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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
 2023-03-15  
 

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) 
Berit Olsson (S) 
Christl Bengtsson (S) tjänstgör för Andreas Sjögren (S) 
Mats Sundbeck (V) 
Tomas Assarsson (SD) 
Malin Yngvard (SD) 

 
 Övriga deltagande Ingela Bröndel (M) 

Peter Rimsby (M) 
Johan Ohlson (M) 
Christer Grankvist (S) 
John Kvarnbäck (MP) 
Bengt-Åke Lindell (SD) 
Alf Persson (SD) 
 
Gudrun Schyman (KIS) – insynsplats 
 
Diana Olsson, kommundirektör 
Carina Persson, nämndsekreterare  
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
 2023-03-15  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 54 Val av justerare 2023/9 4 
§ 55 Fastställande av ärendelista 2023/10 5 
§ 56 Information från kommundirektören 2023/11 6 
§ 57 Meddelanden 2023/12 7 
§ 57 Styrdokument revidering 2023 - Dokumenthanterings-

plan socialnämnden 
2023/109 7 

§ 57 Revidering av delegationsordning - Socialnämnden 2022/320 7 
§ 57 Revidering av delegationsordning - Kultur- och fri-

tidsnämnden 
2022/320 7 

§ 57 KS prövning av ändamål 2022 – Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB 

2023/121 7 

§ 57 Lokalförsörjningsplan 2024-2028 2023/125 7 
§ 58 Information om "Arkitektur- och kulturmiljöprogram 

för Simrishamns kommun" 
2021/96 8 

§ 59 Information om "Ny förskola - igångsättningsbeslut" 2023/113 9 
§ 60 Redovisning av delegeringsbeslut 2023/27 10 
§ 61 Verksamhetsberättelse 2022 - Kommunstyrelsen 2022/201 11 
§ 62 Uppföljning Internkontroll 2022 – Kommunstyrelsen 2021/366 12 
§ 63 Investeringsbudget 2024-2028 Kommunstyrelsen 2023/60 13 
§ 64 Förslag till ändringar i förbundsordning för Sydöstra 

Skånes Samordningsförbund 2022 
2022/339 14-15 

§ 65 Datum för Strategiskt utskott i november 2023 2022/381 16 
§ 66 Ny förskola - igångsättningsbeslut 2023/113 17-18 
§ 67 Överföring av investeringsmedel 2022 till 2023 - 

Kommunstyrelsen 
2022/42 19 

§ 68 Kommunalt partistöd 2023. 2022/465 20 
§ 69 Detaljplan för Vipan 2 2020/370 21-22 
§ 70 Arkitektur- och kulturmiljöprogram för Simrishamns 

kommun -   Tillägg till Simrishamns kommuns över-
siktsplan, Framtiden 

2021/96 23-24 

§ 71 Simrishamnsförslag ID:1228 Simrishamn utropar kli-
matnödläge 

2023/13 25-27 

§ 72 Motion från Gudrun Schyman (KIS) - Markanvisning 
för solcellsparker 

2022/408 28-29 

§ 73 Ansökan om utökad uppräkning av medlemsavgiften - 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 

2023/90 30-31 

§ 74 Motion från Pia Ingvarsson (S) och Berit Olsson (S) - 
Inventering och kartläggning av obebodda hus i Sim-
rishamn kommuns landsbygd. 

2022/441 32-33 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
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§ 54   Dnr 2023/9 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare 

Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson (S). 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-15  
 
 
 
 
 
 

§ 55   Dnr 2023/10 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 

• Godkänna upprättad ärendelista. 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-15  
 
 
 
 
 
 

§ 56   Dnr 2023/11 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från kommundirektören 

Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information:  

Nästa utbildningstillfälle om ”Hot och våld mot förtroendevalda” sker den 18 april, kl 
09.45-11.45. Lokal är Rådhuset, lilla salen. 
 
SÖSK-kommittén har haft sista första möte denna mandatperiod. Den 30 maj, kl 13.00 är 
det SÖSK-forum där strategiska utskottet medverkar. 
 
_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-15  
 
 
 
 
 
 

§ 57   Dnr 2023/12 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas:  

- Styrdokument, revidering 2023 – Dokumenthanteringsplan, Socialnämnden. 
 

- Revidering av delegationsordning – Socialnämnden. 
 

- Revidering av delegationsordning – Kultur- och fritidsnämnden. 
 

- Kommunstyrelsens prövning av ändamål 2022 – Kommunassurans Syd Försäkrings 
AB. 
 

- Lokalförsörjningsplan 2024-2028. 
 

_____ 
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  2023-03-15  
 
 
 
 
 
 

§ 58   Dnr 2021/96 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information om "Arkitektur- och kulturmiljöprogram för Simrishamns 
kommun" 

Stadsarkitekt Anna Eliasson och planarkitekt Ina Jacobsen informerar om ”Arkitektur- och 
kulturmiljöprogram för Simrishamns kommun – ärendet behandlas under punkt 24 vid 
dagens sammanträde. 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-15  
 
 
 
 
 
 

§ 59   Dnr 2023/113 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information om "Ny förskola - igångsättningsbeslut" 

Fastighetschef Ricky Holmgren informerar om ”Ny förskola – igångsättningsbeslut”. 

Ärendet behandlas under punkt 29 på dagens sammanträde. 

_____ 
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§ 60   Dnr 2023/27 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Redovisning av delegeringsbeslut 

Följande delegeringsbeslut redovisas:  

- Delegeringsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande. 
 

- Delegeringsbeslut fattade av kommundirektören. 
 

- Delegeringsbeslut fattade av bitr kommundirektör. 
 

- Delegeringsbeslut fattade av ekonomichefen. 
 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-15  
 
 
 
 
 
 

§ 61   Dnr 2022/201 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Verksamhetsberättelse 2022 - Kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret har upprättat en verksamhetsberättelse för år 2022.  
 
Resultatet för kommunstyrelsen 2022 blev ett överskott på 9,2 mnkr. Detta främst beroende 
på tjänst- och föräldraledigheter samt vakanta tjänster på kommunledningskontoret. Kom-
munledningskontorets överskott förklaras även genom att ett nytt avtal avseende datakom-
munikation till kommunens verksamheter inte började gälla som planerat och att konsulttjäns-
ter inte behövdes nyttjas i den utsträckning som budgeterats.   
 
Överskottet berodde också på att kostnader för Snurringen och färdtjänst blev lägre än 
budgeterat samt att möjligheten till gratis kollektivtrafik inom kommunens gränser för de 
som fyllt 75 år utnyttjades i mindre omfattning än beräknat. 

Andra större förklaringar till kommunstyrelsens överskott var att kostnaderna för övergri-
pande HR-aktiviteter samt medlemsavgifter till förbund och organisationer blev lägre än 
budgeterat. 
 
Av sex fastställda nämndmål bedöms två mål som uppfyllda, två mål som delvis uppfyllda, 
ett mål som inte uppfyllt och ett mål kan inte utvärderas.  

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2023-02-15 
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2022 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 
▪ Godkänna verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen 2022 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
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§ 62   Dnr 2021/366 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Uppföljning Internkontroll 2022 – Kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning 
 
En plan för internkontroll utarbetades och beslutades av kommunstyrelsen på sammanträdet 
den 8 december 2021. Detta enligt de anvisningar som följer av det av kommunfullmäktige 
antagna reglementet för intern kontroll. 
 
Internkontrollplanen bestod av följande delar:  
- Fakturahantering  
- Investeringar  
- Avtalsuppföljning  
- Informationssäkerhet  
- Verkställighet av beslut  
- Sjukintyg 
 
Redovisning av genomförd uppföljning av internkontroll enligt kommunstyrelsens plan för 
2022 lämnas i bifogad bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2023-02-15  
Uppföljning av kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2022 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 
▪ Godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för kommunstyrelsen 2022 

 
_____ 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
 
  
 
 

12



  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-15  
 
 
 
 
 
 

§ 63   Dnr 2023/60 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Investeringsbudget 2024-2028 - Kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret överlämnar förslag till budgetskrivelse för investeringsäskande 
2024–2028. Nytt för i år är att investeringsprojekten ska prioriteras. 
 
En antagen budgetskrivelse avseende investeringsäskande för perioden 2024–2028 ska skickas 
in till ekonomienheten den 27 mars för att sedan presenteras för budgetberedningen vid dess 
möte den 14 april.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2023-02-15  
Budgetskrivelse för kommunstyrelsens investeringsäskande 2024–2028 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 
▪ Godkänna att kommunledningskontorets förslag till budgetskrivelse för investerings-

budget 2024–2028 utgör underlag för kommande arbete i budgetberedningen. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-15  
 
 
 
 
 
 

§ 64   Dnr 2022/339 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Förslag till ändringar i förbundsordning för Sydöstra Skånes Samord-
ningsförbund 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Efter beslut i kommunfullmäktige den 28 november 2022 reviderades förbundsordningen 
för FINSAM. Utifrån att det från Nationella Rådet utformats en ny mall för utformande av 
förbundsordning samt att det från Försäkringskassan inkommit synpunkter, önskar nu Syd-
östra Skånes samordningsförbund genomföra en översyn av hela förbundsordningen. 
 
Förbundsordningen beskriver hur medlemmarna ska samarbeta inom ramen för förbundet. 
Ett samordningsförbund ska ha en förbundsordning som är fastställd och beslutad av för-
bundets medlemmar. Även förändringar av förbundsordningen ska beslutas av medlem-
marna. Beslut om förbundsordningen tas i en kommun av kommunfullmäktige. 
 
Merparten av förslagen innehåller enbart omformuleringar och förtydliganden, utdrag av 
förändringarna presenteras nedan.  
 
§3 Förbundets medlemmar  
Förbundet har sju medlemmar som tillsammans utgör fyra parter; Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och 
Ystad.  
 
§4 Förbundets ändamål  
Samordningsförbundets ändamål är att inom kommunernas geografiska område bedriva 
finansiell samordning enligt Finsam mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regi-
on Skåne och kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.  
 
Ny rubriksättning av §11 Medlemmarnas tillgångar och skulder samt fördelning av 
kostnader/parternas bidrag av medel. 
 
Under §13 Budget önskar Försäkringskassan göra tillägg med följande text;  
Förbundet ska verka för att ha en ekonomi som följer rekommendationerna från Nationella 
Rådet.  
 
Tillägg av paragrafer enligt nedan;  
 
§5 Förbundets organisation  
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Förbundsstyrelsen kan utse en tjänsteman 
som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.  
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-15  
 
 
 
 
 
 

§ 64 forts   Dnr 2022/339 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
§7 Personal ges förslag att tas bort då denna information finns under ovanstående para-
graf.  
 
§20 Ändringar i förbundsordningen  
Ändringar i förbundsordningen ska fastställas genom likalydande beslut av förbundets 
samtliga medlemmar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-21 
Sydöstra Skånes Samordningsförbund önskar göra en översyn i förbundsordningen, in-
kommen 2023-01.30 
Nytt förslag FK förbundsordning Finsamsos 2023  
 
Yrkanden 
 
Pia Ingvarsson (S) yrkar att sammansättningen i presidiet ska vara ordförande samt en vice 
ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. 
 
Ajournering 
 
Ajournering är begärd och verkställs kl 14.55-15.00. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag mot Pia 
Ingvarssons (S) yrkande om  ändring vad gäller sammansättning av presidiet och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Godkänna de ändringar som FINSAM föreslår i förbundsordningen  
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM) 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-15  
 
 
 
 
 
 

§ 65   Dnr 2022/381 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Datum för Strategiskt utskott i november 2023  

Ärendebeskrivning 
 
I samband med att Kommunstyrelsen den 26 oktober 2022, §153, fattade beslut om sam-
manträdesdatum för det strategiska utskottet under 2023, blev inte något datum för strate-
giskt utskott beslutat inför kommunstyrelsen den 15 november 2023. Det strategiska ut-
skottet inför kommunstyrelsen den 15 november föreslås fastställas till den 1 november 
2023.   
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 15 februari 2023.  
Kommunstyrelsens beslut den 26 oktober 2022, §153. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Föreslaget datum, 1 november 2023,  för det strategiska utskottet beslutas. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelseförvaltningen/kansliet 
 
  
 
 

16



  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-15  
 
 
 
 
 
 

§ 66   Dnr 2023/113 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ny förskola - igångsättningsbeslut  

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsplaneringsnämnden har inkommit med en reviderad kalkyl enligt kommunfull-
mäktiges beslut 2022-11-28 § 156 inför byggnation av ny förskola i Simrishamns stad. 
Samhällsplaneringsnämnden konstaterar att initiala 38 miljoner kronor inte är tillräckligt 
för genomförande av projektet.  
 
De nya beräkningarna för projektet uppgår nu till 47,2 miljoner kronor enligt samhälls-
byggnadsförvaltningens framtagna underlag. Det innebär en fördyrning av projektet i för-
hållande till initiala beräkningar med 9,2 miljoner kronor. 
 
Utifrån ovan antagna totala projektkostnader skulle projektet medföra en preliminär intern-
hyra motsvarande 3 miljoner kronor.  
 
Internhyran föreslås hanteras i den budgetprocess som har startats för budgetår 2024 med 
plan för 2025 till 2029. Det innebär således att driftskonsekvenser arbetas in i den långsik-
tiga ekonomiska planeringen redan nu. 
 
Då projektet har beviljats möjlighet till finansiering via upptagande av lån så innebär det 
även att beslut måste fattas om ytterligare 9,2 miljoner i lånefinansiering samt därtill tillhö-
rande räntekostnader. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot framtagna kalkyler. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-03-02 
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll § 37 daterad 2023-02-23 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-13. 
 
Yrkande 
 
Pia Ingvarsson (S) yrkar att då beredningsordning för lokalförsörjningsprocessen  
som beslutats av kommunfullmäktige inte tillämpats i detta ärende yrkas återremiss till 
samhällsplaneringsnämnden. 
Nämnden får i uppdrag att i samarbete med barn- och utbildningsnämnden återkomma med 
alternativa lokaler utifrån den skrivelse/ initiativärende som lämnats till barn- och utbild-
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-15  
 
 
 
 
 
 

§ 66 forts   Dnr 2023/113 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

ningsnämnden av socialdemokraterna angående alternativa lokaler för förskola utreds, in-
nan beslut tages om nybyggnation av förskola.   
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på att återremittera ärendet mot att det ska avgöras idag 
och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Votering är begärd och verkställs. 
 
Omröstning 
 
Den som vill avgöra ärendet idag röstar Ja. 
 
Den som vill återremittera ärendet röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller med 6 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Anders Johnsson (M), Jaennine 
Olesen (M), Henrik Mårtensson (C), Åke Andrén Sandberg (L) och Paul Frogner Kockum 
(KD mot 
 
7 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Lars Johansson (S), Berit Olsson (S), Christl Bengtsson 
(S), Mats Sundbeck (V), Tomas Assarsson (SD) och Malin Yngvard (SD). 
 
Kommunstyrelsen har beslutat återremittera ärendet till samhällsplaneringsnämnden. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT  
 

• Ärendet återremitteras till samhällsplaneringsnämnden med uppdrag att i samarbete 
med barn- och utbildningsnämnden beakta lokalförsörjningsprocessen som beslu-
tats av kommunfullmäktige. 
Alternativa lokaler för förskola utreds, innan beslut tas om nybyggnation av försko-
la.   
 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsplaneringsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden  
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-15  
 
 
 
 
 
 

§ 67   Dnr 2022/42 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Överföring av investeringsmedel 2022 till 2023 - Kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning 
 
År 2022 trädde nya investeringsregler i kraft som bland annat reglerar överföring av inve-
steringsmedel mellan åren.  
 
Investeringsreglerna säger bland annat att i det fall ett investeringsprojekt inte är påbörjat 
under budgetåret, och inte tillhör kategorierna reinvestering och ramanslag, ska det beslu-
tas av fullmäktige om investeringsprojektet och investeringsmedel till projektet ska överfö-
ras till nästkommande år eller inte.   
  
Kommunstyrelsen har ett projekt som heter fiberutbyggnad som har en budget år 2022 på 
54 tkr. Arbetet är påbörjat men inte slutfört och fakturor kommer att komma under 2023. 
Kommunledningskontoret önskar att investeringsprojektet fiberutbyggnad och investe-
ringsmedel till projektet på 54 tkr överförs från 2022 till 2023 för att finansiera fakturorna 
som kommer 2023. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2023-02-15 
Överföring av investeringsmedel för KS från 2022 till 2023 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 
▪ Godkänna överföringen av investeringsprojekt fiberutbyggnad med investerings-

medel på 54 tkr från 2022 till 2023 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-15  
 
 
 
 
 
 

§ 68   Dnr 2022/465 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Kommunalt partistöd 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2023 om en Policy för kommunalt partistöd 
som medförde en ändring av det kommunala partistödet, så att grundstöd numera uppgår till 
25% av partistödet som ett fast belopp per i fullmäktige representerat parti, vilket blir 14 529 
kronor per parti.  
 
Dessutom utgår enligt den nya policyn 75 % av det totala partistödet som ett mandatstöd förde-
lat på mandat och år till de i fullmäktige representerade partierna, vilket för 2023 avrundat 
blir 10 631 kronor per mandat. 
 
Partistödet betalas årligen ut i förskott efter beslut i kommunfullmäktige. En  
skriftlig redovisning av vad partistödet använts till skall årligen inlämnas.  
Denna redovisning ska avse perioden 1 januari – 31 december.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-14 
Policy för kommunalt partistöd i Simrishamns kommun 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna utbetalning av kommunalt partistöd 2023 till samtliga partier.  
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samtliga partier 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-15  
 
 
 
 
 
 

§ 69   Dnr 2020/370 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Detaljplan för Vipan 2  

Ärendebeskrivning 
 
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse inom fastighe-
ten Vipan 2. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra bostadsbebyggelse, cirka 45 lä-
genheter. Syftet är också att bidra till en ökad rumslighet längs Storgatan och Linnégatan 
genom en väl gestaltad bebyggelse mot gatorna. 
 
Planförslaget omfattar:  

• Bostadshus i 4 våningar längs Fredsdalsgatan-Linnégatan.  
• Bostadshus i 3 våningar längs gränsen till Vipan 4 och Storgatan. 
• Möjlighet för gemensamhetslokal för de boende mellan ny byggnad och befintlig 

byggnad längs Fredsdalsgatan. 
•  Rivning av befintlig bilserviceanläggning, dock ej garaget/bilhallen i källaren un-

der servicelokalen 
• Parkering i befintlig bilhall  
• Grönytor och plantering inom fastigheten  

 
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 oktober – 7 november 2020 samt en tredje 
granskning under perioden 1 oktober – 29 oktober 2022. 
 
Kommunstyrelsen beslutade, i samband med ärendets tredje granskningsskede, vid sam-
manträde den 26 oktober 2022, § 151, att inte framföra några erinringar mot detaljplane-
förslaget. 
 
Planhandlingarna har efter den sista granskningen reviderats genom att införa utökade be-
stämmelser kopplat till buller. Saneringskrav har även förtydligats. 
 
Den 26 januari 2023, § 15, beslutade samhällsplaneringsnämnden att godkänna gransk-
ningsutlåtande 3 för Vipan 2 samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detalj-
plan för Vipan 2. 
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§ 69 forts   Dnr 2020/370 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-02  
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2023-01-26, § 15 
Plankarta, 2022-12-23  
Planbeskrivning, 2022-12-23  
Granskningsutlåtande 3, 2022-12-23  
Granskningsutlåtande 2, 2020-11-13  
Granskningsutlåtande 1, 2019-12-09  
Samrådsredogörelse, 2019-05-27  
Miljöundersökning, 2018-11-08  
Utredningar  
Trafikbullerutredning 2022-05-20  
Rapport – Undersökning av bjälklag, 2020-04-08  
Trafikbullerutredning 2019-11-20  
Utredningar till och med 2019, sammanslagna 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Anta föreliggande förslag till detaljplan för Vipan 2. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)  
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§ 70   Dnr 2021/96 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Arkitektur- och kulturmiljöprogram för Simrishamns kommun -   
Tillägg till Simrishamns kommuns översiktsplan, Framtiden  

Ärendebeskrivning 
 
Simrishamns Arkitektur- och kulturmiljöprogram är ett tillägg till kommunens översikts-
plan. Översiktsplanen och dess tematiska tillägg är inte juridiskt bindande, utan fungerar 
som rådgivande dokument med strategisk betydelse på kort och lång sikt.  
 
Syftet är att skapa ett inspirerande Arkitektur- och kulturmiljöprogram för hela  
Simrishamns kommun. Programmet ska vara ett kunskapsunderlag, en vägledning och ett 
dialogverktyg för att vi ska ha förståelse för bevarandevärden i kommunens kulturmiljöer 
och kunna utveckla kommunen varsamt. Programmet ska även stimulera till dialog om de 
värden som kan skapas genom god arkitektur och god gestaltad livsmiljö, i såväl stads- 
som landsbygdsmiljö. 
 
Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet ska kunna användas av alla berörda; tjänsteperso-
ner, privata aktörer, intresserade medborgare och besökare. Det ska vara enkelt att förstå 
och lätt att följa. Programmet är ett viktigt strategiskt verktyg för en bättre byggd miljö 
med god arkitektur, långsiktig hållbarhet och hög kvalité. 
 
Programmet presenteras på kommunens hemsida med hjälp av kartor, bilder, illustrationer 
och text i så kallad storymap, en interaktiv GIS-karta (geografiskt informationssystem), 
vilket innebär att det är helt digitalt. 
 
Programmet har varit föremål för samråd under perioden 6 mars -7 maj 2021, samt för 
granskning under perioden 1 februari- 22 april 2022. 
 
Kommunstyrelsen beslutade, i samband med ärendets granskningsskede, vid sammanträde 
den 13 april 2022, § 49, att inte framföra några synpunkter mot granskningshandlingarna.  
 
Den 26 januari 2023, § 16, beslutade samhällsplaneringsnämnden att godkänna gransk-
ningsutlåtande och bilaga till granskningsutlåtande för Arkitektur- och kulturmiljöpro-
grammet samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta  
Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet för Simrishamns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-07 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2023-01-26, § 16 
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§ 70 forts   Dnr 2021/96 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Antagandehandling, Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet, både i karttjänst samt som 
PDF 2023-01-11  
Bilaga till granskningsutlåtande för Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet, 2023-01-03  
Granskningsutlåtande, 2022-05-30  
Länsstyrelsens granskningsyttrande, 2022-04-20  
Samrådsredogörelse, 2022-01-12  
Länsstyrelsens samrådsyttrande, 2021-05-07  
Miljöbedömning, 2020-01-12 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Anta Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet för Simrishamns kommun.  
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)  
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§ 71   Dnr 2023/13 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Simrishamnsförslag ID:1228 Simrishamn utropar klimatnödläge  

Ärendebeskrivning 
 
 
Den 1 november 2022 lämnade Mats Alberts in ett Simrishamnsförslag om att Sim-
rishamns kommun ska utlysa klimatnödläge för att ta itu med allvarliga globala hot i form 
av den pågående klimatkrisen. Simrishamnsförslaget lyder enligt följande;  
FN-chefen Antonio Guterres uppmanar världen att ”gå in i nödläge” för att ta itu med 
allvarliga globala hot i form av den pågående klimatkrisen”.   
 
Förslaget var tillgängligt för omröstning till den 1 januari 2023 och hade då samlat 77 rös-
ter. Därmed hade förslaget samlat de minst 75 röster som krävs för att ärendet ska behand-
las av berörd nämnd.  
 
Begreppet klimatnödläge börja användas i olika rapporter och böcker om klimatfrågan 
under början av 2000-talet och termen togs därifrån upp av klimatförespråkare som ville 
visa vad som behövdes för att återställa ett säkert klimat. Uppvärmningen av jordens kli-
mat är utan tvekan en av mänsklighetens största gemensamma utmaningar. 
Den 14 december 2020 antog kommunfullmäktige hållbarhetspolicyn för Simrishamns 
kommun. Dokumentet gäller för perioden 2021-2030 och pekar ut viljeriktningar och prio-
riteringar för hela kommunkoncernen avseende arbetet för en hållbar utveckling. 
 
Kommunfullmäktiges prioriterade mål från Hållbarhetspolicyn är för 2023 och 2024: 
Fokusområde 3 Kunskap, livslångt lärande och utbildning 
Fokusområde 6 Vattenkloka samhällen 
Fokusområde 9 Klimatanpassning 
Fokusområde 14 Minskad klimatpåverkan 
 
Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag är ålagda att arbeta med såväl de utpeka-
de fokusområdena som tagits av kommunfullmäktige, som övriga mål i hållbarhetspolicyn.  
 
Att utlysa klimatnödläge är ett kraftfullt ställningstagande som kräver fullt fokus på fram-
tagning av dokument och klimatplan, mobilisering av nödvändiga resurser och undanröja 
eventuella hinder för dessa. Klimatnödläge får därmed inte ses som en symbolisk handling 
som drar uppmärksamheten från de ansträngningar som krävs för att uppnå målen i kom-
munens nuvarande hållbarhetspolicy. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed att ha fortsatt fokus på hållbarhetspolicyns 
fokusområden snarare än att utlysa klimatnödläge. 
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§ 71 forts   Dnr 2023/13 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-07 
Simrishamnsförslag ”Simrishamn utropar klimatnödläge” inkommen 2022-11-01. 
 
Yrkande 
 
Mats Sundbeck (V) yrkar bifall till förslaget om klimatnödläge. 
 
Jeanette Ovesson (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag. 
 
Beslutsomgång 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag om att 
avslå förslaget mot Mats Sundbecks (V) yrkande om bifall och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag, avslå förslaget. 
 
Votering är begärd och verkställs. 
 
Omröstning 
 
Den som röstar för kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag om avslag rösta Ja. 
 
Den som röstar för Mats Sundbecks (V) yrkande om bifall röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller med 12 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Anders Johnsson (M), Jaenni-
ne Olesen (M), Henrik Mårtensson (C), Åke Andrén Sandberg (L), Paul Frogner Kockum 
(KD), Pia Ingvarsson (S), Lars Johansson (S), Berit Olsson (S), Christl Bengtsson (S), To-
mas Assarsson (SD), Malin Yngvard (SD) samt  
 
1 Nej-röst; Mats Sundbeck (V). 
 
Kommunstyrelsen har beslutat enligt kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Avslå Simrishamnsförslaget om att utlysa klimatnödläge kopplat till redan befint-
ligt arbete med hållbarhetspolicyns samtliga fokusområden. 

 
 
Reservation 
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§ 71 forts   Dnr 2023/13 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Mats Sundbeck (V) lämnar följande reservation: 
 
Klimatförändringen sker nu med ökad hastighet än förväntat. 
Sannolikt kommer vi inte att kunna hålla 1,5 %-målet från Paris 2016. 
Att utropa klimatnödläge blir då en signal inåt de kommunala organisationerna och utåt 
mot allmänheten att läget nu är allvarligare än tidigare. 
 
Protokollsanteckning 
 
John Kvarnbäck (MP önskar lägga protokollsanteckning vilket kommunstyrelsen godkän-
ner. 
 
”Jag stödjer Mats Sundbeck (MP) i hans yrkande om bifall till klimatnödläge”. 
 
_____ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 72   Dnr 2022/408 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Gudrun Schyman (KIS) - Markanvisning för solcellsparker  

Ärendebeskrivning 
 
Gudrun Schyman (KIS) har inkommit med en motion daterad den 28 oktober 2022, avse-
ende markanvisning för solcellsparker. 
 
Av motionen framgår att övergången till fossilfri energi brådskar, nationellt som globalt. I 
Skåne råder det brist på hållbar och fossilfri el, varav motionären vill ge alla medborgare 
och företag i kommunen möjlighet till köp av solceller som ungefärligt ska motsvara den el 
som den egna förbrukningen kräver. Detta kan ske genom att kommunen erbjuder invånar-
na att köpa en andel i en solcellsanläggning, på en eller flera olika platser i kommunen. 
Motionären anger exempel på andra kommuner som har byggt gemensamma solcellsan-
läggningar där andelar redan är sålda. Ett projektförslag som skulle väcka intresse, natio-
nellt och internationellt, är att Simrishamns kommun lägger solceller på en metallställning 
över en av infartsvägarna till Simrishamn.  
 
Motionären yrkar på att: 
 

- Kommunen skyndsamt ser över all sin mark för att identifiera områden som kan 
användas till en eller flera solcellsanläggningar som säljer andelar till privatper-
soner och/eller företag som är skrivna i Simrishamns kommun. 

- Att kommunen, om kommunen själv inte anger sådan mark, tar kontakt med företag 
och/eller privatpersoner som har sådan mark att arrendera ut eller sälja.  

 
Samhällsplaneringsnämnden, till vilka motionen remitterades, gav som beslutsförslag till 
kommunfullmäktige vid sammanträde den 26 januari 2023, § 20, att motionen anses vara 
besvarad med hänsyn till det arbete som redan pågår inom förvaltningen. Delar av motio-
nen kan endast hanteras av nätägarna, inte kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-09 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2023-01-26, §20  
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-09 
Motion från Gudrun Schyman, Klimatinitiativ Simrishamn, 2022-10-28 
 
 
 
 

28



  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-15  
 
 
 
 
 
 

§ 72 forts   Dnr 2022/408 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Avslå motionen med hänvisning till det arbete som pågår inom samhällsbyggnads-
förvaltningen samt att delar av motionen endast kan hanteras av nätägarna och inte 
kommunen. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 73   Dnr 2023/90 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ansökan om utökad uppräkning av medlemsavgiften - Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund  

Ärendebeskrivning 
 
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har genom ordförande skrivit till 
medlemskommunerna med en begäran om uppräkning av medlemsavgiften motsvarande 
6,8 procent för verksamhetsåret 2023. 
 
I skrivelsen redogörs för konsekvenser för verksamheten om uppräkning inte beviljas. 
 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund erhöll en uppräkning motsvarande 2,8 procent för 
år 2023. Uppräkningen erhölls utifrån den medlemskommun, Ystad, som hade lägst upp-
räkning för sina verksamheter.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen kan konstatera att verksamhetsåret 2023 är ekonomiskt an-
strängande för samtlig kommunal verksamhet. Ingen verksamhet i kommunen har erhållit 
någon uppräkning i den storleksordningen Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund begär, 
utan har istället fått anpassa verksamheten efter de resurser kommunfullmäktige beslutat 
om. Kommunfullmäktige beslutade om en uppräkning med 4,0 procent för våra verksam-
heter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-17 
Skrivelse från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund daterad 2023-02-02. 
 
Yrkande 
 
Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds begäran om 
uppräkning av medlemsavgiften för 2023, om berör Simrishamns del, och finansieras av 
kommunstyrelsens förfogande samt att man uppdrar åt kommundirektören att se över hur 
ramtilldelningen till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund fortsättningsvis ska tillämpas 
i budgetarbetet. 
 
Jeanette Ovesson (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag. 
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§ 73 forts   Dnr 2023/90 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag mot Pia 
Ingvarssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelse-
förvaltningens beslutsförslag. 
 
Votering är begärd och verkställs. 
 
Omröstning 
 
Den som röstar för kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag röstar Ja. 
 
Den som röstar för Pia Ingvarssons (S) yrkande röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller med 8 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Anders Johnsson (M), Jaennine 
Olesen (M), Henrik Mårtensson (C), Åke Andrén Sandberg (L), Paul Frogner Kockum 
(KD), Tomas Assarsson (SD) och Malin Yngvard (SD) mot 
 
5 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Lars Johansson (S), Berit Olsson (S), Christl Bengtsson 
(S) och Mats Sundbeck (V). 
 
Kommunstyrelsen har beslutat enligt kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Avslå Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund begäran om en uppräkning av med-
lemsavgiften motsvarande 6,8 procent. 

 
Reservation 
 
Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S), Lars Johansson (S), Berit Olsson (S) och 
Christl Bengtsson (S). 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 74   Dnr 2022/441 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Pia Ingvarsson (S) och Berit Olsson (S) - Inventering och 
kartläggning av obebodda hus i Simrishamn kommuns landsbygd.  

Ärendebeskrivning 
 
Pia Ingvarsson (S) och Berit Olsson (S) har inkommit med en motion daterad 28 november 
2022, avseende inventering och kartläggning av obebodda hus i Simrishamn kommuns 
landsbygd. 
 
Av motionen framgår att Simrishamns kommuns befolkning minskar och att vi behöver 
hjälpas åt att vända den riktningen. Kommunen har dessutom en åldrande befolkning som 
gärna vill ha närhet till vård och offentlig service. På landsbygden runt om i kommunen 
finns outnyttjade fastigheter med tomma hus som ibland blir lämnade och övergivna.  
 
Till följd av detta föreslår motionärerna att inventera hus som inte används av sina ägare. 
Dessa hus kan sedan publiceras på kommunens hemsida där intresserade kan finna objekt 
som sedan säljs vidare av mäklare. Lyckas vi med att få tomma hus bebodda kommer troli-
gen dessa personer också att skriva sig i Simrishamns kommun, vilket gynnar befolknings-
utvecklingen.  
 
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta: 
- Att genomföra en inventering av obebodda hus/objekt i Simrishamn och sedan publi-

cera dessa på kommunens hemsida. 
 
Samhällsplaneringsnämnden, till vilka motionen remitterades, gav följande beslutsförslag 
till kommunfullmäktige vid sammanträde den 26 januari 2023, § 21: 
”Motionen avslås då bedömningen är att endast ett fåtal ’obebodda hus’ kommer att kom-
ma ut till försäljning på detta vis. Det anses inte heller vederlagt att de som köper dessa hus 
kommer att skriva sig inom kommunen.” 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-10 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2023-01-26, §21  
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-09 
Motion från Pia Ingvarsson (S) och Berit Olsson (S) - Inventering och kartläggning av 
obebodda hus i Simrishamn kommuns landsbygd, 2022-11-28 
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§ 74 forts   Dnr 2022/441 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Yrkanden 
 
Pia Ingvarssons (S) yrkar bifall tillmotionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag mot Pia 
Ingvarssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelseför-
valtningens beslutsförslag. 
 
Votering är begärd och verkställs. 
 
Omröstning  
 
Den som röstar för kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag röstar Ja. 
 
Den som röstar för Pia Ingvarssons (S) yrkande röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller med 8 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Anders Johnsson (M), Jaennine 
Olesen (M), Henrik Mårtensson (C), Åke Andrén Sandberg (L), Paul Frogner Kockum 
(KD), Tomas Assarsson (SD) och Malin Yngvard (SD) mot 
 
4 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Lars Johansson (S), Berit Olsson (S) och Christl Bengts-
son (S) samt 
 
avstår en ledamot från att rösta; Mats Sundbeck (V). 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Avslå motionen. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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