
  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
 2022-10-26  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Rådhuset, stora salen, kl 09.00-11.45, ajournering kl 10.00-11.00 
 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 
 

Utses att justera Pia Ingvarsson  
Justeringens 
plats och tid 

  

Underskrifter  
 

 Paragrafer 138-163 
 Sekreterare 

 
Carina Persson  

 Ordförande 
 

Jeanette Ovesson   

 Justerande Pia Ingvarsson 
 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Datum för 
anslags uppsättande 

2022-11-01 Datum för 
anslags nedtagande 

2022-11-22 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

Carina Persson 
 

 

1



  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
 2022-10-26  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 Beslutande  Jeanette Ovesson (M) 
   Anders Johnsson (M) 
   Jaennine Olesen (M) 
   Henrik Mårtensson (C) 
   Åke Andrén Sandberg (L) 

Paul Frogner Kockum (KD) 
Pia Ingvarsson (S) 
Lars Johansson (S), §§ 138-147, 149-163 
Christer Grankvist (S) tjänstgör för Lars Johansson, § 148 
Berit Olsson (S) 
Andreas Sjögren (S) 
Mats Sundbeck (V) 
Tomas Assarsson (SD) 
Alf Persson (SD) tjänstgör för Malin Yngvard (SD) 

 
 Övriga deltagande Ingela Bröndel (M) 
   Johan Ohlsson (M) 
   Anna Ling (C), §§ 138-140 
   Samra Hasanovic (S) 
   Christer Grankvist (S), §§ 138-147, 149-163 
   John Kvarnbäck (MP) 
   Bengt-Åke Lindell (SD) 
    
   Diana Olsson, kommundirektör 
   Anita Ipsen, bitr kommundirektör/enhetschef, §§ 138-142 
   Carina Persson, nämndsekreterare 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
 2022-10-26  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNNG 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 138 Val av justerare 2022/5  
§ 139 Fastställande av ärendelista 2022/6  
§ 140 Information från kommundirektören 2022/7  
§ 141 Meddelanden 2022/29  
 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyn-

darverksamhet 
2022/306  

 Samhällsplaneringsnämndens beslut: Överföring av 
Skånedatabas 

2022/340  

 Medlemskap godkänd - Energikontor Syd 2022/364  
 Trafikverkets översyn av riksintressen 2021/56  
§ 142 Redovisning av delegeringsbeslut 2022/28  
 Ekonomichefens delegationsbeslut under 2022 2022/265  
§ 143 Information från nämndernas, bolagen och förbundens  

rapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott 
(2022) 

2022/172  

§ 144 Lokalrevision Kommunstyrelsen 2024 2022/313  
§ 145 Internkontroll nämnder 2023 2022/266  
§ 146 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2022/320  
§ 147 Samråd av förslag till handlingsprogram Räddnings-

tjänsten SÖRF 
2022/360  

§ 148 Detaljplan för Rörum 11:19, Simrishamns kommun, 
Skåne län. 

2020/208  

§ 149 Detaljplan för Hjälmaröd 4:203 2020/384  
§ 150 Detaljplan för Hästen 27 m.fl. 2022/316  
§ 151 Detaljplan för Vipan 2 2020/370  
§ 152 Val av ledamöter till strategiskt utskott 2022/401  
§ 153 Sammanträdesdagar 2022-2023 för Strategiska utskot-

tet 
2022/381  

§ 154 Revidering av krisledningsnämndens reglemente 2022/320  
§ 155 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 2022/320  
§ 156 Årsredovisning 2021 - Sydöstra Skånes samordnings-

förbund 
2022/271  

§ 157 Verksamhetsområde för vatten och avlopp  - Mellby 
65:4 

2022/298  

§ 158 Verksamhetsområde för vatten och avlopp  - Gislöv 
17:272 och Gislöv 17:273 

2022/299  

§ 159 Lokala ordningsföreskrifter 2022/159  
§ 160 Motion från Ingmarie Jacobsen (FI) - Näringslivsenhet 

samt nya mål för besöksnäringen. 
2022/136  

§ 161 Kiviks museum, lokaler 2021/411  
§ 162 Sammanträdesdagar 2023 2022/311  
§ 163 Utökat vänortssamarbete 2022/394  

 

3



  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-26  
 
 
 
 
 
 

§ 138   Dnr 2022/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare 

Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson (S). 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-26  
 
 
 
 
 
 

§ 139   Dnr 2022/6 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 

• Godkänna upprättad ärendelista. 

____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-26  
 
 
 
 
 
 

§ 140   Dnr 2022/7 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från kommundirektören 

Kommundirektör Diana Olsson och biträdande kommundirektör/förvaltningschef Anita 
Ipsen lämnar följande information: 

Under januari månad 2023 kommer utbildning ges till samtliga förtroendevalda. 

Kommunstyrelsen får information om kommunens hemsida där man kan få fram den 
kommunala författningssamlingen, kommunstyrelsens reglemente samt Politikerhandbo-
ken. 

Samtliga styrdokument i den kommunala författningssamlingen ska ses över för att revide-
ras, tas bort eller ingå i Hållbarhetspolicyn. 

Genomgång sker också hur tjänsteskrivelser upprättas då tjänstepersoner bereder ärenden  
inför kommunstyrelsen. 

Kommundirektör Diana Olsson informerar om flyktingmottagningen. Den 10 oktober kom 
besked om att massflyktsdirektivet förlängs t o m mars 2024. Ny fördelningsnyckel kom-
mer för Simrishamns kommun.  

Migrationsverket planerar att stänga 2 boenden i Hässleholm och Båstad vilket innebär att 
kommunerna blir ansvariga för att ordna boenden till de personer som varit placerade på 
boenden. Simrishamns kommun är aviserade att de kommer få ta emot personer från dessa 
båda boenden.  

Ny konferens kommer ske den 1 december med Länsstyrelsen och Migrationsverket. 

När det gäller kvotflyktingar är Migrationsverket ansvariga för boenden. Simrishamns 
kommun ska ta emot 19 personer under 2022. Preliminärt är att under 2023 ska Sim-
rishamns kommun ta emot ytterligare 19 personer.  

Ersättningar som är kopplade till massflyktsdirektivet innebär att kommunen får engångs-
ersättningar med 10 000 kronor per plats samt 15 000 kronor per anvisad person. Därutö-
ver har varje person en varierande ersättning mellan 150-300 kronor. Ersättningen för en-
samkommande barn, som fyllt 18 men inte 21 år, är 400 kronor per person.  

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-26  
 
 
 
 
 
 

§ 141   Dnr 2022/29 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas: 

- Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet. 
 

- Samhällsplaneringsnämndens beslut: Överföring av Skånedatabas. 
 

- Medlemskap godkänd - Energikontor Syd. 
 

- Trafikverkets översyn av riksintressen. 
 
_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-26  
 
 
 
 
 
 

§ 142   Dnr 2022/28 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ekonomichefens delegationsbeslut - 2022 

 Följande delegationsbeslut redovisas:  

- Ändring av attestreglemente 

- Placering av pensionsmedel samt på kommunens vägnar underteckna tillhörande 
handlingar. 

 
- Godkännande av borgensåtagande. 

 
_____ 
 

 

8



  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-26  
 
 
 
 
 
 

§ 143   Dnr 2022/172 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från nämndernas, bolagen och förbundens rapportering till 
kommunstyrelsens arbetsutskott   

Ärendebeskrivning 
 
Nämndpresidierna, bolagen och förbunden träffar kommunstyrelsens arbetsutskott en gång 
på våren samt en gång på hösten. Detta för att följa upp den uppsiktsplikt som reglementet 
innehåller.  
 
Vid möten ska vissa punkter redovisas, t ex aktuella verksamhetsfrågor, ekonomi, mål, 
intern kontroll m m. 
 
Arbetsutskottet har den 5 oktober samt 12 oktober träffat samtliga nämnder, bolag samt 
förbund. 
 
Beslutsunderlag 
Informationsmaterial från nämnder, bolag och förbund, 2022-10-05, 2022-10-12 
Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt i Simrishamns kommun, 2020-10-14, § 193 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Godkänna informationen. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-26  
 
 
 
 
 
 

§ 144   Dnr 2022/313 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Lokalrevision Kommunstyrelsen 2024  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt lokalförsörjningsprocessen ska varje nämnd i september besluta om vilka lokalbe-
hov nämnden har de kommande åren. Dessa beslut skickas sedan för beredning i lokalpla-
neringsgruppen, som består av samtliga förvaltningschefer, ekonomichef, lokalstrateg samt 
fastighetschef.  
 
Lokalplaneringsgruppen sätter samman lokalförsörjningsplanen för åren 2024–2028 utifrån 
nämndernas beslut vid lokalrevision, som skickas på remiss till samhällsplaneringsnämn-
den, för att sedan beredas en sista gång innan planen redovisas för budgetberedningen som 
ett underlag för investeringsbudgeten. Lokalförsörjningsplanen läggs därefter fram för an-
tagande i kommunfullmäktige tillsammans med investeringsbudgeten för 2024.  
 
Lokalrevision har nu genomförts för kommunstyrelsen utifrån en kommungemensam mall och 
visar nämndens lokalbehov inom nämndens ansvarsområde de kommande åren. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-09-21, § 146 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-09 
Lokalrevision Kommunstyrelsen 2024 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• De i lokalrevisionen redovisade lokalbehoven för kommunstyrelsen lämnas till lokal-
försörjningsgruppen för vidare beredning vid framtagande av lokalförsörjningsplan för 
antagande 2023. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Lokalförsörjningsgruppen  
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-26  
 
 
 
 
 
 

§ 145   Dnr 2022/266 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Internkontroll nämnder 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har ansvaret för att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämn-
der och förvaltningar. Intern kontroll handlar ytterst om att säkerställa att grunduppdraget och 
de kommunala målen uppnås. Intern kontroll är alltså ett hjälpmedel och inte ett mål i sig. 
 
Nämnderna har upprättat bruttolistor för interna kontrollplaner för 2023 efter genomförd risk- 
och väsentlighetsanalys. Nämnderna har fattat beslut om vilka kontrollmål nämnden ska arbeta 
med nästkommande år. Kommunstyrelsen fastställer i sin tur en samlad internkontrollplan för 
hela kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-09-21, § 148 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2022-09-15 
Nämndernas interna kontrollplaner 2023. 
 
Yrkande 
 
Jeanette Ovesson (M) yrkar att uppdrags åt kommundirektören att ta fram en gemensam 
mall för redovisning av den interna kontrollen. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Godkänna nämndernas interna kontrollplaner för 2023 
 

• Uppdra åt kommundirektören ta fram en mall för redovisning av den interna kon-
trollen. 
 

• Informera kommunfullmäktige om beslutet 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
Kommundirektören 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-26  
 
 
 
 
 
 

§ 146   Dnr 2022/320 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning  

Ärendebeskrivning 
 
Efter fullmäktigeberedningens arbete kring att se över kommunens politiska organisation, 
samt efter beslut i KS 2022-09-13, §127, görs därmed en översyn av kommunstyrelsens 
delegationsordning. Nedan presenteras förslag till förändringar.  
 
I samband med införandet av ett nytt strategiskt utskott under kommunstyrelsen rör sig 
förändringarna främst kring namnrevideringar. Korrigeringarna hittas under kapitel 1, 
”Administration och rättsfrågor”, kapitel 2 ”Ekonomi”, kapitel 4 ”Personal kommunöver-
gripande”, kapitel 5 ” Personal kommunledningsförvaltningen samt kapitel 7 ”Arkiv”.  
 
Hänvisningar kring lag och policys har även setts över och uppdaterats.  
 
Under punkt 2.16 punkt två i ”Ekonomi” görs en förändring då det tidigare var KSAU som 
innehade delegat, revideringen föreslår härmed ekonomichef.  
 
Punkt 7.5 angående avsteg från dokumenthanteringsplan gällande gallring eller bevarande, 
förändras från KSAU till kommunstyrelsens delegat. 
  
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-11 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Godkänna revidering av delegationsordning enligt givna förslag.  
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret/kansliet 
Ekonomichef 
 
  
 
 

12



  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-26  
 
 
 
 
 
 

§ 147   Dnr 2022/360 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Samråd av förslag till handlingsprogram Räddningstjänsten SÖRF  

Ärendebeskrivning 
 
Alla kommuner ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) upprätta ett hand-
lingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och för räddningstjänst. Handlingspro-
grammet ska ha det innehåll och den struktur som föreskrivs i MSBFS 2021:1. Handlings-
programmet antas i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds direktion.  
 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund som hanterar medlemskommunernas skyldigheter 
och befogenheter enligt LSO har arbetat fram ett förslag till handlingsprogram. Innan pro-
grammet antas, ska samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse 
i saken. Svaret förväntades den 25 september 2022 men detta var inte möjligt då handling-
en ankom kommunen först den 9 september 2022.  
 
Simrishamns kommun har med intresse tagit del av förslaget till handlingsprogrammet och 
har inget att erinra. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Handlingsprogram, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. 
 
Yrkande 
 
Lars Johansson (S) yrkar att beslutet får följande lydelse: Biträda handlingsprogrammet 
med särskild vikt vid åtgärder av räddningstjänst under höjd beredskap. 
 
Jeanette Ovesson (M) yrkar att ändring i text sker då man anger att Ystad är enda stad inom 
Sydöstra Skånes räddningstjänsts område, vilket inte stämmer. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Biträda handlingsprogrammet med särskild vikt vid åtgärder av räddningstjänst un-
der höjd beredskap. 

 
• Ändring i text sker då man anger att Ystad är enda stad inom Sydöstra Skånes 

räddningstjänsts område, vilket inte stämmer.  
 
_______ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-26  
 
 
 
 
 
 

§ 147 forts   Dnr 2022/360 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutet expedieras till: 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund  
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-26  
 
 
 
 
 
 

§ 148   Dnr 2020/208 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Detaljplan för Rörum 11:19, Simrishamns kommun, Skåne län.  

Ärendebeskrivning 
 
Detaljplanens syfte är att utöka antal parkeringsplatser inom del av Rörum 
11:19 vid Knäbäckshusen för att förbättra och säkerställa parkeringsmöjlig-
heter inom planområdet. Syftet är också att göra den intilliggande tennisba-
nan planenlig som idag är planlagd som vägmark och park eller plantering. 
För parkeringsplatserna utmed Rörumsstrandsvägen finns idag ett tidsbe-
gränsat bygglov, varav det är önskvärt att ta ett helhetsgrepp om platsen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 september 2019, § 200 att bevilja 
planbesked för detaljplan för del av Rörum 11:19. 
 
Detaljplanen har varit utsänd på samråd mellan den 9 maj 2020 - 1 juni 2020 
och utsänd på granskning mellan den 5 september – 26 september 2020. 
 
Samhällsplaneringsnämnden antog planen den 26 november 2020, § 260. Tre 
sakägare överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen. 
 
Den 9 februari 2022 beslutade Mark- och miljödomstolen att upphäva kommu-
nens beslut om att anta detaljplanen, vilket innebar att ärendet återremitterades           
till Simrishamns kommun. Domstolen ansåg att kommunen frångått     huvud-
regeln i plan- och bygglagen om att kommunen ska vara huvudman           för 
mark planlagd som allmän plats. Domstolen framhöll att kommunen på ett 
tydligare sätt behöver motivera skälen till detta beslut. 
 
När detaljplanen återremitterades till kommunen bedömde Samhällsbyggnads- 
förvaltningen att planförslaget skulle göras tillgängligt för en ny gransknings-
process. I granskning nr 2 har områden som tidigare planlagts med enskilt hu-
vudmannaskap tagits bort ur planförslaget. Övriga förändringar som genom-
förts är redaktionella i syfte att förtydliga kommunens hållning. 
 
Detaljplanen godkändes för ny granskning, granskning 2, av Samhällsplane-
ringsnämnden den 25 augusti 2022, § 170. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-26  
 
 
 
 
 
 

§ 148 forts   Dnr 2020/208 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2002-09-12 
Kungörelse, 2022-08-26 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-08-25, § 170 
Planbeskrivning, 2022-08-01 
Plankarta, 2022-08-01 
Granskningsutlåtande, 2020-11-13 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), 2020-06-25 
Utredning angående skyddade arter enligt artskyddsförordningen, 2020-03-31 Dom i Mark- 
och miljödomstolen, Mål nr P 176-21, 2022-02-09 Behovsbedömning, 2020-01-15. 

Jäv 
 
Lars Johansson (S) anmäler jäv i ärendet. 
 
Christer Grankvist (S) tjänstgör i denna paragraf. 
 
Finansiering 
 
I samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse redogörs för kostnader som uppstår i 
samband med detaljplanen: 
 
”Kostnader för att upprätta detaljplanen har internfakturerats enheten för Of-
fentliga miljöer. 
Kostnad för genomförande av den nya detaljplanen innefattar gatukostnader 
om ca 1,6 miljoner uppdelat på två etapper enligt beräknad kalkyl gata/park: 
Etapp 1, 2020, parkering vid tennisbana är genomförd och betald, inklusive 
skyltar och cykelställ, 
Kostnad 650 000 SEK 
Etapp 2, 2023, parkering vid Rörumstrandväg inklusive, stenmur, räcke, grus, 
ny asfalt vändplan, slitlager asfalt 
Beräknad kostnad 995 000 SEK 

TOTAL kostnad för genomförande av detaljplan 1,645 000 SEK.” 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Inte framföra några synpunkter mot granskningshandlingarna för del 
av Rörum 11:19. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-26  
 
 
 
 
 
 

§ 148 forts   Dnr 2020/208 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsplaneringsnämnden 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-26  
 
 
 
 
 
 

§ 149   Dnr 2020/384 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Detaljplan för Hjälmaröd 4:203  

Ärendebeskrivning 
 
Detaljplanen syftar till att utveckla parkområdet kring Kiviks hotell med bostäder, i huvud-
sak radhus och enstaka friliggande hus. Planen ska även möjliggöra för viss utveckling av 
hotellverksamheten. 
 
Den 1 mars 2006 fick detaljplanen planbesked av byggnadsnämnden. 
 
Under årsskiftet 2006/2007 ställdes planprogrammet ut för samråd. 
 
2009 var detaljplanen utsänd på samråd. 
 
Under 2015 var planen utsänd på utställning 1. Därefter har detaljplanen inväntat utbygg-
nad av reningsverket i Kivik samt tillgången på dricksvatten. 
 
Hösten 2020 var planen utsänd på utställning 2.  
 
Den 21 april 2022, § 92, beslutade Samhällsplaneringsnämnden att planen ska enbart om-
fatta utveckling av hotellverksamheten, med denna ändring godkänns detaljplanen för 
Hjälmaröd 4:203 för utställning 3. Beslutet innebar att det inte längre var möjligt att bygga 
bostäder på platsen. Sökanden var inte villig att gå vidare med projektet på dessa premis-
ser. En skrivelse skickades in till Samhällsplaneringsnämnden som innebar en dialog mel-
lan nämnden, samhällsbyggnadsförvaltningen och den sökande. Efter dialogen med sökan-
den har planhandlingarna reviderats. 
 
Utifrån det nya underlaget beslutade Samhällsplaneringsnämnden den 25 augusti 2022, § 
171, att den reviderade detaljplanen ska godkännas för utställning 3. Detaljplanen utställs 
för tredje gången, under tiden 10 september – 15 oktober 2022, eftersom lång tid passerat 
och omfattande revideringar gjorts av planhandlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2002-09-23 
Kungörelse, 2022-08-26 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-08-25, § 171 
Avsiktsförklaring från exploatören, 2022-08-22 
Planbeskrivning, 2022-06-20 
Plankarta, 2022-06-20 

18



  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-26  
 
 
 
 
 
 

§ 149 forts   Dnr 2020/384 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Hållbara strategier för Hjälmaröd 4:203, 2022-06-20 
Dagvattenutredning WSP, 2021-11-09 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 

▪ Utifrån redovisade utställningshandlingar framförs inga synpunkter i rubricerat 
ärende.  

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planeringsenheten 
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§ 150   Dnr 2022/316 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Detaljplan för Hästen 27 m.fl.  

Ärendebeskrivning 
 
Ändring av detaljplanen syftar till att justera regleringar av kvartersmark för att möjliggöra 
ny- och tillbyggnad av bostäder inom fastigheten Hästen 27. Syftet är också att göra befint-
lig tillfart från öster planenlig. Planförslaget medger en mindre förtätning av ca 3 bostäder 
inom Simrishamns tätort.  
 
Den 12 november 2015 begärde fastighetsägaren planmedgivande för bostadsbebyggelse 
inom fastigheten Hästen 27 i Simrishamn. 
 
Den 11 februari 2016, § 4, beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att medge plan-prövning. 
 
Eftersom området redan är planlagt för bostadsändamål görs en ändring av gällande detalj-
plan. Detta tillvägagångsätt innebär att markens lämplighet för bostadsändamål kvarstår 
och att planprövningen endast gäller för justeringar av egenskapsbestämmelser. Ändringen 
av detaljplanen är därför ett tillägg till gällande detaljplan (ändring av stadsplan för kvarte-
ret Hästen och Snödroppen i Simrishamn, nr 30) som vann laga kraft 1953-11-12 och ska 
läsas tillsammans med den.  
 
Området omfattas av fastighetsplan från 1975, som anger att Hästen 27 ska vara en tomt. I 
denna ändring av detaljplan föreslås att fastighetsplanen upphävs så att möjligheter för 
ändrad fastighetsbildning kan medges. 
 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 25 augusti 2022, § 173, att godkänna ”Ändring 
av detaljplan för Hästen 27 m.fl.” för samråd. Detaljplaneändringen är föremål för samråd 
under perioden 10 september – 7 oktober 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2002-09-28 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-08-25, § 173 
Behovsbedömning, 2022-08-25 
Planbeskrivning, 2022-08-25 
Plankarta, 2022-08-25 
Kungörelse, 2022-08-07 
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§ 150 forts   Dnr 2022/316 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 
• Utifrån redovisade samrådshandlingar framförs inga synpunkter i rubricerat ärende.  
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planeringsenheten 
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§ 151   Dnr 2020/370 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Detaljplan för Vipan 2  

Ärendebeskrivning 
 
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten för bostadsbebyggelse inom fastigheten Vi-
pan 2. Syftet är också att bidra till en ökad rumslighet längs Storgatan och Linnégatan ge-
nom väl gestaltad bebyggelse mot gata. 
 
Den 1 mars 2018, § 32, beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna planförslaget 
för samråd.  

Samråd genomfördes den 10 december 2018 - 18 januari 2019. Granskning genomfördes 
den 5 oktober 2019 - 4 november 2019. Ytterligare en granskning hölls under tiden 17 ok-
tober – 7 november 2020.  
 
Den 26 november 2020, § 262, beslutade samhällsplaneringsnämnden att anta detaljplanen 
för Vipan 2. Länsstyrelsen överprövade det beslutet, med anledning av att planförslaget 
kan antas innebära att bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller 
säkerhet, avseende markföroreningar och bullersituationen. Samhällsbyggnadsförvaltning-
en begärde den 14 januari 2021 att Länsstyrelsen skulle upphäva detaljplanen. Samhälls-
byggnadsförvaltningen önskade upphäva detaljplanen för att kunna upprätta nya gransk-
ningshandlingar. Länsstyrelsen upphävde detaljplanen för Vipan 2 den 24 januari 2021. 
 
Efter Länsstyrelsens upphävande har samhällsbyggnadsförvaltningen och projektägare 
reviderat planhandlingarna genom att införa utökade planbestämmelser kopplat till buller. 
Saneringskraven har även förtydligats. 
 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 22 september 2022, § 194, att godkänna detalj-
planen Vipan 2 för en tredje granskning. Vipan 2 är föremål för granskning 3 under perio-
den 1 oktober – 29 oktober 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-05 
Kungörelse – granskning 3, 2022-09-26 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-09-22, § 194 
Planbeskrivning, 2022-09-01 
Plankarta, 2022-07-01 
Trafikbullerutredning, 2022-05-20 
Granskningsutlåtande 2, 2020-11-13  
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§ 151 forts   Dnr 2020/370 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 

• Utifrån redovisade granskningshandlingar lämnas inga synpunkter i rubricerat 
ärende.  

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planeringsenheten 
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§ 152   Dnr 2022/401 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av ledamöter till strategiskt utskott  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta ett Strategisk utskott under kommunstyrelsen. 
 
Utskottet ska ha 7 ledamöter utan några ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges beslut, 2021-12-20, § 250. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Till ledamöter i Strategiskt utskott utses: 
 
Jeanette Ovesson (M) 
Amiralsgatan  16 
276 60 SKILLINGE 
 
Henrik Mårtensson (C) 
Kyrkvägen 8 
272 97 GÄRSNÄS 
 
Åke Andrén Sandberg (L) 
Slättåkravägen 13 
276 35 BORRBY 
 
Pia Ingvarsson (S) 
Ponnygatan 4 
272 37 SIMRISHAMN 
 
Lars Johansson (S) 
Vårgatan 20 
272 37 SIMRISHAMN 
 
Vakant – tillhör (MP) alt (V) 
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§ 152 forts   Dnr 2022/401 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Tomas Assarsson (SD) 
Allmänningsgatan 7 
276 30 BORRBY. 

 
• Till ordförande utses Jeanette Ovesson (M). 

 
• Till vice ordförande utses Pia Ingvarson (S). 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samtliga valda  
Kommunledningskontoret/kansliet 
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§ 153   Dnr 2022/381 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Sammanträdesdagar 2022-2023 för Strategiska utskottet  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktigeberedningens rapport föreslog att ett utskott under kommunstyrelsen 
ska inrättas som har en beredande funktion till kommunstyrelsen bestående av sju ledamö-
ter utan ersättare. Kommunfullmäktige beslutade i december 2021 enligt beredningens 
förslag i sin slutrapport. 
 
Kommunfullmäktige beslutade därefter vid sitt sammanträde 2022-09-26, §117, i ett för-
tydligande att ett Strategiskt utskott inrättas under kommunstyrelsen. Utskottet har inte beslu-
tanderätt men lämnar underlag till Kommunstyrelsen. Utskottet ska ha tjänstemannastöd i form 
av sekreterare. 
 
Inför att det strategiska utskottets sammanträden ska starta upp föreslås i detta ärende samman-
trädesdatum för det strategiska utskottet. Vid samtliga tillfällen föreslås det Strategiska utskot-
tet starta sina sammanträden kl. 9.00. 
 
Förslag på datum för det Strategiska utskottets sammanträden: 
 
2022: 23/11, 14/12 
 
2023: 1/2, 1/3, 29/3, 3/5, 24/5, 14/6, 30/8, 4/10, 22/11, 13/12. 
 
8/3 Strategiskt utskott nämnd  
5/4 Strategiskt utskott nämnd 
11/10 Strategiskt utskott nämnd 
8/11 Strategiskt utskott nämnd 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-1.8 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Anta föreslagna datum för det Strategiska utskottets sammanträden. 
 
______ 
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§ 153 forts   Dnr 2022/381 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutet expedieras till: 
Strategiska utskottet 
Kommunfullmäktige (För kännedom) 
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§ 154   Dnr 2021/411 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Kiviks museum, lokaler  

Ärendebeskrivning 
 
Kiviks muséum har sedan 1955 och fram till idag bedrivit verksamhet i lokaler på Kiviks 
skola. Lokalerna disponeras sedan 1 juni 2016 genom avtal med Simrishamns kommun 
vederlagsfritt. I samband med att fastigheten Mellby 92:26 blev föremål för försäljning 
anmälde museiföreningen sitt intresse i fastigheten. 
 
Museiföreningen, som under 2021 bildade en allmännyttig stiftelse, Stiftelsen Kiviks Mu-
seum & Arkiv, föreslår i skrivelse daterad 2021-10-11, Simrishamns kommun att ingå ett 
s.k. IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) tillsammans med Kiviks museiförening. Inom 
detta IOP föreslås kommunen upplåta fastigheten Mellby 92:26 till museiföreningen mot 
att föreningen/stiftelsen iordningställer fastigheten till museibyggnad samt tillhandahåller 
en allmän samlingslokal i fastigheten. Muséet bedriver verksamhet året runt på Kivik rik-
tad till allmänheten såväl fastboende som besökare. Byggnaden skulle genom detta part-
nerskap bli ett välkommet tillskott i utbudet av mötes- och samlingslokaler i Kivik som kan 
nyttjas av såväl medborgare, föreningar och företag.  
 
Museiföreningen har i tidigare dialog med kommunen erbjudit sig att köpa fastigheten för 
1 miljon kronor, alternativt 2,58 miljoner kronor mot att kommunen själva, eller genom 
bidrag till föreningen får byggnaden i ett acceptabelt skick. 
 
Fastigheten värderades i november 2021 till 5 miljoner kronor. Senaste budet på fastighe-
ten är 3,6 miljoner kronor (2021-09-23). Fastigheten ligger för närvarande, på grund av 
pågående dialog med museiföreningen, inte ute till försäljning.  
 
Befintlig detaljplan för Mellby 92:26 trädde i kraft 2015-05-18, med användningsområde 
BKS (bostäder, skola, kontor). Uppskattningsvis rymmer planen upp till sju lägenhe-
ter/radhus  
 
2016-04-19 beslutade byggnadsnämnden om ändrad användning för fastigheten till HVB-
hem och 2021-12-06 fattade byggnadsnämnden beslut genom förhandsbesked om utökad 
användning till att även omfatta museiverksamhet.  
 
Byggnadsnämndens bedömning är att museiverksamhet kan betraktas som en läran-
de/utbildande verksamhet, vilket avseende ändamål kan antas vara näraliggande skolända-
mål som detaljplanen medger. Ändring av användning till att omfatta även museum be-
döms inte innebära negativ påverkan på upplevelsen av området och bedöms inte påverka 
områdets miljö eller näraliggande bostadsbebyggelse negativt.  
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§ 154 forts   Dnr 2021/411 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Genom 2 kap 1§ kommunallagen finns det ett principiellt förbud mot att ge stöd till enskil-
da, såvida det inte finns ett allmänt intresse för den åtgärd som kommunen vill vidta. För 
att en viss åtgärd som en kommun vidtar ska bedömas vara av allmänt intresse krävs det att 
nyttan av åtgärden som vidtas är proportionerlig i förhållande till de insatser som vidtas.  
 
Museiverksamheten, inklusive den möteslokal som föreningen vill erbjuda medborgare 
inom fastigheten, har utan tvivel ett allmänintresse. Det är dock samhällsbyggnadsförvalt-
ningens bedömning att detta allmänintresse inte kan betraktas stå i paritet med de ekono-
miska insatser som kommunen genom förslaget förbinder sig att vidta.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 23 mars 2022, § 45, bordlades ärendet för att man 
skulle avvakta och se hur flyktingmottagningen utvecklades. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022.-09-21, § 156 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-05 
Projekt IOP – Mötesplats Kivik, skrivelse Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv 2021-10-11. 
 
Yrkande 
 
Jeanette Ovesson (M) yrkar, med anledning av att Äppellunden tidigare varit flyktingboen-
de och nu är utpekat som möjligt boende för flyktingar, att ärendet återremitteras med föl-
jande uppdrag: 
 
Redovisa flyktingsituationen och kommunens behov av boendeplatser 
 
Redovisa konsekvenser av en försäljning av Äppellunden.  
 
Redovisa kostnader för extern kontra intern förhyrning av 20 boendeplatser. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT  
 

• Ärendet återremitteras med följande uppdrag: 
 
Redovisa flyktingsituationen och kommunens behov av boendeplatser 
Redovisa konsekvenser av en försäljning av Äppellunden.  
Redovisa kostnader för extern kontra intern förhyrning av 20 boendeplatser. 

 
• Återrapportering ska ske senast under december månad 2022. 
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§ 154 forts   Dnr 2021/411 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret 
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§ 155   Dnr 2022/320 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revidering av krisledningsnämndens reglemente  

Ärendebeskrivning 
 
Inför varje ny mandatperiod ska revidering av styrelsens och nämndernas reglementen gö-
ras. Nedan redogörs förändringar i krisledningsnämndens reglemente.  
 
En ny paragraf införs där det framgår att kommunstyrelsen är kommunens krislednings-
nämnd. Påföljande numrering förändras därmed.  
Paragrafen lyder enligt följande;  
 
2 § Kommunstyrelsen är kommunens krisledningsnämnd enligt lag om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(SFS 2006:544).  
 
Vidare görs även revidering i 9 § Sammansättning och mandatperiod.  
Nuvarande lydelse;  
9 § Krisledningsnämnden utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott och består av fem 
ledamöter och fem ersättare. Nämndens mandatperiod räknas från och med det samman-
träde då valet förrättas till kommunstyrelsens arbetsutskott intill det sammanträde då val 
av kommunstyrelsens arbetsutskott förrättas nästa gång. 
 
Förslag till ny lydelse;  
9 § Krisledningsnämnden utgörs av kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 
2:e vice ordförande. Nämndens mandatperiod räknas från och med det sammanträde då 
valet förrättas till kommunstyrelsen intill det sammanträde då val av kommunstyrelse för-
rättas nästa gång.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-11  
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Att revidera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med ovan angivna förslag. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 156   Dnr 2022/320 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revidering av kommunstyrelsens reglemente  

Ärendebeskrivning 
 
Inför varje ny mandatperiod ska revidering av styrelsens och nämndernas reglementen gö-
ras. Kommunfullmäktige fattade även ett beslut 2022-09-26 §117 om en ny politisk orga-
nisation som bland annat berör kommunstyrelsens ansvarsområden. Följande revideringar 
behöver göras i kommunstyrelsens reglemente:  
 
Under §3 Styrelsens övergripande uppgifter görs ett tillägg under punkt 5:  
 
Ansvara för kommunens säkerhetsarbete genom att;  
-samordna dataskydd, informationssäkerhet och IT-säkerhet 
-samordna säkerhetsskydd och ansvara för att ärenden enligt säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) följs.  
-samordna civilt försvar  
-samordna brottsförebyggande frågor.  
 
Två punkter läggs till under §3 Styrelsens övergripande uppgifter; 
13. ha ett övergripande samordningsansvar för frågor om folkhälsa och våld i nära rela-
tioner. Påföljande numrering förändras därmed.  
 
Samt; 
33. Samordningsansvar för kommunens strategiska lokalförsörjning kopplat till budget-
processen.  
 
Under §12 Krisledning och höjd beredskap läggs följande till;  
Kommunstyrelsens ordföranden (inkl vice och andre vice ordf) utgör kommunens krisled-
ningsnämnd. Krisledningsnämnden arbete regleras i ett eget reglemente.  
 
Vidare görs en förändring i §18 Sammansättning kring antalet ledamöter och ersättare. Det 
görs även ett tillägg i samma paragraf kring oppositionsråd, enligt beslut i kommunfull-
mäktige 2022-06-20 §75. Nuvarande lydelse är därmed;  
Kommunstyrelsen består av 13 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Förutom ordförande 
ska det finnas en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Posten som andre 
vice ordförande innefattar även uppdraget som oppositionsråd. Oppositionsrådet ska till-
falla ett parti eller valsamverkansblock, som inte innehar ordförandeposten (kommunsty-
relsens ordförande).  
 
Slutligen görs även en revidering i §19 Utskott med följande lydelse;  
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§ 156 forts   Dnr 2022/320 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

§19 Inom styrelsen ska det finnas ett strategiskt utskott bestående av sju ledamöter och 
inga ersättare. Utskottet har ingen beslutanderätt men bereder ärenden till kommunstyrel-
sen.   
 
I samband med förändringen tas § 21 bort, då inga ersättare finns med i det nya strategiska 
utskottet. Borttagningen medför paragrafförändring. Således innehåller §21 efter denna 
revidering information om det strategiska utskottet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontor 2022-10-11. 
 
Yrkande  
 
Tomas Assarsson (SD) yrkar som tillägg när det gäller Strategiskt utskott att en ersättare, 
utan närvarorätt när ledamot är på plats, utses per block. 
 
Beslutsomgång 
 
Ordföranden ställer proposition på att Tomas Assarssons (SD) tilläggsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Att revidera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med ovan angivna förslag. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)  
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§ 157   Dnr 2022/271 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Årsredovisning 2021 - Sydöstra Skånes samordningsförbund  

Ärendebeskrivning 
 
Sydöstra Skånes Samordningsförbund har inkommit med sin årsredovisning inklusive revi-
sionsberättelse för 2021. 
 
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och 
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-09-21, § 149 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15  
Årsredovisning 2021 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund daterad 2022-03-30 
Protokoll nr 2 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund daterad 2022-03-30 § 16 
Resultatanalys 2021 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund 
KPMG:s revisionsberättelse daterad 2022-06-21 
KPMG:s rapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 daterad 2022-
06-21 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 för Sydöstra Skånes Samord-
ningsförbund  

 
______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 158   Dnr 2022/298 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Verksamhetsområde för vatten och avlopp - Mellby 65:4  

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 25 augusti 2022 att fastställa verksamhetsområ-
de omfattande dricksvatten och spillvatten för Mellby 65:4 i enlighet med kartmaterial i ären-
det.  
 
Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) ska kommunen bestämma det geo-
grafiska område, verksamhetsområde, inom vilket vattentjänster behöver ordnas och därefter 
tillse att detta behov av vattentjänster snarast tillgodoses genom en allmän vattenanläggning. 
Ägare till fastigheter som är belägna inom ett verksamhetsområde för den allmänna Va-
anläggningen har rätt och skyldighet att ansluta sig till anläggningen enligt LAV. Huvudman-
nen har därmed också rätt att ta ut anläggningsavgift för att täcka kostnaderna.  
 
På initiativ av Österlen VA föreslås att ett verksamhetsområde bestäms för vattentjänsterna 
dricksvatten och spillvatten enligt i ärendet redovisat kartmaterial för fastigheten Mellby 65:4. 
 
Fastigheten Mellby 65:4 är nyligen avstyckad från en större lantbruksenhet (Mellby 65:1) 
och ligger i anslutning till sammanhållen bebyggelse som är inom verksamhetsområde. 
 
Fastighetsägaren har nyligen lämnat in ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus, även på ytan öster om aktuell fastighet. Går detta igenom och fastigheten 
blir avstyckad är det aktuellt att även lämna förslag på att ta med denna yta i verksamhets-
område. 
 
För att säkra att i framtiden kunna leverera hållbara vattentjänster finns det ett behov att ta in 
fastigheten i ett verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-09-21, § 150 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 29 augusti 2022. 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 25 augusti 2022 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 13 juli 2022 
Karta, förslag till utökat verksamhetsområde VO, 31 maj 2022 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvatten för Mellby 65:4 
i enlighet med redovisat kartmaterial. 
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§ 158 forts   Dnr 2022/298 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 159   Dnr 2022/299 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Verksamhetsområde för vatten och avlopp - Gislöv 17:272 och Gislöv 
17:273  

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 25 augusti 2022 att fastställa verksamhetsområ-
de omfattande dricksvatten, spillvatten och dagvatten för fastigheterna Gislöv 17:272 och 
Gislöv 17:273 i enlighet med kartmaterial i ärendet. 
 
Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) ska kommunen bestämma det geo-
grafiska område, verksamhetsområde, inom vilket vattentjänster ska ordnas och sedan se till att 
behovet av vattentjänster snarast tillgodoses genom en allmän vattenanläggning. Ägare till 
fastigheter som är belägna inom ett verksamhetsområde för den allmänna Va-anläggningen har 
rätt och skyldighet att ansluta sig till anläggningen enligt LAV. Huvudmannen har därmed 
också rätt att ta ut anläggningsavgift för att täcka sina kostnader.  
 
Fastigheterna Gislöv 17:272 och Gislöv 17:273 ligger i vattenskyddsområde och i anslutning 
till sammanhållen bebyggelse som är inom verksamhetsområde. Fastigheterna söder om dessa, 
Gislöv 17:270 och Gislöv 17:271 blev nyligen antagna till verksamhetsområde. Fastighetsäga-
ren har gjort avstyckningar i två omgångar, varpå det lett till två ärenden. För att säkra framtida 
leveranser av hållbara vattentjänster föreslås på initiativ av Österlen VA, att fastigheterna tas in 
i ett verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i enlighet med kartmaterial 
i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-09-21, § 151 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 29 augusti 2022. 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 25 augusti 2022. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 13 juli 2022. 
Karta, förslag på verksamhetsområde VO, 27 maj 2022 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten, spillvatten och dagvatten för 
Gislöv 17:272 och Gislöv 17:273 i enlighet med redovisat kartmaterial. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 160   Dnr 2022/159 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Lokala ordningsföreskrifter  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2015, § 91 att ge dåvarande samhällsbyggnadsnämn-
den i uppdrag att revidera lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun. Samhälls-
byggnadsnämnden konstaterade att en ändring av de lokala ordningsföreskrifterna behöver 
kungöras och remitteras till olika myndigheter och gav förvaltningschefen i uppdrag att arbeta 
fram lokala ordningsföreskrifter och remittera till lämpliga remissinstanser. Redovisning skulle 
ske hösten 2015 och de nya ordningsföreskrifterna planerades att börja gälla från och med 
2016. 
  
Arbete har sedan dess nedprioriterats på grund av resursbrist, men det har i handlingsplan för 
sommaråtgärder, som antogs av samhällsplaneringsnämnden den 17 december 2020 § 281, 
konstaterats att de lokala ordningsföreskrifterna behöver revideras. 
  
Samhällsplaneringsnämnden godkände den 18 mars 2021, §59 Projektdirektiv - Översyn av 
lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun.  
 
Ärendet med reviderade föreskrifter lyftes i samhällsplaneringsnämnden den 24 februari 2022, 
§ 24, men återremitterades för klargörande vad gäller revideringarna. Förslaget godkändes i 
samhällsplaneringsnämnden den 24 mars 2022, §64. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2022, §57 att återremittera ärendet med uppdrag till 
samhällsplaneringsnämnden att titta på hur förslaget påverkar tillgängligheten.  
 
Samhällsplaneringsnämnden beslutar den 25 augusti 2022, §169 att anta det reviderade försla-
get med förtydligande kring tillgänglighet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-09-21, § 152 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-30 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-08-25 §169 
Samhällsbyggnadsförvaltnings tjänsteskrivelse 2022-07-22 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun, 2022-07-22 
Kartbilaga till Lokala ordningsföreskrifter, 2022-07-22 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-04 
Kartbilaga Skötselområde Borrby backar, 2022-03-29 
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2022-03-24 §64 
Föreslagna Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun, 2022-03-16 
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§ 160 forts   Dnr 2022/159 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-16 
Gällande ordningsföreskrifter som ska ersättas av förslaget:  
 Allmänna lokala ordningsföreskrifter, beslutade av kommunfullmäktige den 28 
feb-ruari 2011, §12, Länets författningssamling 12FS 2011:13  
 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Simrishamns kommun, beslutade av 
kommunfullmäktige den 28 februari 2011, §12, Länets författningssamling 12FS 2011:13  
 Kartbilaga till allmänna lokala ordningsföreskrifter, 28 februari 2011  
 Ändring i 20 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Simrishamns 
kom-mun, Kommunfullmäktige den 27 juni 2011, Länets författningssamling 12FS 2012:24. 
 
Yrkande 
 
Pia Ingvarsson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets beslutsförslag vad gäller ändringen av § 
17, i övrigt bifall till beslutsförslaget. 
 
Beslutsomgång 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag mot Pia Ingvarssons (S) 
avslagsyrkande vad gäller § 17 och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Pia Ingvars-
sons yrkande.  
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Anta redovisat förslag till Lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 161   Dnr 2022/136 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Ingmarie Jacobsen (FI) - Näringslivsenhet samt nya mål för 
besöksnäringen.  

Ärendebeskrivning 
 
IngMarie Jacobsson (F!) har kommit in med en motion kopplat till näringslivets framtida 
utveckling.  
 
I motionen föreslås att  

• en ny Näringslivsenhet/ Utvecklingsenhet bildas, kopplad till SINAB 
  

• kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag med målsättning att öka be-
söksnäringens värde av varor och tjänster samt antalet årsarbeten med 50% jämfört 
med 2021. Målet skall vara uppnått senast 2028 med avstämningspunkter som inför 
varje årsbudget. Ett utkast till åtgärdsprogram skall presenteras före 2022 års ut-
gång. 
 

Motionen kopplar till tidigare genomförd utredning och motionen föreslås därför avslås.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2022-08-30 
Rapport Organisationsöversyn näringslivs och destinationsutvecklingsarbete, daterad 2021-05-
10   
KS beslut om näringslivsrapporten 21-08-18 
Motionen 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
• Motionen avslås. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)  
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§ 162   Dnr 2022/311 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Sammanträdesdagar 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Med en gemensam årsplanering för samtliga sammanträden i kommunstyrelsen, övriga nämn-
der och kommunfullmäktige för 2023 är ambitionen att få en effektivare och smidigare plane-
ring av ärendegången.  
 
Den gemensamma årsplaneringen ger bättre förutsättningar för att ärenden som hanterats i 
nämnd ska hinna beredas och komma med i ärendeplaneringen till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Planeringen är viktig, om en nämnd fattar beslut i ett ärende, så kan 
nämnden inte räkna med att få upp ärendet för behandling och beslut i kommunstyrelsen alter-
nativt kommunfullmäktige vid nästkommande månads sammanträde, utan vid sammanträdet 
därpå. Detta eftersom ärendet också ska hinna beredas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-09 
Årsplanering sammanträdesdagar 2023. 
 
Yrkande 
 
Andreas Sjögren (S) yrkar att sammanträdesdagarna framöver ska beslutas innan septem-
ber månads utgång. 
 
Beslutsomgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Andreas Sjögrens (S) yrkande och finner att kommun-
styrelsen beslutat enligt yrkandet. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Fastställa sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen. 
 

• Framöver ska sammanträdesdagar beslutas innan september månads utgång. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Rekommendera nämnderna att anta föreslagna sammanträdesdagar för 2023 
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§ 162 forts   Dnr 2022/311 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

• Överlämna förslaget avseende kommunfullmäktiges sammanträden 2023 till kommun-
fullmäktiges presidium. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 163   Dnr 2022/394 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Utökat vänortssamarbete  

Ärendebeskrivning 
 
Vänortsrörelsen var en slags fredsrörelse som växte fram i Europa efter andra världskriget 
med förhoppningar om att genom samarbete kunna överbrygga motsättningar och öka för-
ståelsen mellan folk.  
 
Den historiska bakgrunden till Simrishamns kommuns olika vänortssamarbeten ser olika 
ut. Samarbetena har haft olika utgångspunkter och behovet av samarbete har förändrats 
över tid.  
 
Simrishamns kommuns nuvarande vänorter: 
• Sandvig-Allinge, Danmark. Denna mindre ort på Bornholm har det äldsta avtalet och därmed 
också det svåraste att hitta. Man talar gärna om ”mångårig vänskap” och nämner också gärna 
att den första båtförbindelsen mellan orterna var på plats redan 1895. Däremot säger man inte 
när vänortsavtalet kom till. 
• Palanga, Litauen. Vänortsavtalet skrevs under den 12 juni 1991.  
• Barth, Tyskland. Vänortsavtalet skrevs under den 18 april 1997.  
• Kolobrzeg, Polen. Vänortsavtalet skrevs under den 26 maj 2001.  
 
Vänortssamarbete handlar om att dela erfarenhet, utbyta idéer, bli vänner, att besöka 
varandra och samarbeta genom att diskutera gemensamma problem.  
Ett vänortsutbyte ger inte bara kontakter och kunskapsutbyte på kommunal nivå utan ver-
kar även för att vara ett utbyte tillgängligt för kommunens invånare genom bland annat 
ungdoms-, kultur- och idrottsutbyten. 
 
Simrishamns kommun har följande, grundläggande inriktning för sitt internationella arbete: 
• Verka för fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter samt för skapandet av ett  
hållbart samhälle;  
• Inhämtning av spetskunskap från andra delar av världen för att stärka vår egen kompetens 
och  
verksamhet, till gagn för invånare och andra aktörer i Simrishamn. 
• Ha en positiv grundinställning till internationella kontakter och internationellt arbete; 
• Vara aktiv och utveckla kommunens internationella arbete 
• Stärka Simrishamns kommuns varumärke och göra staden till en attraktiv arbetsgivare.  
• Fokusera på de vänorter där det finns mest nytta och behov av utbyte 
 
Staden Fayence i Frankrike har inkommit med en förfrågan om att ingå vänortssamarbete 
med Simrishamns kommun. Förfrågan avser inte i första hand Simrishamn som organisa-
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§ 163 forts   Dnr 2022/394 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

tion utan förfrågan avser ett mer medborgarorienterat samarbete där även föreningar, före-
tag med flera ska ha möjligheter att skaffa sig kontakter och samarbeten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 22-10-18 
Avtalsförslag vänort Fayence 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT  
 

• Återuppta kontakterna med Simrishamns kommuns befintliga vänorter 
 

• Vid lämpligt tillfälle under 2023 bjuda in representanter från vänorterna till ett in-
ternationellt firande av Simrishamn 900 år 

 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Ingå nytt vänortsavtal med staden Fayence i Frankrike 
 

• Vänortsavtalet undertecknas för Simrishamns kommuns del av kommunstyrelsens 
ordförande  

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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