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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Jeanette Ovesson (M)
Jaennine Olesen (M)
Henric Appelkvist (M)
Maria Linde Strömberg (M)
Paul Frogner Kockum (KD)
Lotta Hildebrand (L) tjänstgör för Malin Henriksson (L)
Mats Bengtsson (C)
Pia Ingvarsson (S)
Karl-Erik Olsson (S)
Christer Grankvist (S), §§ 105-127, 129-141
Christl Bengtsson (S) tjänstgör för Christer Grankvist (S), § 128
Gudrun Schyman (F!)
Christer Persson (ÖP) tjänstgör för Hans-Olof Höglund (MP)
Mats Sundbeck (V)
Tomas Assarsson (SD)
Jan Dahl (SD) tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD)

Övriga deltagande Christian Esbjörnsson (M)
Kristina Åhberg (M)
Anders Johnsson (M)
Lars-Erland Einarsson (C)
Annelie Roshagen (KD)
Anna Ling (C)
Berit Olsson (S)
Lennart Månsson (S)
Christl Bengtsson (S), §§ 105-127, 129-141
Kjell Dahlberg (ÖP)
Bengt-Åke Lindell (SD)

Diana Olsson, kommundirektör
Carina Persson, nämndsekreterare
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

Val av justerare
§ 105 Fastställande av ärendelista 2019/22 5
§ 106 MEDDELANDE 6

Överenskommelse gällande samverkan mellan Trafik-
verket och Simrishamns kommun

2019/208

Prioriteringar för Skånes framtida regionala tillväxtar-
bete.

2019/254

Information vid möte med arbetsutskottet  från barn- 
och utbildningsnämndens presidium

2019/121

Information vid möte med arbetsutskottet från social-
nämndens presidium

2019/122

Information  vid möte med arbetsutskottet från Sim-
rishamns Bostäder/Simrishamns Näringslivsutveckling 
AB

2019/123

Information  vid möte med arbetsutskottet från Miljö-
förbundet

2019/124

Information  vid möte med arbetsutskottet från SÖRF 2019/192
Information  vid möte med arbetsutskottet från bygg-
nadsnämnden

2019/194

Information  vid möte med arbetsutskottet från kultur- 
och fritidsnämndens presidium

2019/191

Information  vid möte med arbetsutskottet från 
ÖKRAB

2019/195

Information  vid möte med arbetsutskottet från Sam-
hällsbyggnadsnämnden

2019/193

INFORMATION
§ 107 Information om spökfiskeprojektet MARELITT Baltic 

- Vesa T
2019/197 7

§ 108 Information från kommundirektören 2019/23 8
§ 109 Presentation av ny ekonomichef 2019/257 9
§ 110 REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT 10

Redovisning av delegeringsbeslut, kommunlednings-
kontoret

2019/20

Redovisning av delegeringsbeslut, kommunstyrelsens 
arbetsutskott, 2019-04-24, §§ 101-106

2019/71

BESLUTSÄRENDEN
§ 111 Detaljplan för Brantevik 36:21 samt del av Brantevik 

36:23 och Brantevik 36:6 - Samrådshandling
2019/174 11

§ 112 Detaljplan för Sandby 64:1 - Planprogram 2019/217 12 - 13
§ 113 Helårsprognos 1 2019- kommunstyrelsen 2019/212 14
§ 114 Helårsprognos 1 - Simrishamns kommun 2019/213 15
§ 115 Medborgarförslag - Snabbare buss dödar levande 

landsbygd
2019/91 16 - 17

§ 116 Medborgarförslag - Slå ihop SÖSK-kommunernas 2018/507 18 - 19
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

upphandlingsavdelningar
§ 117 Borgensavgifter - principer och årsvis avgift - Sim-

rishamns bostäder
2019/142 20

§ 118 Ansökan om stöd från Yngve Östbergs Donationsfond 
- Kivik Art Centre 

2019/220 21

§ 119 Samverkansöverenskommelse mellan Simrishamns 
kommun och lokalpolisområde Ystad 2019-2020

2019/35 22 - 23

§ 120 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Skånetrafikens 
politikerråd - Maria Linde Strömberg (M)

2019/164 24

§ 121 Avsägelse från uppdrag i Skånetrafikens politikerråd - 
Margareta Nilsson (C)

2019/215 25

§ 122 Underhållsplan beläggning gator. 2019/156 26 - 27
§ 123 Projektdirektiv Hållbarhetsprogram 2019/236 28 - 29
§ 124 Årsredovisning 2018 Sydöstra Skånes Räddningstjänst 

SÖRF
2019/146 30

§ 125 Årsredovisning 2018 - Nya Joneberg C AB 2019/152 31
§ 126 Årsredovisning 2018 -  Simrishamns bostäder AB 2019/153 32
§ 127 Årsredovisning 2018 - Simrishamns Näringslivsut-

veckling AB
2019/145 33

§ 128 Årsredovisning 2018 - AV Media Skåne 2019/210 34
§ 129 Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2018 - Miljöför-

bundet
2019/115 35

§ 130 Placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltning-
en

2018/484 36

§ 131 Motion från (F!) - Uppmärksamma 100 år av kvinnlig 
rösträtt

2019/120 37

§ 132 Motion från Mats Sundbeck (V) och Ingemar Hansson 
(V) -  Solcellsparker i Simrishamns kommun 

2018/508 38

§ 134 Riktlinjer för Simrishamns kommuns grafisk profil 2019/149 39
§ 133 Motion från Margarethe Müntzing (F!) - Införa porrfil-

ter i kommunens skolor
2018/62 40 - 41

§ 135 Ombudgetering 2018 till 2019 - samhällsbyggnads-
nämnden

2019/157 42 - 43

§ 136 Fastställande av verksamhetsområde för allmän vat-
ten- och avloppsförsörjning - Gröstorp 4:30 - 4:37

2019/158 44 - 45

§ 137 Markanvisning Joneberg 2 - ändrad byggnadsutform-
ning samt förlängning av genomförandeavtal

2017/61 46 - 47

§ 138 Markanvisning Joneberg 8 och 9 - ändrad byggnadsut-
formning samt förlängning av avtal

2019/163 48 - 49

§ 139 Bolagsordning för Österlens Kommunala Renhåll-
nings Aktiebolag - revidering 

2017/349 50 - 51

§ 140 Kiviks avloppsreningsverk 2019/249 52 - 53
§ 141 Reglemente - kommunstyrelsen 2019/40 54
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 105 Dnr 2019/22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 106 Dnr 2019/34

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

MEDDELANDE

Följande meddelanden redovisas:

- Överenskommelse gällande samverkan mellan Trafikverket och Simrishamns kom-
mun

- Prioriteringar från Skånes framtida regionala tillväxtarbete

- Information från möte med arbetsutskottet från barn- och utbildningsnämndens pre-
sidium 

- Information från möte med arbetsutskottet från socialnämndens presidium

- Information från möte med arbetsutskottet från Simrishamns Bostäder AB /Sim-
rishamns Näringslivsutveckling AB

- Information från möte med arbetsutskottet från Miljöförbundet

- Information från möte med arbetsutskottet från SÖRF

- Information från möte med arbetsutskottet från byggnadsnämndens presidium

- Information från möte med arbetsutskottet från kultur- och fritidsnämndens presidi-
um

- Information från möte med arbetsutskottet från ÖKRAB

- Information från möte med arbetsutskottet från samhällsbyggnadsnämndens presi-
dium

_____

6



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 107 Dnr 2019/197

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om spökfiskeprojektet MARELITT Baltic 

Projektledare Vesa Tschernij, Marint centrum, visar den film man producerat som visa allt 
skräp man hittar på havets botten. 

Kommunens fiskare och satsningarna som gjorts på marint centrum är faktorerna som gjort 
det möjligt att arbeta med projektet ”Spökgarn”. Kunskapen är stor bland fiskarna. Man 
kan t ex berätta hur gammalt ett garn är som hittas i vattnet. 

Man har haft kontakt med Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket under pro-
jektets gång. Havs- och vattenmyndigheten arbetar nu med ett åtgärdsprogram.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 108 Dnr 2019/23

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektör Diana Olsson informerar om uppstartsmötet som varit gällande Årets 
stadskärna. Arbetet går under namnet BID, Business Improvement Districts. Löpande in-
formation kommer ges.

Kommunstyrelsen har under förmiddagen arbetat med KS-målarbete.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 109 Dnr 2019/257

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Presentation av ny ekonomichef

Lars-Johan Rosvall presenterar sig. Han tillträdde tjänsten som ekonomichef den 2 maj. 

Lars-Johan berättar kort om sin bakgrund samt att han ser fram emot att få jobba i Sim-
rishamns kommun.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 110 Dnr 2019/71

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT

 Följande delegeringsbeslut redovisas:

- Kommunledningskontorets delegeringsbeslut gällande anställningar och löne-
tillägg.

- Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 2019-04-24, §§ 101-106.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 111 Dnr 2019/174

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Brantevik 36:21 samt del av Brantevik 36:23 och Brante-
vik 36:6 - Samrådshandling 

Ärendebeskrivning

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheterna för ny bostadsbebyggelse för fyra friliggan-
de bostadshus i fastighetens södra del, skapa möjlighet för utvidgad verksamhet samt att 
säkra tillfart för intilliggande fastigheter.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 11 mars 2019, § 38, att god-
känna detaljplan för Brantevik 36:21, del av Brantevik 36:23 och Brantevik 36:6, för sam-
råd samt godkänna behovsbedömningen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-04-24, § 107
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-17.
Kungörelse inkl detaljplan/behovsbedömning, 2019-03-20.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-03-11, § 38.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Inte framföra någon erinran mot föreliggande förslag till detaljplan för Brantevik 
36:21 samt del av Brantevik 36:23 och Brantevik 36:6.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden/Plan- och exploateringsenheten
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 112 Dnr 2019/217

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Sandby 64:1 - Planprogram 

Ärendebeskrivning

Planärendet gäller prövning av ny bostadsbebyggelse inom Sandby 64:1. Fastigheten är 
belägen inom södra delen av kustområdet Kyhl Mälarhusen. Planprogrammet redovisar 
fem nya bostadstomter inom två delområden. Föreslagna tomtområden är belägen vid Trel-
leborgsvägen och Dr Berghs Väg.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 11 mars 2019, § 43, att god-
känna planprogrammet för Sandby 64:1 för samråd samt godkänna behovs-bedömningen.
Tre ledamöter avstod från att delta i beslutet.
Mot beslutet reserverade sig två ledamöter skriftligt.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-04-24, § 108
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-17.
Kungörelse ink detaljplan/behovsbedömning, 2019-04-04.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-03-11, § 43. 

Avstå från att delta i beslutet

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

Gudrun Schyman (F!) önskar göra en protokollsanteckning.

Ordföranden ställer frågan om Gudrun Schyman (F!) får göra en protokollsanteckning vil-
ket godkännes.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Inte framföra någon erinra mot planprogrammet.

Anteckning till protokollet

Gudrun Schyman (F!) anser att detta ärende inte borde gått vidare till samråd.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 112 forts Dnr 2019/217

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden/Plan- och exploateringsenheten

 

13



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 113 Dnr 2019/212

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Helårsprognos 1 2019-kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

Sedan några år tillbaka består kommunens samlade ekonomiska uppföljning av fyra helårs-
prognoser. En av prognosernas upprättas i samband med den lagstadgade delårsrapporten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade vid sammanträde den 23 januari 2019, § 9, 
datum för de kommungemensamma uppföljningarna under 2019. Enligt ärendet skall upp-
följning ske per sista mars, maj, augusti (delårsrapport) samt oktober.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-04-24, § 109
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-24.
Helårsprognos för kommunstyrelsens drift och investeringsbudget 2019 (per 31 mars).

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Helårsprognos 1 för år 2019 avseende kommunstyrelsens verksamheter godkänns 
och läggs till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 114 Dnr 2019/213

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Helårsprognos 1 - Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 1. Progno-
sen är upprättad efter mars månads utgång. Kommunens budgeterade balanskravsresultat ligger 
på 10,6 mnkr vilket förutsätter ett noll-resultat i driften. Med ett prognostiserat driftresultat på 
– 5,8 mnkr uppnås sålunda inte balanskravsresultatet 2019. 

Den negativa avvikelsen – 5,8 mnkr avser dels barn- och utbildningsnämnden – 4,8 mnkr, dels 
samhällsbyggnadsnämnden -1,0 mnkr. 

Kommunledningskontoret anser att såväl barn- och utbildningsnämndens som samhällsbygg-
nadsnämndens ekonomiska obalanser är problematiska men inte omöjliga att rätta till under 
resterande verksamhetsår. Förslaget är därför att nämnderna omgående sätter igång ett arbete 
som syftar till att komma i ekonomisk balans innan årets slut samt att kommunstyrelsen löpan-
de informeras om detta arbete och dess resultat. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-04-24, § 110
Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-04-17
Helårsprognos 1 – Simrishamns kommun

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Barn- och utbildningsnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att om-
gående påbörja ett arbete som syftar till att nå ekonomisk balans under 2019 samt att 
kommunstyrelsen löpande informeras om detta arbete och dess resultat.
I övrigt läggs Helårsprognos 1/2019 till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 115 Dnr 2019/91

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Snabbare buss dödar levande landsbygd 

Ärendebeskrivning

2019-02-15 inkom medborgarförslaget ”Snabbare buss dödar levande landsbygd”: 

Förslagsställaren redogör i sin skrivelse till kommunen för ett antal synpunkter kring Skå-
netrafikens förslag om att hållplats Södra Mellby Tångdala ska utgå från Skåneexpress 
linje 3 i samband med genomförandet av högkvalitativ busstrafik på Österlen. 

Förslagsställaren anser att förslaget för högkvalitativ busstrafik på Österlen där hållplatser 
dras in är ogenomtänkt, flera av pendlarna i Södra Mellby kan efter genomförandet av för-
slaget tvingas ta bilen till sitt arbete.

Med hänvisning till att hållplats Södra Mellby Tångdala är den närmsta busshållplatsen till 
stenshuvud nationalpark anser förslagsställaren att det är en felsatsning att lägga ned buss-
hållplatser för att intjäna en kortare restid, att satsningen försämrar tillgängligheten till tu-
rismnäringen och attraktiva grönområden.

 Det borde ligga i kommunens intresse att stödja ekoturismen och värna om att bevara en 
levande landsbygd anser förslagsställaren.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-04-24, § 111
Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-02-28
Medborgarförslaget – Snabbare buss dödar levande landsbygd med namnunderskrifter 
2019-02-15

Yrkande

Jeanette Ovesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Pia Ingvarsson (S) yrkar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

Gudrun Schyman (F!) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 115 forts Dnr 2019/91

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande om att medborgarförslaget ska avslås mot Pia 
Ingvarssons (S) yrkande om att medborgarförslaget ska anses vara besvarat och finner att kom-
munstyrelsen beslutat anse att medborgarförslaget vara besvarat. 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Medborgarförslaget anses vara besvarat med hänvisning till att frågeställningarna 
ligger utanför kommunens uppdrag. 

______
Beslutet expedieras till:
Emma-Lea Almén
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 116 Dnr 2018/507

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Slå ihop SÖSK-kommunernas upphandlingsavdel-
ningar 

Ärendebeskrivning

Anders, Henrik & David Mårtensson, Sofielust Naturgrus & Sten AB, har lämnat ett med-
borgarförslag där man anser att Sösk-kommunernas upphandlingsavdelningar bör slås 
ihop. Motiveringen är att det blir lättare för upphandlare att hålla sig ajour med alla bran-
scher – exempelvis skulle en upphandlare kunna specialisera sig på upphandling av trans-
porter, en annan upphandlare på upphandling av äldreomsorg, en på camping och en på 
grus, och så vidare.

Målet skulle vara att förfrågningsunderlagen ska bli mer branschspecifika och bättre hushålla 
med skattebetalarnas pengar. En annan viktig sak är att det ska bli lättare att dela upp en större 
förfrågan till flera mindre så att de mindre lokala företagen ska ha möjlighet att vara med och 
vinna upphandlingar på hemmaplan.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 28 januari 2019 att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut fattas i kommunstyrelsen/kom-
munfullmäktige.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-04-24, § 112
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-08.
Inkommit medborgarförslag, 2018-12-07. 
Samverkansöverenskommelse i upphandlingsfrågor, 2018-08-29.

Yrkande

Jeanette Ovesson (M) yrkar att man ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att fortsätta 
dialogen med övriga SÖSK-kommuner för ett eventuellt samgående.

Pia Ingvarsson (S) yrkar att medborgarförslaget anses vara besvarat eftersom kommunerna 
redan samverkar i upphandlingsfrågor och den samverkan som bedrivs enligt samverkansöver-
enskommelsen anses tillräcklig för tillfället. Gemensamma upphandlingar genomförs på de 
områden där det anses motiverat, ofta områden där verksamhetscheferna redan har ett långtgå-
ende samarbete.

Mats Bengtsson (C) yrkar bifall till Jeanette Ovessons (M) yrkande.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 116 forts Dnr 2018/507

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Paul Frogner Kockum (KD) yrkar bifall till Jeanette Ovessons (M) yrkande.

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

Efter diskussion drar Jeanette Ovesson (M) tillbaka sitt yrkande.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Medborgarförslaget anses vara besvarat eftersom kommunerna redan i upphand-
lingsfrågor och den samverkan som bedrivs enligt samverkansöverenskommelsen 
anses tillräcklig för tillfället. Gemensamma upphandlingar genomförs på de områ-
den där det anses motiverat, ofta områden där verksamhetscheferna redan har ett 
långtgående samarbete.

________
Beslutet expedieras till:
Henrik Mårtensson
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 117 Dnr 2019/142

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Borgensavgifter - principer och årsvis avgift - Simrishamns bostäder 

Ärendebeskrivning

Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska kommuner ta ut en mark-
nadsmässig ersättning i borgensavgift av Simrishamns Bostäder AB.  Avgiften har fastställts 
för varje lån utifrån dess förutsättningar. I syfte att skapa en förenklad hantering och bättre 
överblickbarhet har SKL, SABO och Kommuninvest tillsammans utvecklat en ny modell för 
beräkning av kommunal borgen. Kommunen och bolagen är ense om att det finns ett gemen-
samt intresse av att i fortsättningen beräkna och fastställa borgensavgiften utifrån denna nya 
modell.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-04-24, § 113
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-01
Borgensavgifter – principer och årsvis avgift

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Tillämpa den nya beräkningsmodellen för borgensavgift för kommunala bostadsaktie-
bolag.

_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamns Bostäder
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 118 Dnr 2019/220

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om stöd från Yngve Östbergs Donationsfond - Kivik Art Centre 

Ärendebeskrivning

Kivik Art Centre ansöker i skrivelse om stöd med 100 000 kronor från Yngve Östbergs 
Donationsfond att användas till byggande av konstverk av Ulla Viotti.
Totala budgeten för uppförandet av konstverket är beräknat till cirka 2 000 000 kronor.

Av Yngve Östbergs testamente samt Länsstyrelsens registreringsbevis för stiftelsen fram-
går att stiftelsens ändamål är att då den behållna räntan i fonden uppgått till 25 000 kronor 
kan fullmäktige bestämma huruvida det tillgängliga räntebeloppet skall utdelas till något 
ändamål som fullmäktige beslutar, eller förbli oanvänt till den sammanlagda räntan uppgått 
till 50 000 kronor. Då beloppet ovillkorligen skall användas för det eller de ändamål i och 
för staden som fullmäktige beslutar.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut,2019-04-24, § 114
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-09.
Inkommen ansökan, inkl bilagor, 2018-08-27.
Registreringsbevis, Stiftelsen Yngve Östbergs Donationsfond.
Yngve Östbergs testamente.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Avslå ansökan då konstverkets uppförande inte är i staden, vilket enligt testamentet 
var Yngve Östbergs vilja.

_______
Beslutet expedieras till:
Kivik Art Centré
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 119 Dnr 2019/35

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samverkansöverenskommelse mellan Simrishamns kommun och lokal-
polisområde Ystad 2019-2020 

Ärendebeskrivning

Mellan Simrishamns kommun och lokalpolisområde Ystad har upprättats förslag till sam-
verkansöverenskommelse kring det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. 
Överenskommelsen som gäller 2019 - 2020 redovisar åtgärder och åtaganden inom olika 
områden.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-01-23, § 9
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2019-01-23, § 9.
Förslag till samverkansöverenskommelse mellan Simrishamns kommun och lokalpolisom-
råde Ystad 2019 – 2020.

Yrkande

Gudrun Schyman (F!) yrkar att man i överenskommelsen lägger till att man ska arbeta med 
”mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt våld i namn av heder”.

Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till Gudrun Schymans (F!) yrkande.

Jaennine Olesen (M) begär ajounering vilken verkställs kl 15.00-15.05.

Efter ajounering yrkar ordföranden att i överenskommelsen lägger till ”man ska arbeta fö-
rebyggande mot allt våld.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande mot Gudrun Schymans (F!) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens yrkande ”arbeta förebyggande mot 
allt våld”.

Votering begärs och verkställs.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 119 forts Dnr 2019/35

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Omröstning

Den som röstar för ordförandens yrkande röstar Ja.

Den som röstar för Gudrun Schymans (F!) yrkade röstar Nej.

Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Henric 
Appelkvist (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner-Kockum (KD), Lotta Hil-
debrand (L), Mats Bengtsson (C), Tomas Assarsson (SD) och Jan Dahl (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).

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Under punkt 3:  Utifrån Medborgarlöftet arbeta med följande; lägga till ”arbeta fö-
rebyggande mot allt våld.

 I övrigt godkänna upprättat förslag till samverkansöverenskommelse mellan Sim-
rishamns kommun och lokalpolisområde Ystad 2019 – 2020.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S) 
och Gudrun Schyman (F!).
_____
Beslutet expedieras till:
Lokalpolisområde Syd

 

23



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 120 Dnr 2019/164

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Skånetrafikens politikerråd - 
Maria Linde Strömberg (M) 

Ärendebeskrivning

Maria Linde Strömberg (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i Skånetrafi-
kens politikerråd.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-04-29, § 110, beviljades Maria Linde Ström-
berg (M) entledigande från uppdrag som ersättare i Skånetrafikens politikerråd samt upp-
drogs åt kommunstyrelsen att utse ny ersättare.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut, 2019-04-29, § 110
Avsägelse från Maria Linde Strömberg, 2019-03-18.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Till ny ersättare i Skånetrafikens politikerråd utses:

Pia Ingvarsson (S)
Ponnygatan 4
272 37 SIMRISHAMN

_______
Beslutet expedieras till:
Skånetrafikens politikerråd
Pia Ingvarsson (S)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 121 Dnr 2019/215

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag i Skånetrafikens politikerråd - Margareta Nils-
son (C) 

Ärendebeskrivning

Margareta Nilsson (C) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i Skånetrafikens 
politikerråd.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-04-29, § 111, entledigades Margareta Nils-
son (C) från uppdragets som ledamot i Skånetrafikens politikerråd samt uppdrogs till kom-
munstyrelsen att utse ny ledamot.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut, 2019-04-29, § 111
Avsägelse från Margareta Nilsson (C), 2019-04-05.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Till ny ledamot i Skånetrafikens politikerråd utses:

Jeanette Ovesson (M)
Amiralsgatan 16
276 60 SKILLINGE

______
Beslutet expedieras till:
Skånetrafikens politikerråd
Jeanette Ovesson (M)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 122 Dnr 2019/156

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Underhållsplan beläggning gator

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt beslut dnr 2019/227 §50, underhållsplan beläggning ga-
tor, föreslagit kommunfullmäktige besluta om tilläggsanslag på 5,3 mnkr årligen i ramanslag 
för investeringsbudget 2019-2021. Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige 
avslå förslaget och istället hänvisa till den nyligen inledda budgetprocessen för 2020-2022.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-04-24, § 125
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-17
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-03-11, § 50
Komponentredovisning av gatuanlägning.
Underhållsplan för gatubeläggning.

Yrkande

Jeanette Ovesson (M) yrkar på att ärendet återremitteras eftersom fler underhållsplaner 
kommer tas upp för politisk behandling och att man då vill hantera samtliga planer vid 
samma tillfälle.

Pia Ingvarsson (S) begär ajounering, vilken verkställs kl 15.30-15.45.

Efter ajounering yrkar Pia Ingvarsson (S) bifall till samhällsbyggnadsnämndens beslutsför-
slag.

Tomas Assarsson (SD) yrkar återremiss enligt Jeanette Ovessons (M) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera ärendet och 
finner att kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet i avvaktan på att ytterligare un-
derhållsplaner ska behandlas.

Votering begärs och verkställs.

Beslutsgång

Den som vill att ärendet återremitteras rösta Ja.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 122 forts Dnr 2019/156

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Den som vill att ärendet avgörs idag röstar Nej

Omröstning

Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Henric 
Appelkvist (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hil-
debrand (L), Mats Bengtsson (C), Tomas Assarsson (SD) och Jan Dahl (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).

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Ärendet återremitteras i avvaktan på att ytterligare underhållsplaner tas upp för politisk 
behandling.

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:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 123 Dnr 2019/236

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektdirektiv Hållbarhetsprogram   

Ärendebeskrivning

2013 antog kommunstyrelsen i Simrishamns kommun Lokalt åtgärdsprogram för miljömå-
len 2013. Smärre revideringar har därefter gjorts och nuvarande åtgärds-program gäller till 
och med år 2020. Arbetet med att formulera åtgärder för att uppfylla miljömålen gjordes 
parallellt med färdigställandet av ny översiktsplan (beslut i KF 2015, laga kraft 2017). Ett 
stort antal miljöåtgärder ingår i översiktsplanen och anses i samband med den årliga upp-
följningen, miljöbokslutet, därmed ha tagits hänsyn till. 
För den hållbara utvecklingen är det viktigt att översiktsplanen, med sina tydliga ställ-
ningstaganden och strategier, är vägledande. Gällande översiktsplan bygger på ett helhets-
perspektiv för den hållbara utvecklingen och ansvaret för att genomföra planen har förde-
lats brett inom den kommunala organisationen. 

Kommunfullmäktige beslutade 30 oktober 2017 att uppdra åt kommundirektören att ta 
fram förslag på nytt miljömålsprogram. För att ta nästa steg mot ett hållbart Simrishamn ur 
alla tre perspektiven – socialt, ekonomiskt och ekologiskt (miljö), föreslås nu att ett håll-
barhetsprogram tas fram för Simrishamns kommun. Det ska innehålla mål och strategier 
till år 2030 för att lokalt bidra till att miljömål, folkhälsomål och FN:s Agenda 2030 ska 
nås. 

Under innevarande mandatperiod ska översiktsplanen aktualitetsprövas med en integrerad 
hållbarhetsbedömning som blir vägledande för avvägningar i framtida planering. Arbetet 
med hållbarhetsprogrammet ska ske synkroniserat med aktualitetsprövningen av översikts-
planen.

Hållbarhetsprogrammet ska vara styrande för Simrishamns kommunkoncern, både nämn-
der och kommunalt ägda bolag, men också beröra hela samhället.  

Till hållbarhetsprogrammet ska en handlingsplan för genomförande 2021–2024 bifogas.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-04-24, § 133
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-15
Utkast till projektdirektiv Hållbarhetsprogram för Simrishamns kommun – 2030
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 123 forts Dnr 2019/236

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yrkande

Gudrun Schyman (F!) yrkar att ärendet återremitteras för att behandlas i samband med att 
nyligen inkomna motioner om Agenda 2030-utskott behandlas.

Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till Gudrun Schymans (F!) yrkande.

Jeanette Ovesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Mats Sundbeck (V) yrkar bifall till Gudrun Schymans (F!) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera ärendet och 
finner att ärendet ska avgöras idag.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Uppdra åt kommundirektören att ta fram ett hållbarhetsprogram för Simrishamns 
kommun 

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:
Kommundirektören
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 124 Dnr 2019/146

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2018 Sydöstra Skånes Räddningstjänst SÖRF 

Ärendebeskrivning

SÖRF, Sydöstra Skånes Räddningsförbund har inkommit med sin årsredovisning inklusive 
revisionsberättelse för 2018.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-04-24, § 116
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-17
Revisionsberättelse 2018
Årsredovisning 2018

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisning 2018 för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 125 Dnr 2019/152

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning för år 2018 – Nya Joneberg C AB 

Ärendebeskrivning

Nya Joneberg C AB har inkommit med sin årsredovisning inklusive revisionsberättelse för 
2018.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-04-24, § 117
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-17
Revisionsberättelse 2018
Årsredovisning 2018 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisning 2018 för Nya Joneberg C AB

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 126 Dnr 2019/153

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning för år 2018 - Simrishamns Bostäder AB 

Ärendebeskrivning

Simrishamns Bostäder AB har inkommit med sin årsredovisning inklusive revisionsberättelse 
för 2018.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-17
Revisionsberättelse 2018
Granskningsrapport 2018
Årsredovisning 2018 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisning 2018 för Simrishamns Bostäder AB.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (Beslutsförslag)

32



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 127 Dnr 2019/145

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning för år 2018 - Simrishamns Näringslivsutveckling AB 

Ärendebeskrivning

Simrishamns Näringslivsutveckling AB har inkommit med sin årsredovisning inklusive revi-
sionsberättelse för 2018.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-04-24, § 119
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-17
Revisionsberättelse 2018
Granskningsrapport 2018
Årsredovisning 2018.

Jäv

Lennart Månsson (S) anmäler jäv i ärendet. 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisning 2018 för Simrishamns Näringslivsutveckling AB.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 128 Dnr 2019/210

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning  2018 - AV Media Skåne 

Ärendebeskrivning

Revisionsberättelse 2018 har avgivits för kommunalförbundet AV Media Skåne.  

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att medlems-kommunernas kom-
munfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räken-
skapsåret 2018.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-04-24, § 130
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-24.
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018, 2019-04-04.
Revisionsberättelse för 2018, 2019-03-15.
Protokoll, AV Media Skåne, 2019-03-11.
Granskning av årsbokslut 2018-12-31, Kommunalförbundet AV Media Skåne.

Jäv

Christer Grankvist (S) anmäler jäv i ärendet. Christl Bengtsson (S) tjänstgör i denna para-
graf.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisning 2018 för AV Media Skåne.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 129 Dnr 2019/115

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2018 - Miljöförbundet 

Ärendebeskrivning

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund har inkommit med sin årsredovisning inklusive revi-
sionsberättelse för 2018.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-04-24, § 121
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-17
Revisionsberättelse 2018
Årsbokslut 2018
Årsredovisning 2018.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisning 2018 för Miljöförbundet.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 130 Dnr 2018/484

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltningen 

Ärendebeskrivning

Detta ärende innehåller ett förslag till ny placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltningen. 
Nu gällande policy fastställdes 2012.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-25 §50 beslutades om återremittering för att ytter-
ligare se över de etiska riktlinjerna. Översynen har dels lett till en revidering av de etiska riktlinjer-
na i form av en ny punkt (7) avseende förbud att investera i bolag som arbetar med prospektering 
och brytning av alunschiffer i Sverige, dels att i kapitel 3 punkt 3.3 föra över ansvar och delega-
tionsbeslut från tidigare chefsekonomen till ekonomichefen.

I övrigt innehåller det ursprungliga nya förslaget ett omarbetat avsnitt avseende etiska riktlinjer

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-04-24, § 120
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-11
Placeringspolicy
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-02-25, § 50.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna förslaget till ny placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltningen.

 Den av kommunfullmäktige i maj 2012, § 66, fastställda placeringspolicyn upphör där-
med att gälla. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 131 Dnr 2019/120

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (F!) - Uppmärksamma 100 år av kvinnlig rösträtt 

Ärendebeskrivning

Gudrun Schyman (F!), Margarethe Müntzing (F!) och Ingmarie Jacobsen (F!) har i motion 
föreslagit att Simrishamns kommun på lämpligt sätt uppmärksammar 100 år av kvinnlig 
rösträtt.  

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-04-24, § 122
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-04
Motion från Gudrun Schyman m fl (F!) inkommen 2019-03-04

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Motionen bifalles genom att Simrishamns kommun uppmärksammar 100 år av kvinn-
lig rösträtt i skolundervisningen under vecka 21, 2019 samt genom arrangemang på 
biblioteket under hösten 2019. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 132 Dnr 2018/508

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Mats Sundbeck (V) och Ingemar Hansson (V) - Solcellspar-
ker i Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Mats Sundbeck (V) och Ingemar Hansson (V) föreslår i inkommen motion, daterad den 12 
december 2018, att kommunfullmäktige beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att snarast utreda var lämpliga platser för solcellsparker finns i kommun samt att en plan 
upprättas för anläggning av solcellsparker och att anläggningsarbetet påbörjas senast under 
år 2020.

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 28 januari 2019, § 21, remitterades motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden vilka behandlade densamma den 11 mars 2019, § 44.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-04-24, § 123
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-04.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-03-11, § 44.
Motion från Mats Sundbeck (V) m fl, 2018-12-12.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Bifalla den del av motionen som avser utredning om det finns lämplig kommunal 
mark. Utredningen kan göras i samband med att en markpolicy för Simrishamns 
kommun tas fram.

 Avslå de delar av motionen som avser att upprätta en plan för anläggning av sol-
cellsparker samt att anläggningsarbetet ska påbörjas under 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 134 Dnr 2019/149

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjer för Simrishamns kommuns grafisk profil 

Ärendebeskrivning

Med en enhetlig logotyp för all kommunal verksamhet är kommunen synlig för kommu-
ninvånarna som en stark och lätt igenkännbar aktör, som erbjuder medborgarna god service 
inom olika områden. Även långt bortom kommungränsen ger den enhetliga, grafiska av-
sändaren en tydlig bild för framtida medborgare och företagare, turister och andra intresse-
rade. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-04-2, § 124
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-10.
Förslag till riktlinjer för Simrishamns kommuns grafiska profil.
Kommunfullmäktiges beslut 2006-06-26, § 88.

KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR

 Anta riktlinjer för Simrishamns kommuns grafiska profil enligt förslag. 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2006-06-26, § 88, gällande profilhandbok.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 133 Dnr 2018/62

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Margarethe Müntzing (F!) - Införa porrfilter i kommunens 
skolor 

Ärendebeskrivning

Margarethe Müntzing (F!) föreslår i inkommen motion, daterad den 30 januari 2018, att 
barn- och utbildningsnämnden

 beslutar att införa porrfilter vid kommunens förskolor, grundskolor och gymnasie-
skolor

 att det i samband med beslutet förs en dialog med barnen, de unga och deras föräld-
rar om detta

 att elevhälsopersonalen har återkommande samtal med barn och unga, senast från 
klass 5 då pubertetssamtal genomförs, om porr och tankar runt kropp och integritet.

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 26 februari 2018, § 41, remitterades motionen till 
barn- och utbildningsnämnden vilka behandlade densamma den 26 februari 2019, § 25.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inför nämndens beslut berett ärendet genom att 
utarbeta ett förslag till svar på motionen, genomfört en kostnadsutredning och redovisat 
hur andra kommuner hanterar frågan om porrfilter. 

Vid barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet den 26 februari 2019, § 25, be-
slutades, efter omröstning med siffrorna 7 – 5, föreslå kommunfullmäktige att avslå motio-
nen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-04-24, § 132
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-08.
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2019-02-26, § 25.
Barn- och utbildningsförvaltningens kostnadsberäkning, 2019-02-01.
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2018-06-25.

Yrkande

Gudrun Schyman (F!) yrkar bifall till motionen utifrån alternativ 1 i bilaga 1 i barn- och 
utbildningsförvaltningens skrivelse vilket innebär att aktivera funktioner för filtrering i 
samband med att kommunen byter sina brandväggar sommaren 2019.
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§ 133 forts Dnr 2018/62

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag mot Gudrun Schymans 
(F!) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.

Votering begärs och genomförs.

Omröstning

Den som röstar för arbetsutskottets beslutsförslag röstar Ja.

Den som röstar för Gudrun Schymans (F!) yrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Henric 
Appelkvist (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hil-
debrand (L), Mats Bengtsson (C), Tomas Assarsson (SD) och Jan Dahl (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).

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Motionen avslås.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S) 
och Gudrun Schyman (F!).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

41



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-05-08

§ 135 Dnr 2019/157

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ombudgetering och avskrivning - samhällsbyggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt beslut dnr 2018/206 §55, Ombudgetering från 2018 till 
2019 också lagt ett förslag om avskrivning avseende projekt som ej kunnat förutses. 
Sammantaget beskrivs tre projekt till en sammanlagd summa av 4 695 000 kr varav två om 
sammanlagt 4 178 000 kr skulle avskrivas genom beslut av kommunfullmäktige. 
Kommunens styrmodell när det gäller investeringar innebär att en flerårig plan med möjlighet 
att flytta med sig överskott till kommande år skapar en flexibilitet i såväl tid som investerings-
kostnader. Den fleråriga planen bygger också på kommunens långsiktiga finansiella förmåga, 
dvs den totala investeringsramen motsvarar de resurser som är tillgängliga för investeringar. 
Några ytterligare resurser för oförutsett är inte tillgängliga. I skenet att nämnden kan föra med 
sig ett outnyttjat investeringsutrymme på totalt 31,8 mnkr ser inte kommunledningskontoret att 
kommunfullmäktige ska besluta avskriva de föreslagna projektkostnaderna utan de får hanteras 
inom den beslutade investeringsramen. 

Beslutsunderlag

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-17
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-03-11, § 55
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse, 2019-02-26
Förslag till ombudgetering 2018 till 2019

Yrkanden

Jeanette Ovesson (M) yrkar avslag på samhällsbyggnadsnämndens begäran.

Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande om avslag mot Pia Ingvarssons (S) yrkande 
om bifall till samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat avslå förslaget.

Votering begärs och verkställs.
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§ 135 forts Dnr 2019/157

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Omröstning

Den som bifaller Jeanette Ovessons (M) yrkande om avslag röstar Ja.

Den som bifaller Pia Ingvarssons (S) yrkande om bifall röstar Nej.

Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Henric 
Appelkvist (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hil-
debrand (L), Mats Bengtsson (C), Tomas Assarsson (SD) och Jan Dahl (SD)

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

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Avslå begäran från samhällsbyggnadsnämnden om ombudgetering/avskrivning.

Reservationer

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

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 136 Dnr 2019/158

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsför-
sörjning - Gröstorp 4:30 - 4:37 

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för del av Gröstorp 4:2 med flera vann laga kraft 19 september 2014. Syftet 
med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i norra delen av Gröstorp. Detalj-
planen omfattar de åtta fastigheterna Gröstorp 4:30 - 4:37 som idag ligger utanför verk-
samhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Innan utbyggnad av kommunalt vatten 
och avlopp kan utföras och förbindelsepunkter upprättas till de aktuella fastigheterna måste 
verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning fastställas.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 11 mars 2019, § 51, föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten och 
spillvatten för Gröstorp 4:30 - 4:37, i enlighet med bilagt kartmaterial, samt godkänna utö-
kad investeringsbudget för utbyggnad av dricksvatten och spillvatten till fastigheterna en-
ligt 2019 års VA-taxa.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-04-24, § 127
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-11.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-03-11, § 51.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-26.
Karta Gröstorp 4:30 – 4:37, förslag på verksamhetsområde.

Yrkande

Jeanette Ovesson (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvatten för Gröstorp 
4:30 - 4:37, i enlighet med redovisat kartmaterial.

 Godkänna utökad investeringsbudget för utbyggnad av dricksvatten och spillvatten 
till fastigheterna enligt 2019-års VA-taxa.

_______
Beslutet expedieras till:
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§ 136 forts Dnr 2019/158

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 137 Dnr 2017/61

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Markanvisning Joneberg 2 - ändrad byggnadsutformning samt förläng-
ning av genomförandeavtal 

Ärendebeskrivning

I samband med att samhällsbyggnadsnämnden anordnade en markanvisnings-tävling för 
fastigheterna Joneberg 8 och 9, lämnade två företag (Knut Edstrand Byggnads AB och 
Utvecklingsbolaget Sverige AB (senare överlåtet till Nybo Bostadsutveckling AB) in täv-
lingsbidrag.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 26 januari 2017, § 21, samt 12 april 2017, § 60, att 
låta båda företagen få bygga inom kvarteret Joneberg. Efterfrågan på fler bostäder inom 
Jonebergskvarteret har emellertid inte varit lika stor som företagen förväntat. Kommunfull-
mäktige beslutade 18 juni 2018, § 110 om en förlängning av avtalet till och med 31 januari 
2019. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 4 februari 2019, § 16, att föreslå Kommunfull-
mäktige att bevilja ytterligare förlängning till och med 30 juni 2019. Nybo Bostadsutveck-
ling AB har sökt och blivit beviljat bygglov för en utformning som avviker från det som 
avtalats. Samtidigt har Knut Edstrand Byggnads AB kommit in med ett önskemål om att få
ändra byggnationen inom Joneberg 8 och 9.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att marknaden är oförändrad och att det är 
rimligt att båda exploatörerna själva får avgöra bebyggelsens utformning under förutsätt-
ning att den stämmer överens med detaljplanen och att genom-förandeavtalen i övrigt gäl-
ler, inklusive fastställt markpris.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 11 mars 2019, § 46, att föreslå 
kommunfullmäktige godkänna att Nybo Bostadsutveckling AB får frångå gällande genom-
förandeavtal avseende byggnadsutformning inom Joneberg 2, samt att genomförandeavta-
let i övrigt ska gälla oförändrat och att förlänga genomförandeavtalet avseende Joneberg 2 
till den 31 december 2019.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-04-24, § 127
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-10.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-03-11, § 46.
Skrivelse med begäran om förlängning av avtal, 2019-01-15.
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-06-18, § 110.
Genomförandeavtal, Joneberg 2, 2017-04-06.
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§ 137 forts Dnr 2017/61

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna att Nybo Bostadsutveckling AB får frångå gällande genomförandeavtal 
avseende byggnadsutformning inom Joneberg 2, samt att genomförandeavtalet i öv-
rigt ska gälla oförändrat.

 Förlänga genomförandeavtalet avseende Joneberg 2 till den 31 december 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 138 Dnr 2019/163

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Markanvisning Joneberg 8 och 9 - ändrad byggnadsutformning samt för-
längning av avtal 

Ärendebeskrivning

I samband med att samhällsbyggnadsnämnden anordnade en markanvisnings-tävling för 
fastigheterna Joneberg 8 och 9, lämnade två företag (Knut Edstrands Byggnads AB och 
Utvecklingsbolaget Sverige AB (senare överlåtet till Nybo Bostadsutveckling AB) in täv-
lingsbidrag.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 26 januari 2017, § 21, att låta båda företagen få byg-
ga inom kvarteret Joneberg. Efterfrågan på fler bostäder inom Jonebergskvarteret har emel-
lertid inte varit lika stor som företagen förväntat. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 27 
september 2018, § 185, om en uppdelning av genomförandeavtalet i två: Joneberg 8 re-
spektive Joneberg 9, samt en förlängning av markanvisningen fram till den 28 februari 
2019. Knut Edstrands Byggnads AB har kommit in med ett önskemål om att i stället få 
bygga radhus, något som företaget bedömer skulle bli mer lättsålt. Samtidigt har Nybo 
Bostadsutveckling AB sökt och blivit beviljad ett bygglov för en utformning som avviker 
från gällande genomförandeavtal.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att marknaden är oförändrad och att det är rim-
ligt att båda exploatörerna själva får avgöra bebyggelsens utformning under förutsättning 
att den stämmer överens med detaljplanen och att genom-förandeavtalen i övrigt gäller, 
inklusive fastställt markpris.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 11 mars 2019, § 45, att föreslå 
kommunfullmäktige godkänna att Knut Edstrands Byggnads AB får frångå gällande ge-
nomförandeavtal avseende byggnadsutformning inom Joneberg 8 och 9, samt att genomfö-
randeavtalen i övrigt ska gälla oförändrade och att förlänga genomförandeavtalen avseende 
Joneberg 8 och 9 till den 31 december 2019.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-04-24, § 129
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-10.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-03-11, § 45.
Mail med önskan om förlängning av avtal, 2019-02-22.
Genomförandeavtal, Joneberg 8, 2018.
Genomförandeavtal, Joneberg 9, 2018.
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§ 138 forts Dnr 2019/163

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna att Knut Edstrands Byggnads AB får frångå gällande genomförandeavtal 
avseende byggnadsutformning inom Joneberg 8 och 9, samt att genomförandeavta-
len i övrigt ska gälla oförändrade.

 Förlänga genomförandeavtalen avseende Joneberg 8 och 9 till den 31 december 
2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 139 Dnr 2017/349

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bolagsordning för Österlens Kommunala Renhållnings Aktiebolag - revi-
dering 

Ärendebeskrivning

Simrishamns och Tomelilla kommuner äger gemensamt Österlens Kommunala Renhåll-
nings Aktiebolag (ÖKRAB). Respektive kommunfullmäktige antog under 2018 förslag till 
ny bolagsordning och nytt ägardirektiv. Kommunfullmäktige i Simrishamn beslutade kring 
dessa den 26 november 2018, § 207. 

Efter att bolagsordningen fastställdes vid bolagets extrastämma och därefter översändes till 
Bolagsverket har Bolagsverket återkommit till ÖKRAB om föreläggande om en mindre 
justering i § 13. Enligt föreläggandet kan, enligt aktiebolagslagen, en kallelse inte enbart 
ske skriftligen utan de måste preciseras hur, exempelvis per post eller mail.

Denna petitess innebär alltså att kommunfullmäktige i såväl Simrishamns kommun som 
Tomelilla kommun måste ta upp ärendet om ny bolagsordning för ÖKRAB ytterligare en 
gång.

Vid behandling av förslag till reviderad bolagsordning beslutade kommun-styrelsens ar-
betsutskott den 20 mars 2019, § 76, återremittera ärendet för att få fram handlingar som 
styrker hur ordförandeposten ska utses.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-04-23, § 131
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-05.
Förslag till reviderad bolagsordning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2019-03-20, § 76.
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-11-26, § 207.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna förslag till reviderad bolagsordning för Österlens Kommunala Renhåll-
nings Aktiebolag.

 Den reviderad bolagsordning skall fastställas vid Österlens Kommunala Renhåll-
nings Aktiebolags nästa bolagsstämma samt därefter skall bolagsordningen regi-
streras hos Bolagsverket.
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§ 139 forts Dnr 2017/349

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 140 Dnr 2019/249

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kiviks avloppsreningsverk 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den 25 april 2019, § 97, behandlat ären-
de kring ombyggnad, med tillhörande, finansiering, av Kiviks avloppsreningsverk.

Kiviks avloppsreningsverk har i många år haft periodvisa problem med inkommande be-
lastning och tillskottsvatten. Under perioder på sommaren när befolkningen ökar kraftigt 
inom Kiviks avloppsreningsverks upptagsområde uppstår kapacitetsproblem. Kapacitets-
problemen har lett till att länsstyrelsen utfärdat anslutningsstopp för ny bebyggelse kopplad 
till Kiviks avlopps-reningsverk.

Med denna bakgrund ansökte samhällsbyggnadsnämnden om utökat tillstånd till Länssty-
relsen under 28 april 2016. Ansökan godkändes och nytt tillstånd beviljades enligt miljö-
balken 14 december 2017. I Kiviks ARV:s nya tillstånd anges att det nya verket ska vara i 
drift senast 14 december 2022, annars förfaller tillståndet. Om tillståndet förfaller krävs en 
ny tidskrävande tillståndsprocess. Det är alltså största vikt att kommunen påbörjar åtgär-
derna i tid.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträdet föreslå kommunfullmäktige:
 Godkänna utökad investeringsram för perioden 2019–2020 i projekt 14568, Kiviks 

ARV med 65 mnkr, med följande fördelning:
o Godkänna utökad investeringsbudget 2019 med 25 mnkr i projekt 14568,
Kiviks ARV. 
o Godkänna utökad investeringsbudget 2020 med 40 mnkr i projekt 14568,
Kiviks ARV.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-02.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-04-24, § 97.
Investeringskalkyl, 2019-04-11.
Komponentfördelningskalkyl, 2019-04-11.
Projektbudget, 2019-03-21.
Naturvårdsverkets beslutsmeddelande, 2018-22-15.
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§ 140 forts Dnr 2019/249

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yrkande

Jeanette Ovesson (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag.

Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna utökad investeringsram för perioden 2019–2020 i projekt 14568, Kiviks 
ARV med 65 mnkr, med följande fördelning:

- Utökad investeringsbudget 2019 med 25 mnkr i projekt 14568, Kiviks ARV. 

- Utökad investeringsbudget 2020 med 40 mnkr i projekt 14568, Kiviks ARV.

______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 141 Dnr 2019/40

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Reglemente - kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

I översynen av styrelsens reglemente som beslutades i kommunfullmäktige den 25 mars 
2019 har det noterats ett bortfall. I beslutet saknas en av beslutssatserna från Kommunsty-
relsens beslutsförslag och följdaktningen har tillägget i reglementestexten ej heller gjorts.  

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-29
Reglemente för Kommunstyrelsen, 2019-03-25, § 76
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-03-25, § 76
Kommunstyrelsens beslut, 2019-03-13, § 83
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 58

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 I kommunstyrelsens reglemente under ”Styrelsens övergripande uppgifter”, § 3, 
lägga till en ny punkt 13 med lydelsen ”ha ett övergripande ansvar för det strategis-
ka arbetet för jämställdhetsfrågor och mot alla former av diskriminering”.

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige  (beslutsförslag) 
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