson (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand 
(L), Mats Bengtsson (C), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD) mot
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 9 forts Dnr 2021/1

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

5 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun 
Schyman (FI) och Mats Sundbeck (V) 

samt avstår en person från att rösta; Christer Persson (ÖP).

Kommunstyrelsen har beslutat avgöra ärendet idag.

Avstå från att delta i beslut

Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (FI) 
och Mats Sundbeck (V) avstår från att delta i beslut av ärendet.

Yrkande

Lotta Hildebrand (L), Mats Bengtsson (C), Paul Frogner Kockum (KD) och Tomas Assars-
son (SD) yrkar avslag på förslaget.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Förslaget från Socialdemokraterna om en bonus till anställda avslås.

Reservationer

Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S) och Christer Grankvist (S) lämnar skriftlig reser-
vation i ärendet.

_______
Beslutet expedieras till:
Pia Ingvarsson (S)
Karl-Erik Olsson (S)
Christer Grankvist (S)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 10 Dnr 2020/379

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bolagsordning och ägardirektiv - Simrishamnsbostäder AB 

Ärendebeskrivning

Simrishamns Bostäder AB:s (SIMBO) gällande bolagsordning och ägardirektiv är besluta-
de i kommunfullmäktige 2014-03-31, § 52.

Bolagets bolagsordning och ägardirektiv bör kontinuerligt ses över. I nya förslagen till 
dokument har nu införts att översyn skall ske minst en gång per mandatperiod.
Den nu genomförda översynen innebär bland annat att en anpassning har skett till vad som 
framgår av, och är beslutat i motsvarande dokument, för övriga av Simrishamns kommun 
hel- och delägda bolag.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-11-18, § 259
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-03.
Förslag till bolagsordning, 2020-10-26.
Förslag till ägardirektiv, 2020-10-26.
Gällande bolagsordning.
Gällande ägardirektiv.

Yrkanden

Pia Ingvarsson (S) yrkar att 2:a stycket under punkt 1 i Ägardirektivet får följande lydelse:

Bostadsförsörjningen ska baseras på socialt-, ekonomiskt- och ekologiskt hållbara grunder. 
Bolaget ska tillgodose olika bostadsbehov med ett varierat bostadsutbud av god kvalitet, 
som kan attrahera olika hyresgäster men där prioritet ska vara boendeformer som stimule-
rar till permanent boende i kommunen.

Bolaget bör drivas utan kortsiktiga vinstintressen men effektivt på affärsmässiga grunder.

Pia Ingvarsson (S) yrkar som tillägg att lyfta ut förslaget om ledamöter i bolaget och att 
detta skickas på remiss i samband med remissen av den politiska organisationen.

Jeanette Ovesson (M) och Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yr-
kande om ändring i 2:a stycket under punkt 1 men sista meningen ska utgå.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 10 forts Dnr 2020/379

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ajournering

Ajournering begärs och verkställs kl 15.40-15.55.

Yrkande

Jeanette Ovesson (M) yrkar avslag på sista meningen i Pia Ingvarssons (S) yrkande vad 
gäller vinstintresse.

Kommunstyrelsen har beslutat anta föreliggande förslag till bolagsordning med ändring 
enligt Pia Ingvarssons (S) förslag av 2: stycket under punkt 1 i Ägardirektivet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer därefter proposition på Pia Ingvarssons (S) yrkande om att bolaget bör 
drivas utan kortsiktiga vinstintressen men effektivt på affärsmässiga grunder, samt tilläggs-
yrkande att förslaget om ledamöter lyfts ut och att detta går på remiss i samband med re-
miss av den politiska organisationen och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå 
tilläggsyrkandet.

Votering begärs och ska verkställas.

Omröstning

Den som vill avslå Pia Ingvarssons (S) yrkande samt tilläggsyrkande röstar Ja.

Den som bifaller Pia Ingvarssons (S) yrkande samt tilläggsyrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Anders 
Johnsson (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand 
(L), Mats Bengtsson (C), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD) mot 

6 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun 
Schyman (F), Christer Persson (ÖP) och Mats Sundbeck (V).

Kommunstyrelsen har beslutat avslå Pia Ingvarssons (S) yrkande samt tilläggsyrkande.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Revidera text i 2:a stycket under punkt 1, Ägardirektiv.

 Anta föreliggande förslag till bolagsordning och ägardirektiv, efter revidering, till 
Simrishamns Bostäder AB. 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 10 forts Dnr 2020/379

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Uppmana kommunens ombud vid bolagsstämman att tillse att av kommunfullmäk-
tige antagen bolagsordning samt ägardirektiv fastställs.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist 
(S), Gudrun Schyman (F), Christer Persson (ÖP) och Mats Sundbeck (V).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 11 Dnr 2020/380

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bolagsordning och ägardirektiv – Simrishamns Näringslivsutveckling AB 

Ärendebeskrivning

Simrishamns Näringslivsutveckling AB:s (SINAB) gällande bolagsordning och ägardirek-
tiv är beslutade i kommunfullmäktige 2016-04-25, § 77. Detta i samband med att bolagets 
firmanamn ändrades från Simrishamns Industrifastigheter AB.

Bolagets bolagsordning och ägardirektiv bör kontinuerligt ses över. I nya förslagen till 
dokument har nu införts att översyn skall ske minst en gång per mandatperiod.
Den nu genomförda översynen innebär bland annat att en anpassning har skett till vad som 
framgår av, och är beslutat i motsvarande dokument, för övriga av Simrishamns kommun 
hel- och delägda bolag.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-11-18, § 260
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-03.
Förslag till bolagsordning, 2020-10-26.
Förslag till ägardirektiv, 2020-10-26.
Gällande bolagsordning.
Gällande ägardirektiv.

Yrkanden

Pia Ingvarsson (S) yrkar att man lyfter ut förslaget om ledamöter och att detta skickas på 
remiss i samband med remissen om politisk organisation,

Pia Ingvarsson (S) yrkar som tillägg att man i Ägardirektivet under punkt 1, 2:a stycket, 
lägger till att det ska baseras på socialt-, ekonomiskt- och ekologiskt hållbara grunder.

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

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Pia Ingvarssons (S) tilläggsyrkande mot att avslå det-
samma och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå tilläggsyrkandet.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 11 forts Dnr 2020/380

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Votering begärs och ska verkställas.

Omröstning

Den som röstar för att avslå tilläggsyrkandet röstar Ja.

Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar Nej.

Voteringen utfaller med 9 ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Anders 
Johnsson (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD, Lotta Hildebrand 
(L), Mats Bengtsson (C), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD) mot

6 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun 
Schyman (FI), Christer Persson (ÖP) och Mats Sundbeck (V). 

Kommunstyrelsen har beslutat avslå Pia Ingvarssons (S) tilläggsyrkande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig: Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist 
(S), Gudrun Schyman (FI), Christer Persson (ÖP) och Mats Sundbeck (V). 

Yrkande

Ordföranden ställer därefter proposition på Pia Ingvarssons (S) yrkande om att man lyfter 
ut förslaget om ledamöter i bolagsstyrelsen och att detta skickas på remiss i samband med 
remiss om den politiska organisationen mot att avslå yrkandet och finner att kommunsty-
relsen beslutat avslå Pia Ingvarssons (S) yrkande.

Votering begärs och ska verkställas.

Omröstning

Den som vill avslå yrkandet röstar Ja.

Den som vill bifalla yrkandet röstar Nej.

Voteringen utfaller med 9 ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Anders 
Johnsson (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD, Lotta Hildebrand 
(L), Mats Bengtsson (C), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD) mot

6 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun 
Schyman (FI), Christer Persson (ÖP) och Mats Sundbeck (V). 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 11 forts Dnr 2020/380

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunstyrelsen har beslutat avslå Pia Ingvarssons (S) yrkande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig: Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist 
(S), Gudrun Schyman (FI), Christer Persson (ÖP) och Mats Sundbeck (V). 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anta föreliggande förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Simrishamns Nä-
ringslivsutveckling AB.

 Uppmana kommunens ombud vid bolagsstämman att tillse att av kommunfullmäk-
tige antagen bolagsordning samt ägardirektiv fastställs.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 12 Dnr 2020/426

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunfullmäktigeberedningens rapport angående översyn av politisk 
organisation samt arvodesöversyn 

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16, § 290, beslutades att tillsätta en grupp 
om fem förtroendevalda för att bilda en beredning under kommunfullmäktige avseende 
arvodesöversyn och översyn av politisk organisation enligt beredningsdirektiv.

Kommunfullmäktigeberedningen skulle återkomma till kommunfullmäktige med en del-
rapport senast november 2020 med förslag på eventuella förändringar, både vad gäller ar-
voden och politisk organisation, inför kommande mandatperiod.

Rapporten överlämnades till kommunfullmäktige och presenterades vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 14 december 2020. 

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2020, §272, att överlämna rapporten till kom-
munstyrelsen för vidare beredning. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-23
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, §272
Kommunfullmäktigeberedningens rapport, inkommen 2020-12-04
Tjänsteskrivelse/beredningsdirektiv, 2019-11-06

Yrkanden

Jeanette Ovesson (M) yrkar att rapporten skickas ut på remiss till samtliga politiska partier-
na samt att fullmäktigeberedningen, tillsammans med en representant från de partier som 
inte är representerade i beredningen, bereder ärendet inför beslut i kommunfullmäktige, 
oktober 2021.

Mats Sundbeck (V) yrkar bifall till Jeanette Ovesson (M) yrkande.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Rapporten skickas på remiss till samtliga politiska partier. Remissvar ska lämnas 
senast 30 april 2021. 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 12 forts Dnr 2020/426

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Fullmäktigeberedningen, tillsammans med en representant från de partier som inte 
är representerade i beredningen, bereder ärendet för beslut (via kommunstyrelsens 
arbetsutskott och kommunstyrelsen) i kommunfullmäktige, senast i oktober 2021. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 13 Dnr 2020/397

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delårsrapport 2020-08-31 - AV Media Skåne 

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet AV Media Skåne har lämnat en delårsrapport per 2020-08-31. Det 
ekonomiska utfallet är 728 tkr per 2020-08-31 men beräknas uppvisa ett överskott vid årets 
slut på 411 tkr och därmed prognostiseras att balanskravet uppfylls. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-12-16, § 279
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-08
Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne sammanträdesprotokoll 2020-10-12 
§ 43
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2020-08-31 daterad 2020-10-14
Kommunrevisorerna i Simrishamns kommuns bedömning daterad 2020-11-24
EY:s rapport från granskning av delårsrapport daterad 2020-10-14

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Att godkänna Kommunalförbundet AV Media Skånes delårsrapport per 2020-08-31

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 14 Dnr 2020/311

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Policy för extern representation i Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Förslaget hanterades i Kommunfullmäktige 2020-10-26, §142, som beslutade att återremit-
tera ärendet för förtydligande i vissa delar. 

Nuvarande riktlinjer för representation i Simrishamns kommun är beslutade 2005. Ett nytt 
reviderat styrdokument för den externa representationen föreslås bli en policy som därmed 
styr extern representation i hela kommunen. 

I förslaget lyfts hållbar representation fram som en princip att förhålla sig till, och alkoholhalti-
ga drycker är inte enligt förslaget förenligt med policyn. Vad som föreslås gälla för externa 
representationsgåvor är också nytt i förslaget till policy. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-12-16, § 280
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-16
Reviderat förslag till Policy för extern representation i Simrishamns kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26, §214
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-03
Förslag till Policy för extern representation i Simrishamns kommun 2020-08-08
Nuvarande riktlinjer för Simrishamns kommuns representation 2005-05-12.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Representationen ska så långt det är möjligt ske inom Simrishamns kommun och 
företag inom kommunen ska anlitas i första hand.

 Princip nr 3 får följande lydelse: Representationen ska vara hållbar, med fokus på en mil-
jömässig och socialt hållbar konsumtion.

 I övrigt godkänna förslag till policy för extern representation i Simrishamns kom-
mun

 Upphäva riktlinjer för Simrishamns kommuns representation från 2005

_______
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 14 forts Dnr 2020/311

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 15 Dnr 2020/252

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till Etiska regler för förtroendevalda i Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlades i Kommunfullmäktige 2020-10-26, §212 och återremitterades med 
motiveringen att de etiska reglerna skulle förtydligas. 

De gällande etiska reglerna för förtroendevalda i Simrishamns kommun godkändes i kommun-
fullmäktige 2007. Ett reviderat förslag för etiska regler för förtroendevalda i Simrishamns 
kommun har tagits fram, bland annat har en punkt tillkommit om den politiska dialogen i soci-
ala medier.   

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-12-16, § 281
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-19
Reviderat förslag till Etiska regler för förtroendevalda i Simrishamns kommun 2020-11-19.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-07-01
Förslag till Etiska regler för förtroendevalda i Simrishamns kommun
Etiska regler för kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun, 2007.

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar förändring i stycket, Den politiska dialogen i sociala meder, 
enligt följande; ”Det står var och en fritt att använda sociala medier, men det är viktigt att 
göra klart i vilken egenskap man skriver, man uppträder alltid som politiker och inte som 
privatperson.

Jeanette Ovesson (M) yrkar att meningen tas bort istället för förändring enligt Pia Ingvars-
sons (S) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt Jeanette Ovessons (M) yrkande.

Pia Ingvarsson (S) yrkar vidare avslag på beslutsförslagets 3:e att-sats att de politiska 
gruppledarna ska gå igenom de etiska reglerna i sina respektive partigrupper och yrkar 
istället att det är kommunfullmäktiges presidium som går igenom de etiska reglerna med 
gruppledarna. Kommunfullmäktiges presidium ska pröva de inkomna avvikelserna som 
kommer in.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 15 forts Dnr 2020/252

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Pia Ingvarssons (S) yrkande gällande 3:e att-satsen mot 
arbetsutskottets beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskot-
tets beslutsförslag.

Omröstning

Den som röstar för arbetsutskottets beslutsförslag röstar Ja.

Den som röstar för Pia Ingvarssons (S) yrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Anders 
Johnsson (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand 
(L), Mats Bengtsson (C), Tomas Assarsson (SD), Fredrik Ramberg (SD) mot 

5 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun 
Schyman (FI) och Mats Sundbeck (V) samt 

avstår en ledamot från att rösta; Christer Persson (ÖP),

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Under rubriken ”Den politiska dialogen i sociala medier” ska följande mening tas 
bort: Det står var och en fritt att använda sociala medier, men det är viktigt att göra 
klart i vilken egenskap man skriver, om man uppträder som politiker eller förtroen-
devald.

 Godkänna förslaget till Etiska regler för kommunalt förtroendevalda i Simrishamns 
kommun efter revidering.

 Etiska regler för förtroendevalda i Simrishamns kommun från 2007 upphävs.

 Uppdra åt de politiska gruppledarna att gå igenom de etiska reglerna med sina re-
spektive partier.

Reservationer

Mot beslutet vad gäller att de politiska gruppledarna ska gå igenom de etiska reglerna i 
sina respektive partier reserverar sig Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer 
Grankvist (S), Gudrun Schyman (FI) och Mats Sundbeck (V).
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 15 forts Dnr 2020/252

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 16 Dnr 2020/85

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Cykelplan 2020 - 2025 

Ärendebeskrivning

Syftet med cykelplanen är att Simrishamns kommun ska kunna erbjuda sina
invånare och turister ett attraktivt och sammanhållet cykelvägnät. Cykelplanen har
tagits fram som en långsiktig strategi med tydliga prioriteringar för att underlätta
framtida investeringsplanering.

Cykelplanen är geografiskt avgränsad till att endast behandla en
prioriteringsordning på kommunala vägar i de tätorter som i översiktsplanen
benämns som A-ort och B-ort, kommunens ställningstagande till regionala planer
och dokument på statliga vägar.

Cykelplanen är även tidsmässigt avgränsad till åren 2020–2025 för att kunna följa
den kommunala budgetprocessen.

Arbetet med cykelplanen inleddes under år 2017, under våren år 2019 var
cykelplanen ute på remiss för allmänhet, organisationer och myndigheter.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2020, § 215, bland 
annat föreslå kommunfullmäktige godkänna cykelplanen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-12-16, § 282
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-20.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-10-22, § 215.
Utkast cykelplan 2020 – 2025.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anta upprättat utkast till cykelplan 2020 – 2025.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktig (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 16 forts Dnr 2020/85

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-01-13

§ 17 Dnr 2020/445

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Investeringsmedgivande för projekt Hyveln 1 

Ärendebeskrivning

Simrishamns Näringslivsutveckling AB har inkommit med en skrivelse, i enlighet med 
gällande bolagsordning, med en begäran av investeringsmedgivande för projektet Hyveln 1 
motsvarande 36 miljoner kronor.

Anledningen är att styrelsen i bolaget beslutat att flytta sitt förråd på Skansen på grund av 
planerad bostadsbyggnation på nuvarande plats. Flytten planeras till Hyveln 1. Samtidigt 
planerar Simrishamns Bostäder att flytta sitt kontor till samma fastighet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-12-16, § 283
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-12-08
Skrivelse från Simrishamns Näringslivsutveckling AB om investeringsmedgivande för 
projekt Hyveln 1 daterad 2020-12-03

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Bevilja Simrishamns Näringslivsutveckling AB investeringsmedgivande för projek-
tet Hyveln 1 motsvarande 36 miljoner kronor

 Simrishamns Näringslivsutveckling AB omgående meddelar kommunstyrelsen om 
större avvikelser i projektet skulle uppstå

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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