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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 223 Dnr 2019/22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

Ärende nr 8 ”remissvar angående förslag till nya föreskrifter till väg 11” ska behandlas 
som ett beslutsärende och inte som information.

 Godkänna upprättad ärendelista med ändring enligt ovan.

_____

4



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 224 Dnr 2019/34

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelande

Följande meddelanden redovisas:

- Minnesanteckningar från Skånetrafikens kundråd, 2019-10-07.

- Minnesanteckningar från Skånetrafikens politikerråd, 2019-10-10.

- Minnesanteckningar från Skånetrafikens tjänstemannaråd, 2019-10-09.

- Kollektivtrafiknämndens beslut om uppställning för tåg i Simrishamn.

- Nominering till Årets Nyföretagarkommun 2019

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 225 Dnr 2019/420

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lönekartläggning 2018

Chefsförhandlare Martin Sjögren informerar om lönekartläggning 2018.

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra 
osakliga löneskillnader i lön och anställningsvillkor mellan kvinnor och män kartlägga och 
analysera bestämmelser och praxis avseende löner och andra anställningsvillkor som 
tillämpas hos arbetsgivaren och löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete 
som är att betrakta som lika eller likvärdigt. 

Arbetsgivaren ska vidare analysera om eventuellt förekommande löneskillnader har direkt 
eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnaden mellan kvinnor 
och män som utför arbete som är att betrakta som lika och grupp med arbetstagare som 
utför arbete som är eller anses vara kvinnodominerade.
 
Det analyserade löneunderlaget gäller 2018 års löneläge.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 226 Dnr 2019/23

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektör Diana Olsson informerar om att arbetet med kommunfullmäktiges mål 
2021-2024 pågår.  Material finns inlagt i Netpublicator.

Nästa tillfälle då man kommer arbeta med målen är vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 16 december.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 227 Dnr 2019/71

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av delegeringsbeslut

Följande delegeringsbeslut redovisas:

- Arbetsutskottets delegeringsbeslut, 2019-10-23, §§ 230-233.

- Anställningar vid kommunledningskontoret.

- Tjänstledighetsansökan vid kommunledningskontoret.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 228 Dnr 2019/395

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Överklagan av Trafikverkets beslut om nya föreskrifter om hastighetsbe-
gränsning på väg 11 i Skåne län (TRV 2019:54663)

Äendebeskrivning

Trafikverket presenterade den 17 juni 2019 en konsekvensutredning till förslag om hastig-
hetsföreskrifter på väg 11, Skåne län, enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensut-
redning vid regelgivning.

Nya hastighetsföreskrifter på väg 11 föreslås där sträckan Sjöbo-Anklam föreslås få en 
hastighetsökning från 90 till 100 km/h. Sträckan är mötesseparerad och uppfyller kraven 
för en hastighetshöjning.

Sträckan Anklam-Tomelilla sänks från 90 till 80 km/h i avvaktan på den planerade om-
byggnationen som är planerad att genomföras innan år 2025.

Sträckan Tomelilla-Simrishamn (Järrestad) föreslås få en sänkning från 90 till 80 km/h. 
Sträckan uppfyller inte den standard som krävs för 90 km/h och sträckan finns inte med i 
några planer för ombyggnad innan år 2025.

SÖSK-kommunerna kommer skicka in en gemensam överklagan till Regeringen men kom-
munstyrelsen anser det viktigt att även Simrishamns kommun skickar in egen överklagan.

Beslutsunderlag

SÖSK:s överklagan till Trafikverket

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna den gemensamma överklagan från SÖSK-kommunerna.

 Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M), samt kommunsty-
relsens 2.e vice ordförande, Pia Ingvarsson (S), underteckna överklagan.

 Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M), samt kommunsty-
relsens 2:e vice ordförande, Pia Ingvarsson (S), underteckna en egen överklagan 
från Simrishamns kommun.

 _____
Beslutet expedieras till:
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 228 forts Dnr 2019/395

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Infrastrukturstrateg Erica Johansson 
Kanslichef Anita Ipsen
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 229 Dnr 2018/505

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Vipan 2 , Simrishamn - granskning 

Ärendebeskrivning

Detaljplanen syftar till prövning av ny och utökad bostadsbebyggelse inom fastigheten 
Vipan 2 i Simrishamn. Planen föreslår byggrätter för nya flerbostadshus som beräknas in-
nehålla ca 45 lägenheter.
Syftet är också att bidra till en ökad rumslighet längs Storgatan och Linnégatan genom väl 
gestaltad bebyggelse mot gata.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 26 september 2019, § 195, 
godkänna detaljplanen för Vipan 2 för granskning samt godkänna samrådsredogörelsen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-10-23, § 234
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-14.
Kungörelse, 2019-10-02.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-09-26, § 195.
Plankarta, 2019-09-10.
Detaljplan, granskningshandling, 2019-09-09.
Avseende dagvattenhantering, 2019-08-22.
Miljöteknisk markundersökning, 2019-08-08.
Samrådsredogörelse, 2019-05-27.
Riskutredning avseende farligt gods på väg, 2018-10-21.
Trafikbullerutredning, 2018-09-28.
Markradonmätning, 2018-09-20.
Geoteknisk undersökning, 2018-09-11.
Miljökontroll, 2013-01-09.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Inte framföra någon erinran mot upprättad detaljplan för granskning avseende Vi-
pan 2 i Simrishamn.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 230 Dnr 2019/175

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av detaljplan för Hoby 18:21 - granskning 

Ärendebeskrivning

Ändring av detaljplan för Hoby 18:21 i Kyhl syftar till att upphäva korsmark inom delar av 
planområdet samt att tillåta att huvudbyggnad byggs samman med gästhus och förråds-
byggnad. Korsmark innebär att endast komplementbyggnad får placeras inom området.

På fastigheten finns idag uppförd byggnad med förbindelsegångar mellan huvudbyggnad 
och gästhus samt mellan huvudbyggnad och förråd. Korsmark föreslås upphävas inom de 
delar som förbindelsegångarna är placerade. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 mars 2019, § 40, att godkänna planen för 
samråd. Länsstyrelsen har under samrådstiden inte haft någon erinran mot planförslaget. 
Sakägare har bland annat haft synpunkter på befintlig byggnads storlek och utformning, 
påverkan på omgivningen och naturvärden, oro för markföroreningar på grund av den tidi-
gare billackeringsverkstaden.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 augusti 2019, § 180, samt med komplette-
ringar den 26 september 2019, § 197, att godkänna planen för granskning. I gransknings-
handlingar föreslås korsmark upphävas inom de områden där förbindelsegångar finns. 
Granskningshandlingarna har kompletterats med bestämmelse (f1) om att huvudbyggnad 
får byggas samman med gästhus och förrådsbyggnad, i enlighet med samrådsförslaget.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-10-23, § 235
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-16.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-09-26.
Kungörelse, 2019-10-04.
Samrådsredogörelse, 2019-09-26.
Tillägg till planbeskrivning, reviderad, 2019-09-26.
Plankarta, reviderad, 2019-09-26.
Behovsbedömning.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-08-22, § 180.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Inte framföra någon erinran mot föreliggande förslag till ändring av detaljplan för 
Hoby 18:21.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 230 forts Dnr 2019/175

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen/plan- och exploateringsenheten
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 231 Dnr 2019/357

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Arbets-/befattningsbeskrivning av kommunens tjänster ska finnas till-
gängliga på kommunens hemsida 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit avseende arbets-/befattningsbeskrivning på kommunens 
tjänster. Förslagsställaren föreslår att arbets-/befattningsbeskrivningar ska finnas tillgängli-
ga på kommunens hemsida för att kunna härleda till arbetets innehåll och syfte.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-10-23, § 236
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-05
Inkommit medborgarförslag 2019-08-16
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-09-02, § 176

Bakgrund/utredning

I dagsläget har vi i Simrishamns kommun 264 olika titlar. Var och en av dessa arbetar med 
verksamhetens bästa i fokus och det finns inte längre några ”statiska” arbeten. Tvärtom så 
förändras kommunens olika arbetsuppgifter ständigt. För bara några årtionden sedan kunde 
man beskriva ett arbetes innehåll, som också oftare bestod över tid, men numera förändras 
arbetets innehåll ständigt. Det är också därför intressant att göra ”nerslag” i medarbetarnas 
vardag, som bland annat sker via kommunens instagramkonto. På så sätt kan man få en 
inblick i kommunens olika verksamheter. 

Då en kommun är en komplex och mångfacetterad organisation, både till tjänstepersoner-
nas titlar och arbetets innehåll finns det flera skäl till att inte specificera tjänsternas innehåll 
med befattningsbeskrivningar.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
 

 Avslå medborgarförslaget

_______
Beslutet expedieras till:
Kent Olsson
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 232 Dnr 2019/321

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2019-09-11 att återremittera ärendet för att 
titta på fördelningen av kostnaderna där man utgår från invånarantal i respektive kommun. 

Det finns sedan 2012 ett avtalat samarbete om gemensam tjänstemannaorganisation för 
tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen i Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kom-
muner. De fyra kommunerna köper tjänster genom värdkommunen, Tomelilla kommun. 
Den gemensamma organisationen handlägger samtliga ärende fram till beslut men även 
efterarbetet. Respektive kommun fattar egna myndighetsbeslut och styr i sin egen delega-
tionsordning vem som fattar beslut. Syftet med samarbetet är att gemensamt utnyttja resur-
ser, och arbeta effektivt och enhetligt i förhållande till näringsidkarna.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund består av Simrishamns, Tomelilla och Ystads kom-
muner. Enligt gällande förbundsordning lämnar förbundsmedlemmarna över myndighets-
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska 
fullgöras av kommunala miljönämnder. Förbundet kan i övrigt åta sig uppgifter i nära an-
slutning till dess lagstadgade verksamhet. Dessa verksamheter ska finansieras genom av-
gifter och ersättningar från aktuell Förbundsmedlem. 

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

Då förslagets ambition är att i högsta möjliga grad uppnå självfinansiering, bygger försla-
get på att medlemskommunernas kostnad för alkoholverksamheten huvudsakligen finansie-
ras via sänkta medlemsavgifter för förbundets nuvarande verksamhet. Förslaget innebär att 
resterande kostnader för den gemensamma alkoholenheten som inte kan finansieras genom 
minskade medlemsavgifter fördelas mellan Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad base-
rat på antalet stadigvarande tillstånd. Förslaget innebär med denna beräkningsmodell en 
ökad årlig kostnad för Simrishamns kommun på 21 000 kr samt en engångskostnad för 
flytt av verksamhet om 75 000 kr.

Socialnämnden beslutade 2019-08-29 att ställa sig bakom en sammanslagning av gemen-
sam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad-Ös-
terlenregionens miljöförbund. Socialnämnden tar inte ställning till de ekonomiska villkoren 
i förslaget. Sammanslagningen ska börja gälla den 1 januari 2020.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 232 forts Dnr 2019/321

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-10-23, § 237
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-19
Beslut i kommunstyrelsen 2019-09-11, §192 
Beslut i socialnämnden 2019-08-29, Dnr 2019/133 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-28, §196
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-25
Protokoll SÖSK Kommittémöte från 2019-05-28

Bakgrund/utredning

Ystad-Österlenregionens miljöförbunds fasta kostnader fördelas enligt förslaget med alko-
holenheten vilket innebär kostnadsminskningar för nuvarande verksamhet. I detta förslag 
föreslås medlemsavgifterna minskas för att istället användas till att finansiera alkoholverk-
samheten. 

Eftersom en ökad avgift till näringslivet inte är önskvärt och de övergripande kostnaderna ökar 
innebär det att alkoholverksamheten inte kan bedrivas till 100 % självfinansieringsgrad. I den-
na budget bedöms en finansieringsgrad på 61 % kunna uppnås. Resterande behöver finansieras 
av medlemmarna. För Sjöbos del föreslås en medlemsavgift som motsvarar 138 tkr.

Hur fördelas kostnaderna i befintlig tjänstemannaorganisation i Tomelilla 
Kostnadsfördelningen i befintlig tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen bygger på hur många stadigvarande tillstånd varje kommun har den sista au-
gusti. Fördelningen brukar skifta en procent upp eller ner.
För 2019 är fördelningen: Simrishamn 34%, Sjöbo 12%, Tomelilla 13% och Ystad 41%. 
Principen för fördelning av kostnaderna är alltså densamma som fördelningen av kostnader 
i förslaget om en genomsam alkoholenhet i miljöförbundet. 

Sammanfattning
Medlemsavgifterna för miljöförbundets övriga verksamhet har sedan förbundets start fördelats 
enligt förbundsordningen där Simrishamns del är 33,7%. Om denna fördelning skulle gälla 
även för alkoholverksamheten skulle Sjöbo inte betala något eftersom de inte är medlemmar i 
Miljöförbundet. 

Att fördela kostnaderna för alkoholverksamheten baserat på kommunernas invånarantal är en 
bra generell nyckel om man inte har en bättre verksamhetsanpassad nyckel att tillgå. Detta 
skulle ge Simrishamn 23,4 % av kostnaderna. 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 232 forts Dnr 2019/321

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Den mest verksamhetsanpassade nyckeln att tillgå bedömdes vara att använda antal stadigva-
rande tillstånd vid utgången av föregående år, i detta fall 2018-12-31. Denna beräkningsgrund 
innebär att Simrishamns del av kostnaderna blir 35,6 %. 

Kostnadsfördelningen i befintlig tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alko-
hollagen där Tomelilla är den värdkommun som övriga kommuner köper tjänster av motsvarar 
fördelningen av kostnaderna i förslaget om en gemensam alkoholenhet i miljöförbundet. Sim-
rishamns kostnadsandel beräknas 2019 till 34 %. 

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) lägger tilläggsyrkande om att ge kommundirektören i uppdrag att tillsam-
mans med representanter från de berörda kommunerna och från miljöförbundet ta fram ny för-
bundsordning och nytt samverkansavtal. Detta beslut gäller under förutsättning att motsvaran-
de beslut tas i Tomelilla, Sjöbo och Ystad kommuner. 
Kommunstyrelsen ska genom rapport följer upp självfinansieringsgraden om 12 månader.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna förslaget till sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Sim-
rishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad Österlenregionens 
miljöförbund.

  Ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med representanter från de berör-
da kommunerna och från miljöförbundet ta fram ny förbundsordning och nytt sam-
verkansavtal.

 Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut tas i Tomelilla, Sjöbo och 
Ystad kommuner.

 Kommunstyrelsen ska genom rapport följa upp självfinansieringsgraden om 12 må-
nader.

Protokollsanteckning

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

_______
Beslutet expedieras till:
Ystad Österlenregionens miljöförbund
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 232 forts Dnr 2019/321

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sjöbo kommun
Tomelilla kommun
Ystad kommun
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 233 Dnr 2019/426

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Malin Henriks-
son (L) 

Ärendebeskrivning

Malin Henriksson (L) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen 
samt som ersättare i arbetsutskottet.

Kommunfullmäktige behandlade avsägelsen vid sitt sammanträde 28 oktober 2019, § 244.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Malin Henriksson (L), 11 oktober 2019

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Till ny ersättare i arbetsutskottet utses:

Lotta Hildebrand (L)
Ågatan 7
272 31 SIMRISHAMN

_______
Beslutet expedieras till:
Lotta Hildebrand (L)
Kommunledningskontoret
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 234 Dnr 2019/371

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2020-2021 

Ärendebeskrivning

Detta ärende avser fastställandet av budgeten för åren 2020-2022.

Alliansen har inkommit med förslag till budgetramar för åren 2020 till 2022. Förslaget 
finns bifogat till detta ärende. Av förslaget framgår vilka förutsättningar som gäller för 
beräkningen av budgetramarna samt dess finansiering. 

Ramtilldelning för Revisorerna beslutas av kommunfullmäktige och finns bara med i un-
derlaget för att visa helhetsbilden.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut, 2019-10-28, § 232
Kommunstyrelsens beslut, 2019-10-09, § 219
Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-09-16
Budgetkommentarer
Alliansens budget 2020-2022
MBL-protokoll, 2019-09-26
Sverigedemokraternas budgetförslag 2020-2022
Oppositionspartiernas budgetförslag 2020-2022

Yrkanden

Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), lägger ett ändringsyrkande att beslutspunkt 6 får föl-
jande lydelse ”Godkänna förslag till tillägg av investeringsramar för 2020 och 2021 enligt 
tabell 4 i avsnitt ”investeringsbudget” samt lägger följande tilläggsyrkande:

- De av kommunfullmäktige fastställda 5 mnkr för 2020 samt 5,5 mnkr för 2021 i in-
vesteringsbudgeten under kommunfullmäktiges förfogande upphävs och återfinns 
som en del av samhällsbyggnadsnämndens utökade investeringsram

- Tillföra barn- och utbildningsnämnden ett tillfälligt omställningsbidrag om 4 mnkr 
för 2020 från kommunfullmäktiges till förfogande

- Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att fatta nödvändiga struktur- och inrikt-
ningsbeslut med fokus på lagstadgade krav och på kärnverksamheten för att på ett 
par års sikt kunna anpassa verksamheten till förväntade ekonomiska ramar.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 234 forts Dnr 2019/371

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Till exempel avseende gymnasieorganisationen inklusive vuxenutbildning, översyn av 
förskolans, grundskolans och elevhälsans organisation och en utvärdering av icke 
lagstadgade verksamheter.

Pia Ingvarsson (S) yrkar avslag på Alliansens, (M), (C). (L), (KD), tilläggsyrkande och 
lägger följande yrkanden:

- Fastställa skattesatsen för 2020 till 20,51

- Godkänna finansiella och verksamhetsmässiga mål med inriktning på god ekono-
misk hushållning

- Godkänna att nämndernas budgetansvar ska följa avsnittet ”Budgetuppföljning”

- Bifall till Oppositionspartiernas, (S), (FI), (MP), (V), (ÖP), budgetförslag vad avser 
såväl drift som investeringsbudget.

- Godkänna förslag till tillägg av investeringsram om 30 mnkr år 2020 och 20 mnkr 
år 2021 när det gäller den skattefinansierade delen av samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde.

- Godkänna förslag till VA-investeringsramar om 19,5 mnkr för år 2020 när det gäl-
ler den avgiftsfinansierade delen

- Godkänna att beskrivna investeringsregler ska gälla (se avsnitt ”Investeringsbud-
get”)

- Godkänna föreslagna resultat-, finansierings- och balansbudgetar för åren 2020 till 
och med 2022 enligt Oppositionspartiernas, (S), (FI), (MP), (V), (ÖP), budgetskri-
velse.

Tomas Assarsson (D) yrkar bifall till (SD):s budgetförslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om man kan behandla budgetförslagen i sin helhet vilket kom-
munstyrelsen godkänner.

För att utse ett motförslag till Alliansens, (M), (C), (L), (KD), budgetförslag ställer ordfö-
randen proposition på Oppositionspartiernas, (S), (FI), (MP), (V) (ÖP), budgetförslag mot 
(SD) budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutat godkänna Oppositionspartier-
nas, (S), (FI), (MP), (V), (ÖP), budgetförslag som motförslag.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 234 forts Dnr 2019/371

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsomgång

Ordföranden ställer därefter proposition på Alliansens, (M), (C), (L), (KD), budgetförslag 
mot Oppositionspartiernas, (S), (FI), (MP), (V), (ÖP) budgetförslag och finner att kom-
munstyrelsen beslutat enligt alliansens budgetförslag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för Alliansens, (M), (C), (L), (KD), budgetförslag röstar Ja.

Den som röstar för Oppositionspartiernas, (S), (FI), (MP), (V), (ÖP), budgetförslag röstar 
nej.

Voteringen utfaller med 7 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Anders 
Johnsson (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul-Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand 
(L) och Mats Bengtsson (C) mot

6 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun 
Schyman (FI), Hans-Olof Höglund (MP) och Mats Sundbeck (V) samt

2 som avstod; Tomas Assarsson (SD) och Jan Dahl (SD).

Kommunstyrelsen har beslutat enligt Alliansens, (M), (C), (L), (KD), budgetförslag.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Fastställa skattesatsen för 2020 till 20,51 procent.

 Godkänna finansiella och verksamhetsmässiga mål med inriktning på god ekono-
misk hushållning. 

 Godkänna att nämndernas budgetansvar ska följa avsnittet ”Budgetuppföljning”.

 Fastställa driftbudgeten för 2020-2022, dvs nämndernas ramar samt finansieringen 
(se avsnitt ”Driftsbudget”).
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 234 forts Dnr 2019/371

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Godkänna förslag till investeringsramar för 2022 (se avsnitt ”Investeringsbudget”).

 Godkänna förslag till tillägg av investeringsramar för 2020 och 2021 enligt tabell 4 
i avsnittet investeringsbudget

 Ge nämnderna i uppdrag att innan utgången av februari 2020 återkomma med för-
slag på vilka investeringsprojekt som utifrån 2022 års investeringsramar får genom-
föras till och med år 2022.

 Godkänna att beskrivna investeringsregler ska gälla (se avsnitt ”Investeringsbud-
get”).

 Godkänna föreslagna resultat-, finansierings- och balansbudgetar för åren 2020 till 
och med 2022 (se avsnitt ”Resultat-, finansierings- och balansbudget”).

 De av kommunfullmäktige fastställda 5 mnkr för 2020 samt 5,5 mnkr för 2021 i in-
vesteringsbudgeten under kommunfullmäktiges förfogande upphävs och återfinns 
som en del av samhällsbyggnadsnämndens utökade investeringsram

 Tillföra barn- och utbildningsnämnden ett tillfälligt omställningsbidrag om 4 mnkr 
för 2020 från kommunfullmäktiges till förfogande

 Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att fatta nödvändiga struktur- och inrikt-
ningsbeslut med fokus på lagstadgade krav och på kärnverksamheten för att på ett 
par års sikt kunna anpassa verksamheten till förväntade ekonomiska ramar.

Till exempel avseende gymnasieorganisationen inklusive vuxenutbildning, översyn 
av förskolans, grundskolans och elevhälsans organisation och en utvärdering av ic-
ke lagstadgade verksamheter.

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist 
(S), Gudrun Schyman (FI), Hans-Olof Höglund (MP) och Mats Sundbeck (V).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 234 forts Dnr 2019/371

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 235 Dnr 2019/15

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Mats Sundbeck (V) - fler cykelställ centralt och vid busshåll-
platser samt centralt placerade cykelpumpar 

Ärendebeskrivning

Mats Sundbeck (V) föreslår i inkommen motion, daterad den 6 januari 2019 att:

 Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att, under 2019, utreda placeringar av fle-
ra cykelställ i centrala Simrishamn samt fler och säkrare cykelställ vid busshållplat-
ser och tågstationer i hela kommunen.

 Utreda, under 2019, möjligheten att placera cykelpumpar centralt i Simrishamn och 
i byarna.”

Motionären framför i motionen bland annat att det är en lovvärd trend i tiden att fler än 
tidigare cyklar samt att elcykel gett många möjligheter att börja cykla istället för att ta bi-
len. Samtidigt framförs att de märkligt nog saknas cykelställ på många ställen i staden.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 28 januari 2019, § 22, för beredning 
att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden som behandlade motionen vid sam-
manträde den 22 augusti 2019, § 171, och beslutade då föreslå kommunfullmäktige ”I ar-
betet med cykelplanen för Simrishamns kommun ingår bland annat frågan kring cykelpum-
par och cykelparkering. I remissversionen av cykelplanen föreslås att en plan bör tas fram 
för cykelparkeringar i respektive tätort och vid kollektivtrafikhållpaltser. Arbetet med att 
sätta upp cykelpumpar pågår, och är redan utfört i Simrishamn, Kivik och Skillinge. I re-
missversionen av cykelplanen beskrivs även hur kommunen kan arbeta vidare med den 
service som kan erbjudas vid olika målpunkter och cykelparkeringar, bland annat avseende
cykelpumpar, samt att mot bakgrund att arbetet med cykelplan redan pågår anses motionen 
härmed besvarad.”

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-10-23, § 238
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-27.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-08-22, § 171.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-15.
Motion från Mats Sundbeck (V).
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 235 forts Dnr 2019/15

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yrkande

Mats Sundbeck (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag mot Mats Sundbecks 
bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets beslutsför-
slag.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Med hänvisning till att de pågår ett arbete med framtagande av en cykelplan, där 
frågorna kring cykelpumpar och cykelparkeringar ingår, anses motionen besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 236 Dnr 2019/128

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ej färdigbehandlade medborgarförslag 2019 

Ärendebeskrivning

Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och 
motioner, KL, kap 5, § 23.

Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år redo-
visar de motioner som inte beretts färdigt och beslutats (Arbetsordning § 32).

Enligt KL, kap 5, § 35, ges fullmäktige rätt att avskriva motioner som ej handlagts inom ett 
år från det att motionen väckts.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-10-23, § 239
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-26
Rapport, ej färdigbehandlade medborgarförslag.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Med godkännande lägga den i ärendet gjorda redovisningen till handlingarna.

____
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 237 Dnr 2019/129

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ej färdigbehandlade motioner 2019 

Ärendebeskrivning

Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och 
motioner, KL, kap 5, § 23.

Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år redo-
visar de motioner som inte beretts färdigt och beslutats (Arbetsordning § 32).

Enligt KL, kap 5, § 35, ges fullmäktige rätt att avskriva motioner som ej handlagts inom ett 
år från det att motionen väckts.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-10-23, § 240
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-10
Rapport, ej färdigbehandlade motioner.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Med godkännande lägga den i ärendet gjorda redovisningen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 238 Dnr 2019/325

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Försäljning av industritomten Otto Lars 12 - Gröstorps Åkeri AB 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen återremittera 19-09-11 ärendet med uppdrag åt kommundirektören un-
dersöka om det finns en tidigare utfästelse med köparen. 

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

I det material som finns kring ärendet så återfinns inget skriftligt avtal sedan tidigare med 
köparen, inte heller kunden kan ta fram ett sådant utan hänvisar till muntliga överenskom-
melser. Enligt de uppgifter som finns dokumenterade så är kunden informerad sedan 2017 
om att marken ska värderas. Priset om 80 kr/kvm har aldrig uppgetts vara aktuellt utan 
kunden är informerad om att värdering måste inväntas innan reservation kan ske. Reserva-
tionen skrevs först när det nya värdet på marken var klarlagt. Oavsett information på hem-
sidan så har kunden fått korrekt information dvs att marken ska värderas. Ett förslag till 
köpeavtal är upprättat och utskickat till Gröstorps Åkeri AB, i juni 2018, med ett värderat 
markpris om 160 kr/m2. Sedan reservationsbekräftelsen lämnades för Otto Lars 12 har 
priset inte ändrats. Det nya priset har med andra ord varit känt för köparen genom hela 
reservations- och bygglovsprocessen. 

Simrishamns kommun har i dagsläget ett flertal tomter inom Otto Lars reserverade med ett 
markpris om 160 kr/m2 och ett fåtal lediga tomter kvar inom hela exploateringsområdet. 

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

Samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag (2019-06-18, § 152) till KF kvarstår.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-10-23, § 241
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 2019-10-14
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 238 forts Dnr 2019/325

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut kommunstyrelsen, daterad 2019-09-11
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-06-18, § 152.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-07.
Köpeavtal – ej undertecknat av köparen.
Reservationsbekräftelse, daterad 2018-06-12
Mail angående hemsidans uppdatering, daterad 2019-09-18
Mail från Roland Österlind, inkommen 2019-09-30
Utdrag ur Evolution, daterad 2019-10-01
Mail angående hantering av ärende 2019/325, daterad 2019-10-03

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar i första hand att man uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att 
förhandla fram ett avtal med köpeskilling som är i enighet med köparen. I andra hand att 
köpeskillingen blir 80 kr/kvm.

Ordföranden begär ajournering, vilken verkställs kl 15.30-15.35.

Efter ajournering yrkar ordföranden bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

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

Pia Ingvarsson (S) drar tillbaks sitt första hands yrande och yrkar att köpeskillingen ska 
vara 80 kronor/kvm.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag mot Pia Ingvarssons (S) 
yrkande om en köpeskilling på 80 kronor/kvm och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt arbetsutskottets beslutsförslag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar på arbetsutskottets beslutsförslag röstar Ja.

Den som röstar för Pia Ingvarssons (S) yrkande röstar Nej.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 238 forts Dnr 2019/325

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Voteringen utfaller med 7 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Anders 
Johnsson (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand 
(L) och Mats Bengtsson (C) mot 

8 Ja-röster; Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schy-
man (FI), Hans-Olof Höglund (MP), Mats Sundbeck (V), Tomas Assarsson (SD), och Jan 
Dahl (SD).

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Markpriset för industritomten Otto Lars 12 ska fastställas till 80 kronor/kvm.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Anders Johnsson 
(M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand (L) och 
Mats Bengtsson (C). 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 239 Dnr 2019/414

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Verksamhetsområde för kommunalt avlopp inom Havängs sommarby 

Ärendebeskrivning

Föreläggande om att inrätta verksamhetsområde för spillvatten vid Havängs sommarby 
genom allmän anläggning har inkommit från Miljötillsynsenheten Länsstyrelsen Skåne 20 
juni 2019, (Länsstyrelsens diarienummer 567-23238-2018).

Havängs sommarby omfattas av det kommunala ansvaret enligt 6 § lagen om allmänna 
vattentjänster, avseende spillvatten. Havängs sommarby ingår redan i verksamhetsområde 
för dricksvatten. Att verksamhetsområde för spillvatten inrättas i Havängs sommarby inne-
bär dock inte att området omedelbart kan anslutas till spillvattensystemet. För att utbygg-
nad av spillvatten till Havängs sommarby ska kunna ske måste Kiviks avloppsreningsverk i 
första hand vara utbyggt och i drift. Därtill måste nytt spillvattensystem, nya pumpstatio-
ner,
ombyggnationer i befintligt ledningsnät i Kivik med mera även utredas, projekteras och 
utföras. En rimlig tidpunkt, enligt samhällsbyggnadsförvaltningen, för när spillvattenan-
slutning av Havängs sommarby kan ske är 2025.

Bostäderna inom Havängs sommarby har idag enskilda spillvattenanläggningar. Många av 
dessa uppfyller inte miljöbalkens krav på rening och Ystad-Österlenregionens miljöför-
bund har beslutat om förelägganden om krav på åtgärder för bostäderna. Mark- och miljö-
domstolen har framfört att avloppsfrågan måste lösas i ett större sammanhang det vill säga 
genom inrättande av kommunalt verksamhetsområde avseende spillvatten.

Verksamhetsområdet är det område där lagen om allmänna vattentjänster ska tillämpas. 
Verksamhetsområdet ska redovisas så att det tydligt framgår vilka fastigheter som ska om-
fattas, exempelvis i en karta. Fastighetsägare inom ett verksamhetsområde för den allmän-
na vatten- och avloppsanläggningen har både rätt och skyldighet att ansluta sig till den all-
männa anläggningen enligt lagen om allmänna vattentjänster. Huvudmannen har då också 
rätten att ta ut anläggnings-avgifter enligt gällande VA-taxa.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 26 september 2019, § 209, 
föreslå att de fastställs verksamhetsområde enligt bilagd kartbild, 2019-09-13, samt att 
anslutning av tomter inom Havängs sommarby ska ske enligt VA-planen 2020 - 2025.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-10-23, § 242
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-14.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 239 forts Dnr 2019/414

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-09-26, § 209.
Kartbild verksamhetsområde spillvatten, 2019-09-13.
Fastighetsförteckning, 2019-09-13.
Föreläggande om inrättande av verksamhetsområde, Länsstyrelsen Skåne, 2019-06-20.
Yttrande avseende inrättande av verksamhetsområde, VA-avdelningen, 2019-05-31.
Underrättelse inför beslut, Länsstyrelsen Skåne, 2019-05-07. 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Fastställa verksamhetsområde för kommunalt avlopp inom Havängs sommarby, en-
ligt redovisad kartbild 2019-09-13.

 Anslutning av aktuella tomter inom Havängs sommarby ska ske enligt VA-planen 
2020 – 2025.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 240 Dnr 2019/298

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projekt VA-samverkan - bilda gemensamt driftbolag 

Ärendebeskrivning

Under en tid har de förekommit diskussioner med Tomelilla kommun om förutsättningarna 
för bildande av ett gemensamt driftbolag. Ett gemensamt driftbolag bedöms skapa ökade 
förutsättningar att få en fullvärdig interkommunal VA-verksamhet för två mindre kommu-
ner, vilket också skapar en ökad flexibilitet.
Utifrån detta beslutade kommunfullmäktige den 2 september 2019, § 183, att:

 Bilda ett gemensamt driftbolag med Tomelilla kommun för VA-verksamheterna.
 Driftbolagets huvudsäte placeras i Tomelilla kommun.
 Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram erforderliga handlingar för att in-

rätta driftbolaget för VA-verksamhet med Tomelilla kommun. Handlingarna ska 
beslutas i kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsnämnden har därefter, vid sammanträde den 26 september 2019, § 210, 
beslutat:

 Överlämna aktieägaravtal, bolagsordning, samarbetsavtal, ägardirektiv, arbetsord-
ning för styrelsen och VD-instruktion till kommunfullmäktige för antagande.

 Föreslå att kommunfullmäktige i Simrishamn och Tomelilla beslutar att tillsätta en 
interimsstyrelse bestående av 3 ledamöter från vardera kommunen.

 Föreslå att kommunfullmäktige i Simrishamn och Tomelilla delegerar till interims-
styrelsen att fatta erforderliga beslut för att bilda bolaget och starta dess verksamhet 
samt att rekrytera VD.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-10-23, § 243
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-09.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-09-26, § 210.
Förslag till Aktieägarevatal.
Förslag till Bolagsordning.
Förslag till Samarbetsavtal.
Förslag till Ägardirektiv.
Förslag till Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion.
Tidplan reviderad 2019-09-03.
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-09-02, § 183.
Rapport VA-samverkan, 2019-03-28.
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bakgrund/utredning

Inför samhällsbyggnadsnämndens beslut i ärendet den 26 september 2019, § 210, förelåg 
som berednings- och beslutsunderlag, följande tjänsteskrivelse:
”VA-organisationerna i både Simrishamns kommun och Tomelilla kommun är i
huvudsak samstämmiga med VA-branschen i övrigt gällande svenska VA-huvudmäns 
framtida utmaningar och behov. Den svenska VA-branschen står inför
stora framtida utmaningar vad gäller förmåga att uppnå miljökrav, klimatanpassning, appli-
cerande av ny teknik och anpassning till lag- och
myndighetskrav.
Dricksvattenutredningen och Svenskt Vattens hållbarhetsindex visar att små och i
viss mån även medelstora svenska kommuner redan idag har svårt att leva upp till
gällande krav på den kommunala VA-verksamheten. Bristerna bedöms vara mer
påtagliga vad gäller förmågan att organisera och styra sin VA-verksamhet så att
den kan arbeta strategiskt för att på lång sikt klara sitt uppdrag.
Påtagliga utmaningar och behov som Tomelilla kommuns och Simrishamns
kommuns VA-organisationer upplever är:

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

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

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

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

i samhället när konfliktsituationer uppstår.

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

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

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

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

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

37



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 240 forts Dnr 2019/298

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

En gemensam och större VA-organisation bedöms bli mindre sårbar för
personalomsättningar, sjukskrivningar, ledigheter m.m. och skapar bättre
förutsättningar för rimlig beredskapshållning. Större bas skapas för att utveckla
och upprätthålla efterfrågad VA-specifik kompetens i personalstyrkan.
Förutsättningarna för framgångsrika rekryteringar bedöms förbättras, särskilt om
gemensam organisation profileras som just VA-organisation. Studier visar att när
VA-organisationer uppnår ”en kritisk massa” (tillräcklig storlek) så förbättras
förutsättningarna att styra och organisera VA-verksamheterna mot en långsiktigt
hållbar VA-försörjning. VA-organisationerna bedöms då även stå bättre rustade
för att möta förekommande personalomsättningar och även motverka viss
personalomsättning då organisationen exempelvis kan erbjuda större flexibilitet,
mindre andel ensamarbete m.m.

Under åren 2003 till 2010 genomfördes omfattande utrednings- och
planeringsarbeten för VA-samverkan mellan kommunerna vilket utmynnade i ett
konkret förslag till bildande av ett gemensamt driftbolag.
Dock saknas dokumentation kring skälen till att det planerade gemensamma
driftsbolaget aldrig bildades.

Under hösten 2018 beslutades om ett projektdirektiv med målet att utvärdera
tidigare utredningar och förslag kopplat till samverkan mellan Tomelilla kommun
och Simrishamns kommun, att ta fram en nuläges- och behovsanalys för båda
kommunernas VA-organisationer, att ta fram en tidplan för genomförande av
samverkansprocess samt att ta fram avtalshandlingar för kommunal samverkan.

Arbetet med projektdirektivet har mynnat i bifogad rapport. Förutsättningar för de
olika associationsformerna såsom aktiebolag, kommunalförbund och gemensam
nämnd med alternativ på organisatoriska placeringar av VA-huvudmannaskapen
redovisas i rapporten. För val av associationsform rekommenderas gemensamt ägt
driftbolag med bevarande av VA-huvudmannaskapet i respektive kommuns
förvaltningsorganisation. Som VA-organisationens huvudsäte föreslås Tomelilla.
Rapporten innehåller en tidplan som innebär att en gemensam VA-organisation
skulle kunna inleda sin verksamhet kring årsskiftet 2019/2020. Efter diskussioner
i projektets styrgrupp har dock tidplanen reviderats så att bolaget skulle kunna
startas upp vid årsskiftet 2019/2020 men att verksamheterna kommer att föras
över till bolaget i takt med att bolagets organisation byggs upp. Målbilden är att
all verksamhet skall vara överförd till bolaget 1 juli 2020.

38



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2019-11-06

§ 240 forts Dnr 2019/298

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag på vilken associationsform som kommunerna skall gå vidare att ta fram
handlingar för, samt placering av styrelsens säte har varit föremål för politisk
behandling i Simrishamns kommun.

Kommunfullmäktige i Simrishamn tog 2019-09-02 beslut att:

 Bilda ett gemensamt driftbolag med Tomelilla kommun för VA-verksamheterna.
 Driftbolagets huvudsäte placeras i Tomelilla.
 Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram erforderliga handlingar

för att inrätta driftbolaget för VA-verksamheten med Tomelilla kommun.
Handlingarna ska beslutas i fullmäktige.

Avtalshandlingar är nu framtagna i samarbete med Advokatfirman Lindahl och
överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.

En förutsättning för arbetet har varit att det lokala inflytandet ska bestå men att
driften av anläggningarna överlåts till den gemensamma driftorganisationen.
Bolaget blir alltså det gemensamma driftbolaget som sköter driften och blir
arbetsgivare för all personal inom verksamheten.
Kommunens anläggningar kvarstår i respektive kommun. Varje kommun
bestämmer själva över utbyggnads- och ombyggnadsplaner via beslut om
investeringar i respektive kommunfullmäktige. Varje kommun beslutar om sina
VA-taxor vilka bör ha samma struktur men nivån på taxorna kommer att vara
olika. Det gemensamma driftbolaget arbetar på uppdrag från kommunerna som är
huvudman enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) för VA-försörjningen i
respektive kommun.

Ersättningar för investeringar, projekt, övriga tjänster och den löpande va-verksamheten
ska så långt som möjligt baseras på kostnader och nedlagd tid
hänförliga till respektive kommun, och respektive kommuns andel i gemensamma
projekt. Vid beräkning av ersättning för overhead och gemensamma kostnader ska
utgångspunkten vara fördelning mellan kommunerna efter antalet va-abonnemang
i respektive kommun.

Respektive kommun beslutar om sin egen ABVA och verksamhetsområden.
Kommunerna blir delägare i driftbolaget där respektive part äger 50 % av
aktierna.
Upplägget är sådant att det går att utöka ägarkretsen likväl som det går att säga
upp avtalet.”
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KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Överlämna aktieägaravtal, bolagsordning, samarbetsavtal, ägardirektiv för styrelsen  
till kommunfullmäktige för antagande.

 Simrishamn och Tomelilla tillsätter en interimsstyrelse bestående av 3 ledamöter 
från vardera kommunen.

 Simrishamn och Tomelilla delegerar till interimsstyrelsen att fatta erforderliga be-
slut för att bilda bolaget och starta dess verksamhet samt att rekrytera VD.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare 

Ärendebeskrivning

Kommuner och regioner ska kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal läm-
nats över till privata utförare och i avtalen tillförsäkra sig information som gör det möjligt 
att ge allmänheten insyn.

Dessa grundkrav vilar på förhållandet att kommuner och regioner är ansvariga även för 
verksamhet som genom avtal överlämnas till privata utförare. I ansvaret ligger då också att 
följa upp och kontrollera. 

Omfattningen och inriktningen på kontrollen och uppföljningen ser olika ut beroende på 
verksamhetens art och hur angelägen den är ur ett allmänintresse. Ju mer beroende med-
borgarna är av verksamheten desto större krav på uppföljning, kontroll och insyn. 

För att stärka styrningen och strukturen på uppföljningen och kontrollen ska fullmäktige 
varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter 
som utförs av privata utförare på uppdrag av kommuner och regioner. Programmet ska 
även ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn 
ska tillgodoses 

Programmet ska omprövas av fullmäktige varje mandatperiod. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-10-23, § 244
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-16
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata företagare 2019
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-04-25 §73

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare an-
tas. 

_______
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Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Taxor 2020 - Österlens Kommunala Renhållnings AB 

Ärendebeskrivning

Österlens Kommunala Renhållningsbolag AB har inkommit med förslag på taxor för verk-
samhetsåret 2020 avseende Simrishamns kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2019-10-07
Budget 2020 – Ökrab
Budgetkommentarer 2020
Renhållningstaxa Ökrab Förslag 3
Kommentarer Taxor 2020
Taxa containers 2020 förslag ver 3

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Fastställa Österlens Kommunala Renhållningsbolag AB:s taxor att gälla fr.o.m. 
2020-01-01

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor 2020 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Ärendebeskrivning

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med förslag på timtaxa för verksam-
hetsåret 2020 avseende Simrishamns kommun.

Miljöförbundet har även inkommit med taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och fo-
der. I kommande kontrollförordning försvinner begreppet extra offentlig kontroll vid bris-
tande efterlevnad och ersätts med offentlig kontroll. Detta gäller fr.o.m. 2019-12-15. Det 
blir ingen höjning av årsavgifter eller timavgifter i detta beslut mot tidigare gällande avgif-
ter. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-10-23, § 246
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2019-10-17
Beslut Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder
Bilaga 1 – Riskklassning av livsmedelsverksamhet
Tjänsteskrivelse Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Beslut Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens miljöförbund

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Fastställa Ystad-Österlenregionens miljöförbund timtaxa att gälla fr.o.m. 2020-01-
01

 Fastställa taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder att gälla fr.om. 2019-
12-15

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Taxor och avgifter 2019 - Campus Österlen 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden tar ut taxor och avgifter för några av de tjänster som nämn-
den erbjuder. Sedan 1 april 2019 kommer barn- och utbildningsnämnden bland annat att 
erbjuda hyra av lokal och tentamenservice på Storgatan 25 i Simrishamn. Barn- och utbild-
ningsförvaltningen har berett ärendet genom att i samråd med samhällsbyggnadsförvalt-
ningen utarbeta förslag till taxor och avgifter.  

Observera att detta ärende avser endast år 2019. Taxor för år 2020 hanteras i ordinarie rutin 
för Taxor och Avgifter för år 2020 och kommer att behandlas av kommunfullmäktige vid 
novembersammanträdet 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2019-11-04
Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden § 78, 2019-08-27
Tjänsteskrivelse, Barn- och utbildningsförvaltningen, Förslag på taxor 2019 för Campus 
Österlen och Kommunal vuxenutbildning på Storgatan 25, 2019-04-24
Tjänsteskrivelse, Barn- och utbildningsutbildningsförvaltningen Taxor och avgifter 2019 - 
Campus Österlen och Kommunal vuxenutbildning på Storgatan 25

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Fastställa taxan och avgiften för Campus Österlen och Kommunal vuxenutbildning 
på Storgatan 25 att gälla fr.o.m. 2019-11-26

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Sammanträdesdagar 2020 

Ärendebeskrivning

Förslaget om en gemensam årsplanering ger en helhetsbild över samtliga sammanträden i 
nämnderna och kommunfullmäktige. Ambitionen med årsplaneringen är att det ska under-
lätta och ge en effektivare och smidigare planering för ärendegången i kommunen. Det har 
förekommit vid flera tillfällen att ärenden från en nämnd inte kunnat planeras in för beslut i 
kommunstyrelsens arbetsutskott då tidsramarna varit alldeles för snäva. Detta kan inte fullt 
ut avhjälpas med en gemensam årsplanering då även bl.a. personella resurser påverkar, 
men en gemensam årsplanering ger bättre förutsättningar för ärendeplaneringen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-18
Årsplanering sammanträdesdagar 2020

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 

 Fastställa sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott och kom-
munstyrelsen.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Rekommendera nämnderna att anta upprättade sammanträdesdagar för 2020.

 Överlämna förslaget avseende kommunfullmäktiges sammanträden 2020 till kom-
munfullmäktiges presidium

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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