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 ADRESS : 272 80 Simrishamn 
 BESÖK : Stortorget 6 
 TELEFON : 0414-819000 
 FAX : Enhet_fax 
 E-POST : kontakt@simrishamn.se 

 

  
  
 
 
Sammanträde Kommunstyrelsen 
 
Tid och plats onsdagen den 17 augusti 2022  
 kl 13.00 
 Rådhuset, stora salen 
Kallade 
 
Ledamöter: Ersättare: (för kännedom) 
Jeanette Ovesson (M) Peter Rimsby (M)) 
Jaennine Olesen (M) Kristina Åhberg (M) 
Henric Appelkvist (M) Anders Johnsson (M) 
Maria Linde Strömberg (M) Henrik Mårtensson (C) 
Paul Frogner Kockum (KD)) Anne-Li Roshagen (KD) 
Lotta Hildebrand (L) Agneta Berliner (L) 
Mats Bengtsson (C) Anna Ling (C) 
Pia Ingvarsson (S) Berit Olsson (S) 
Karl-Erik Olsson (S) Lennart Månsson (S) 
Christer Grankvist (S) Samra Hasanovic (S) 
Gudrun Schyman () Ingmarie Jacobsen (FI) 
Thomas Hansson (MP) Christer Persson (ÖP) 
Kjell Dahlberg (ÖP) 
Tomas Assarsson (SD) 
Fredrik Ramberg (SD) 

Mats Sundbeck (V) 
Bengt-Åke Lindell (SD) 
Jan Dahl (SD) 

 
 
Ärenden 
 
 
1 Val av justerare 2022/5 

2 Fastställande av ärendelista 2022/6 

3 Information från kommundirektören 2022/7 

4 MEDDELANDEN  

5 Protokoll Österlen VA 2022-05-31 2022/196 
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6 Tillbyggnad av fastigheten Galaxen 2022/56 

7 Detaljplan för del av Hjälmaröd 9:91 och Hjälmaröd 74:2 2022/203 

8 Årsredovisning Mitt Simrishamn 2021 2022/281 

9 REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT  

10 Attestförteckning för kommunledningskontoret 2022 2021/353 

11 Anmälan om delegationsbeslut enhetschefer och 
kommundirektör 2022 

2022/247 

12 Ansökningar om uttag av tjänstepension. År 2022 2022/73 

13 Ekonomichefens delegationsbeslut under 2022 2022/265 

14 Kanslichefens delegationsbeslut under 2022 2022/279 

15 Konkurrensverket - köp från Sydskånes avfallsaktiebolag 
och Sysav Undustri AB 2022 

2022/97 

16 BESLUTSÄRENDEN  

17 Slutredovisning av exploateringsprojekt -
gemensamhetsanläggning för parkering Brantevik  
Nytorpsvägen 

2022/160 

18 Slutredovisning av exploateringsprojekt -Borrby 
Kringlorna 1 tillskottsmark till bostadsfastighet 

2022/161 

19 Slutredovisning av exploateringsprojekt -Simrishamn 
handelsområdet etapp 1 

2022/162 

20 Slutredovisning av exploateringsprojekt -Simris 2033 
Lindhaga 

2022/163 

21 Motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik 
Mårtensson (C) - Inrättande av tjänst som 
landsbygdsutvecklare 

2022/60 

22 Motion från Pia Ingvarsson (S) och Lennart Månsson (S) - 
Inför måltidssällskap inom vård- och omsorg 

2021/249 

23 Revidering ”Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för 
internhyror   för kommunala verksamhetslokaler inom 
Simrishamns kommun 

2022/240 

http://www.simrishamn.se/
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Simrishamn 2022-08-11  
 
 
Jeanette Ovesson 
Ordförande Carina Persson 
 Sekreterare 

http://www.simrishamn.se/
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Protokoll årsstämma Österlen VA AB 
 

Plats och tid Reningsverket, Kivik 13.00-13.15 
 

Beslutande   Leif Sandberg (C) Tomelilla kommun 
Jeanette Ovesson (M) Simrishamn kommun 
 
 
 
  

Övriga närvarande  Se sidan 2 

 
 
Utses att justera Jeanette Ovesson    
 
Justerade paragrafer  §§ 1-12 
 
Justeringens plats  Bankhuset, Tomelilla den   3   juni 2021 
och tid  
 
Underskrifter  
Sekreterare   
 Sara Anheden 
 
Ordförande  
 Sander Dijkstra 
 
Justerare  

 Jeanette Ovesson 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Österlen VA AB  

   
Sammanträdesdatum 31 maj 2022  
   
Datum då anslaget sätts upp   3 juni 2022 

 
 

Datum då anslaget tas ned  28 juni 2022  
   
Förvaringsplats för protokollet Bankhuset, Nybogatan 2B, Tomelilla  

 

 Underskrift  

 Sara Anheden 
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Övriga närvarande:  Sander Dijkstra, styrelseordförande 

Carl-Göran Svensson, vice styrelseordförande 

  Karl-Erik Olsson, styrelseledamot 

  Per Lindeberg, styrelseledamot 

  Kent Gustafsson, styrelseledamot 

  Bitte Müller Hansen, Tomelilla kommun 

  Petra Blomgren, Tomelilla kommun 

  Linn Persson, Tomelilla kommun 

  Pia Ingvarsson, ombudsersättare, Simrishamns kommun 

  Ulla-Christina Lindberg, lekmannarevisor, Tomelilla Kommun 

  Maria Karlsson, lekmannarevisor, Simrishamns kommun 

  Johan Persson, VD 

  Sara Anheden, Utredningssekreterare 
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§ 1 Stämmans öppnande 

 

Bolagets styrelseordförande öppnar mötet. 

 

§ 2 Val av ordförande vid stämman 

 

Stämman utser Sander Dijkstra till ordförande vid dagens bolagsstämma. 

 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd  

 

Leif Sandberg (C), Tomelilla kommun och Jeanette Ovesson (M), Simrishamns kommun 

företräder vars 25 000 aktier. Stämman godkänner röstlängden. 

 

§ 4 Val av justeringsperson  

 

Stämman utser Jeanette Ovesson att justera dagens protokoll. 

 

§ 5 Godkännande av dagordningen för stämman  

 

Stämman beslutar godkänna dagordningen för stämman.  

 

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  

 

Stämman förklaras behörigen sammankallad i enlighet med § 11 bolagsordningen. 

 

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport  

 

Föreligger bolagets förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för tiden 1 januari 

2021 – 31 december 2021 och revisionsberättelse av den 7 mars 2022. 

 

§ 8a Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning 

 

Stämman beslutar fastställa resultat- och balansräkning per den 31 december 2021. 

 

§ 8b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen,  

 

Stämman beslutar disponera resultatet enligt den fastställda balansräkningen såsom det föreslagits 

i årsredovisningen att årets vinst 40 809 kronor disponeras i ny räkning.  
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§ 8c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

 

Stämman beslutar bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för perioden 2021-01-01-2021-12-31. 

 

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna 

 

Stämman beslutar fastställa följande arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna: 

 

Ordförande 0,6 inkomstbasbelopp året före ersättningsåret (0,6x68 200 kr = 40 920 kr för 2022) 
 
Vice ordförande 0,3 inkomstbasbelopp året före ersättningsåret (0,3x68 200 kr = 20 460 kr för 
2022) 
 
I övrigt för ledamöter, ordförande, vice ordförande och lekmannarevisorerna gäller Tomelilla 
kommuns reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda. 
 
Ersättning till revisorerna utgår i enlighet med avtal.  

 

§ 10 Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisorer 

 

Kommunfullmäktige i Tomelilla har valt enligt följande: 

 

Ordförande:   Sander Dijkstra  

Ledamöter:  Per Skoog  

  Kent Gustafsson  

Ersättare:  Bitte Müller Hansen  

  Linn Persson  

  Petra Blomgren  

Lekmannarevisorer: Ulla-Christina Lindberg  

 

Kommunfullmäktige i Simrishamn har valt enligt följande: 

 

Vice ordförande: Carl Göran Svensson 

Ledamöter:  Per Lindeberg 

  Karl-Erik Olsson 

Ersättare:  Mikael Stamming 

  Christer Akej 

  Jan-Erik Persson 

Lekmannarevisorer: Maria Karlsson 

 

§ 12 Stämmans avslutning 

 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: FIrdodImN3tCcJLfLr+k3w

Sander Dijkstra

2022-06-02 13:37

Serienummer: ukWjN/U0RfQKrNaM0RVjHg

JEANETTE OVESSON

2022-06-03 09:33

Serienummer: dRoNviZPKG0qNdR8Dtx3EA

Sara Anheden

2022-06-03 10:02

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Protokoll årsstämma Österlen VA AB 220531.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2022-06-02 09:23 Underskriftsprocessen har startat
2022-06-02 09:23 Underskriftsprocessen har startat
2022-06-02 09:23 Underskriftsprocessen har startat
2022-06-02 09:23 En avisering har skickats till Sander Dijkstra
2022-06-02 09:23 En avisering har skickats till Jeanette Ovesson
2022-06-02 09:23 En avisering har skickats till Sara Anheden
2022-06-02 13:35 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Sander Dijkstra
2022-06-02 13:37 Sander Dijkstra har signerat dokumentet Protokoll årsstämma Österlen VA AB 220531.pdf via BankID Sverige (Unikt 

ID: FIrdodImN3tCcJLfLr+k3w)
2022-06-02 13:37 Alla dokument har undertecknats av Sander Dijkstra
2022-06-03 09:32 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jeanette Ovesson
2022-06-03 09:33 JEANETTE OVESSON har signerat dokumentet Protokoll årsstämma Österlen VA AB 220531.pdf via BankID Sverige 

(Unikt ID: ukWjN/U0RfQKrNaM0RVjHg)
2022-06-03 09:33 Alla dokument har undertecknats av Jeanette Ovesson
2022-06-03 10:01 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Sara Anheden
2022-06-03 10:02 Sara Anheden har signerat dokumentet Protokoll årsstämma Österlen VA AB 220531.pdf via BankID Sverige (Unikt 

ID: dRoNviZPKG0qNdR8Dtx3EA)
2022-06-03 10:02 Alla dokument har undertecknats av Sara Anheden

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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  Protokoll konstituerande 
  Sammanträdesdatum: 
                                      31 maj 2022 

   

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 

Protokoll konstituerande styrelsemöte Österlen VA AB 
 

Plats och tid Kiviks reningsverk 13.15-13.20 
 

Beslutande   Sander Dijkstra, ordförande 
Carl-Göran Svensson, vice ordförande 
Per Lindeberg 
Kent Gustafsson  
Karl-Erik Olsson  
Linn Persson ersättare för Per Skoog 
  

Övriga närvarande  Se sidan 2 
 

 
Utses att justera Carl-Göran Svensson (C)    
 
Justerade paragrafer  §§ 1-9 
 
Justeringens plats  Stenhuset i Tomelilla den 2 juni 2022 
och tid  
 
Underskrifter  
Sekreterare   
 Sara Anheden 
 
Ordförande  
 Sander Dijkstra 
 
Justerare  

 Carl-Göran Svensson 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Österlen VA AB  

   
Sammanträdesdatum  juni 2022  
   
Datum då anslaget sätts upp  3 juni 2022 

 
 

Datum då anslaget tas ned  28 juni 2022       
   
Förvaringsplats för protokollet Stenhuset, Nybogatan 2B, Tomelilla  

 

 Underskrift  

 Sara Anheden 

 

 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
fe

91
ca

a1
-a

c9
3-

4d
8a

-b
cf

1-
b3

06
c9

5f
5b

13



  Protokoll konstituerande 
  Sammanträdesdatum: 
                                      31 maj 2022 

   

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 

 

Övriga närvarande:  Bitte Müller Hansen, styrelseersättare 

  Petra Blomgren, styrelseersättare 

  Johan Persson, VD 

  Sara Anheden, Utredningssekreterare 
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  Protokoll konstituerande 
  Sammanträdesdatum: 
                                      31 maj 2022 

   

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

Styrelsens ordförande öppnar mötet 

 

§ 2 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll 

 

Styrelsen utser Carl-Göran Svensson att justera dagens protokoll. 

 

Styrelsen beslutar att justering av protokoll för kommande styrelsemöte görs av ordförande 

Sander Dijkstra och vice ordförande Carl-Göran Svensson. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

 

Styrelsen beslutar godkänna dagordning för det konstituerande styrelsemötet. 

 

§ 4 Fullmäktiges val av ordförande 

 

Kommunfullmäktige i Tomelilla har valt Sander Dijkstra till ordförande. 

 

§ 5 Fullmäktiges val av vice ordförande 

 

Kommunfullmäktige i Simrishamn har valt Carl-Göran Svensson till vice ordförande. 

 

§ 6 Beslut om firmateckningsrätt 

 

Styrelsen beslutar att Firman, Österlen VA AB, org: 559244-4029, tecknas förutom av styrelsen 

enligt 8 kap. 35 och 36 §§ Aktiebolagslagen av ordförande Sander Dijkstra, vice ordförande Carl-

Göran Svensson och verkställande direktör Johan Persson två i förening intill dess nästa 

årsstämma hållits.  

 

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman för den löpande förvaltningen.  

 

§ 7 Genomgång av eventuella stämmodirektiv 

 

Inga stämmodirektiv har framförts.  

 

§ 8 Beslut om organisation för utlämnande av allmänna handlingar hos bolaget 

 

Styrelsen beslutar ge Verkställande direktören i uppdrag att på Bolagets vägnar fatta beslut enligt 

6 kap. offentlighets- och sekretesslagen med hänvisningar. 

 

§ 9 Mötets avslutning 

 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: FIrdodImN3tCcJLfLr+k3w

Sander Dijkstra

2022-06-01 12:37

Serienummer: LOluLPxyK7SbmR1TdNWs3A

CARL-GÖRAN SVENSSON

2022-06-01 14:05

Serienummer: dRoNviZPKG0qNdR8Dtx3EA

Sara Anheden

2022-06-02 08:36

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Protokoll konstituerande 220531.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2022-06-01 11:09 Underskriftsprocessen har startat
2022-06-01 11:09 Underskriftsprocessen har startat
2022-06-01 11:09 Underskriftsprocessen har startat
2022-06-01 11:09 En avisering har skickats till Sander Dijkstra
2022-06-01 11:09 En avisering har skickats till Carl-Göran Svensson
2022-06-01 12:36 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Sander Dijkstra
2022-06-01 12:37 Sander Dijkstra har signerat dokumentet Protokoll konstituerande 220531.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

FIrdodImN3tCcJLfLr+k3w)
2022-06-01 12:37 Alla dokument har undertecknats av Sander Dijkstra
2022-06-01 13:06 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Carl-Göran Svensson
2022-06-01 14:05 CARL-GÖRAN SVENSSON har signerat dokumentet Protokoll konstituerande 220531.pdf via BankID Sverige (Unikt 

ID: LOluLPxyK7SbmR1TdNWs3A)
2022-06-01 14:05 Alla dokument har undertecknats av Carl-Göran Svensson
2022-06-02 08:36 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Sara Anheden
2022-06-02 08:36 Sara Anheden har signerat dokumentet Protokoll konstituerande 220531.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

dRoNviZPKG0qNdR8Dtx3EA)
2022-06-02 08:36 Alla dokument har undertecknats av Sara Anheden

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-06-16  
 
 
 
 
 
 

§ 145   Dnr 2022/442 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Nybyggnad Galaxen  

Ärendebeskrivning 
 
I december 2021 beslutade samhällsplaneringsnämnden att ett tioårigt hyresavtal kunde 
tecknas med SINAB avseende befintliga och nybyggda lokaler på fastigheten Solrosen 17 
(Galaxen) i Simrishamn, för att tillgodose socialförvaltningens lokalbehov då lokalerna på 
Stadshage 8 (polishuset) medförde arbetsmiljöproblem på grund brister av inneklimatet.  
 
SINAB har arbetat med att ta fram skisser över nybyggnaden, samt uppdaterade kalkyler. 
Behovet har ändrats sedan det första förslaget togs fram, som beslutet avseende utökad 
borgensram för SINAB grundade sig på, avseende 45 miljoner kronor. En ändrad kravbild 
från verksamheten bland annat gällande större antal cellkontor i stället för öppna kontorsy-
tor, tillsammans med ökade priser i byggbranschen har gjort att kalkylen för nybyggnation 
Galaxen nu ligger på 72 miljoner kronor.  
 
Socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen informerades om detta av SINAB 
den 19 maj. Socialförvaltningens ledningsgrupp väljer att dra i handbromsen och anser inte 
att den hyra som den ökade investeringskostnaden skulle medföra hamnar inom budgetra-
men, och önskar därför se på andra lokalalternativ. Allt arbete med utbyggnad av Galaxen 
är nu pausat.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-27 
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2021-12-16, §264 
Socialnämndens beslut 2021-04-29, §53 
Avtalsförslag 2021-12-01 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att häva avtalet med SINAB avseende 
den planerade utbyggnaden av Solrosen 17 (Galaxen), samt hitta alternativa lokaler 
åt socialförvaltningen.  

_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden (för kännedom) 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 

Simrishamns kommun

Dnr: SBN 2022/442

Handl.id: 2022.3398

Datum: 2022-06-22
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 ADRESS : 272 80  Simrishamn 
 BESÖK : Stortorget 6 
 TELEFON : 0414-819000 
 E-POST : kontakt@simrishamn.se 

   Tjänsteskrivelse 
  2022-06-22 
 
 
Patricia Åberg 
Gatuingenjör/projektledare SPN 

  
  
    
 

 
 
 
Nybyggnad Galaxen 
Dnr: 2022/442 
 
Ärendebeskrivning 
 
I december 2021 beslutade samhällsplaneringsnämnden att ett tioårigt hyresavtal 
kunde tecknas med SINAB avseende befintliga och nybyggda lokaler på 
fastigheten Solrosen 17 (Galaxen) i Simrishamn, för att tillgodose 
socialförvaltningens lokalbehov då lokalerna på Stadshage 8 (polishuset) 
medförde arbetsmiljöproblem på grund brister av inneklimatet.  
 
SINAB har arbetat med att ta fram skisser över nybyggnaden, samt uppdaterade 
kalkyler. Behovet har ändrats sedan det första förslaget togs fram, som beslutet 
avseende utökad borgensram för SINAB grundade sig på, avseende 45 miljoner 
kronor. En ändrad kravbild från verksamheten bland annat gällande större antal 
cellkontor i stället för öppna kontorsytor, tillsammans med ökade priser i 
byggbranschen har gjort att kalkylen för nybyggnation Galaxen nu ligger på 72 
miljoner kronor.  
 
Socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen informerades om detta av 
SINAB den 19 maj. Socialförvaltningens ledningsgrupp väljer att dra i 
handbromsen och anser inte att den hyra som den ökade investeringskostnaden 
skulle medföra hamnar inom budgetramen, och önskar därför se på andra 
lokalalternativ. Allt arbete med utbyggnad av Galaxen är nu pausat.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-27 
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2021-12-16, §264 
Socialnämndens beslut 2021-04-29, §53 
Avtalsförslag 2021-12-01 
 
 
  

Simrishamns kommun

Dnr: SBN 2022/442

Handl.id: 2022.3399

Datum: 2022-06-22
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Beslutsförslag 
 
Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att häva avtalet med SINAB avseende 
den planerade utbyggnaden av Solrosen 17 (Galaxen), samt hitta alternativa 
lokaler åt socialförvaltningen.  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Åsa Simonsson 
Samhällsbyggnadschef Ulf Widemark 
 Enhetschef fastighet 
  
Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
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§ 105   Dnr 2022/203 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Detaljplan för del av Hjälmaröd 9:91 och Hjälmaröd 74:2  

Ärendebeskrivning 
 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för en utveckling av Vitemölla Badhotell, där 
förslaget innebär att bygga ett antal mindre hus för övernattande gäster i ett skogsområde intill 
Vitemölla Badhotell. Exploatering ska ske varsamt med hänsyn till Vitemöllas natur- och kul-
turvärden genom att integrera byggnaderna väl i naturen. Detaljplanen syftar även till att skapa 
förutsättningar för en lämplig anslutningsväg till området samt att skapa en hållbar dagvatten-
hantering för att möta de utmaningar som kommande klimatförändringar innebär. 
 
Den 24 oktober 2019 § 232 beviljade Samhällsplaneringsnämnden planbesked för att upprätta 
ny detaljplan med tillhörande planprogram för fastigheten Hjälmaröd 9:91 och för ändring av 
detaljplan för del av Hjälmaröd 74:2.  
 
Den 29 april 2021 § 88, godkände Samhällsplaneringsnämnden planprogrammet för samråd. 
Planprogrammet var utsänt på samråd mellan 8 maj – 4 juni 2021.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 april 2022, § 94, att godkänna detaljplanen 
”Del av Hjälmaröd 9:91 och Hjälmaröd 74:2” för samråd samt att godkänna programsam-
rådsredogörelsen. Detaljplanen är föremål för samråd under perioden 30 april – 4 juni 
2022. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att detaljplanen är förenlig med Simrishamns 
kommuns översiktsplan.  
 
Byggnationen planläggs som hotellverksamhet och bedrivs med syfte att tillhandahålla över-
nattningsmöjligheter och tillfällig vistelse. Ingen permanent bostadsbebyggelse är möjlig på 
platsen. Övrig mark inom planområdet regleras till naturmark. 
 
Kommunledningskontoret har tagit del av samrådshandlingarna och anser det positivt att 
naturvärden respekteras och tillvaratas i detaljplanearbetet. Förslagsvis framförs därför inte 
några synpunkter mot föreliggande planförslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-05  
Kungörelse, 2022-04-25 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-04-21, § 94  
Planbeskrivning, 2022-04-06  
Plankarta, 2022-04-06  



  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2022-06-15  
 
 
 
 
 
 

§ 105 forts   Dnr 2022/203 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Programsamrådsredogörelse, 2022-04-06  
Miljöundersökning, 2021-10-01 
Planprogram, 2021-02-28 
Markteknisk undersökningsrapport och PM geoteknik, 2020-10-28 
Naturvärdesinventering i Vitemölla, 2020-06-16. 
 
Avstå från att delta i beslut 
 
Gudrun Schyman () avstår från att delta i beslut av ärendet. 
 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 

• Inte framföra några invändningar mot samrådshandlingarna för del av Hjälmaröd 9:91 
och Hjälmaröd 74:2. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planeringsenheten  
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
 
 
  
 
 



  simrishamn.se 
 
 Kommunledningskontoret     1 (5) 

 
 
 
 
 

 ADRESS : 272 80  Simrishamn 
 BESÖK : Stortorget 6 
 TELEFON : 0414-819000 
 E-POST : kontakt@simrishamn.se 

   Tjänsteskrivelse 
  2022-05-05 
 
 
Lisa Parodi 
Handläggare Kommunstyrelsen 

  
  
    
 

 
 
 
Detaljplan för del av Hjälmaröd 9:91 och Hjälmaröd 74:2 - 
samråd 
Hid nr: 2022/203 
 
Ärendebeskrivning 
 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för en utveckling av Vitemölla 
Badhotell, där förslaget innebär att bygga ett antal mindre hus för övernattande gäster 
i ett skogsområde intill Vitemölla Badhotell. Exploatering ska ske varsamt med 
hänsyn till Vitemöllas natur- och kulturvärden genom att integrera byggnaderna väl i 
naturen. Detaljplanen syftar även till att skapa förutsättningar för en lämplig 
anslutningsväg till området samt att skapa en hållbar dagvattenhantering för att möta 
de utmaningar som kommande klimatförändringar innebär. 
 
Den 24 oktober 2019 § 232 beviljade Samhällsplaneringsnämnden planbesked för att 
upprätta ny detaljplan med tillhörande planprogram för fastigheten Hjälmaröd 9:91 
och för ändring av detaljplan för del av Hjälmaröd 74:2.  
 
Den 29 april 2021 § 88, godkände Samhällsplaneringsnämnden planprogrammet för 
samråd. Planprogrammet var utsänt på samråd mellan 8 maj – 4 juni 2021.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 april 2022, § 94, att godkänna 
detaljplanen ”Del av Hjälmaröd 9:91 och Hjälmaröd 74:2” för samråd samt att 
godkänna programsamrådsredogörelsen. Detaljplanen är föremål för samråd under 
perioden 30 april – 4 juni 2022. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att detaljplanen är förenlig med 
Simrishamns kommuns översiktsplan.  
 
Byggnationen planläggs som hotellverksamhet och bedrivs med syfte att 
tillhandahålla övernattningsmöjligheter och tillfällig vistelse. Ingen permanent 
bostadsbebyggelse är möjlig på platsen. Övrig mark inom planområdet regleras till 
naturmark. 
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Kommunledningskontoret har tagit del av samrådshandlingarna och anser det 
positivt att naturvärden respekteras och tillvaratas i detaljplanearbetet. Förslagsvis 
framförs därför inte några synpunkter mot föreliggande planförslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-05  
Kungörelse, 2022-04-25 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-04-21, § 94  
Planbeskrivning, 2022-04-06  
Plankarta, 2022-04-06  
Programsamrådsredogörelse, 2022-04-06  
Miljöundersökning, 2021-10-01 
Planprogram, 2021-02-28 
Markteknisk undersökningsrapport och PM geoteknik, 2020-10-28 
Naturvärdesinventering i Vitemölla, 2020-06-16 
 
Bakgrund/utredning 
 

 
Planområdet markerat i beige färg. Hjälmaröd 9:91 ligger väster om Vitemölla 
badhotell (Hjälmaröd 74:2).  
 
Hjälmaröd 9:91 ligger högt uppe på berget (ca 25 meter över Lejegatan) väster om 
Vitemölla badhotell och är idag relativt svårtillgängligt med tät tallskog och branta 
partier.  
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Fastigheterna inom planområdet ägs av plansökande som önskar att ändra allmän 
platsmark till kvartersmark för att bygga cirka 6-10 mindre stugor/hus för uthyrning. 
Stugorna/husen skulle kunna nås från vägen Furet och samtidigt få tillgång till all 
service inom badhotellet. 
 
Planområdet berörs av sju riksintressen; kulturmiljöstråk, friluftsliv, rörligt friluftsliv, 
kust och turism, högexploaterad kust, kulturmiljö och höga naturvärden. 
 
Inför samhällsplaneringsnämndens beslut i ärendet den 21 april 2022, § 94, förelåg 
som berednings- och beslutsunderlag i samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteskrivelse att: 
 
”Förvaltningens helhetsbedömning är att området bör fortsätta att vara tillgängligt för 
allmänheten och att detaljplanens intentioner om ett parkområde bör kvarstå.  
Området har en unik karaktär som är betydelsefull både för besökare och boende i 
Vitemölla. Då läget är högt och exponerat är kommer ny bebyggelse att påverka 
bebyggelsestrukturen för samhället oavsett utformning.  
 
Nybyggnader för uthyrning, kommer med den omfattningen som önskas, att innebära 
en omgivningspåverkan, trafikering och exploatering som kan komma påverka de sju 
rådande riksintressena även om byggnationen skulle ske varsamt med hänsyn till 
befintlig tallskog och höjdförhållanden. 
 
Byggnationen planläggs som verksamhet som bedrivs med syfte att tillhandahålla 
övernattningsmöjligheter och tillfällig vistelse. Ingen permanent bostadsbebyggelse är 
således möjlig på platsen.  
 
Tomtens stora höjdskillnader, placering och omfattning av byggnader, 
vattenavrinning, rasrisk, anpassning till kulturmiljö och tillfarter måste studeras och 
utredas vidare i arbetet med att upprätta en ny detaljplan.  
 
Ett planprogram med tillhörande geoteknisk utredning, naturvärdesinventering och 
miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram.  
 
Fastigheten Hjälmaröd 9:91 berörs av ett fornminne och är en del av en äldre 
detaljplan från år 1966 (byggnadsplan). Fastigheten har en total areal om ca 20 ha och 
är idag planlagd som allmän platsmark, park, som en del av en samfällighet med 
enskilt huvudmannaskap.  
 
Hjälmaröd 74:2 är inom en detaljplan som vann laga kraft 2002 planlagd för 
hotell/restaurang och naturmark med kommunalt huvudmannaskap.  
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Finansiering  
 
Ett plankostnadsavtal finns upprättat för detaljplanen.  
Exploatören står för kostnader kopplat till genomförande och framtagande av 
detaljplanen.  
 
Konsekvenser  
 
Det positiva planbeskedet innebär att ägarna till Vitemölla badhotell kan fortsätta sitt 
arbete med att finna utvecklingsmöjligheter för att kunna fortsätta utveckla sin 
verksamhet.  
 
En förändrad detaljplan kan påverka allmänhetens tillgång till området, då 
markanvändning korrigeras från allmänplats till kvartersmark. Samtidigt är platsen 
idag otillgänglig, det finns strövstigar i området. Men kommunens bedömning är att 
platsens användning är relativt låg utom möjligen för de allra närmast boende.  
En utveckling av platsen kan medverka till att platsen blir mer offentlig och att 
användningen ökar.  
 
Förvaltningens helhetsbedömning är att området bör fortsätta att vara tillgängligt för 
allmänheten och att detaljplanens intentioner om ett parkområde bör kvarstå.  
Området har en unik karaktär som är betydelsefull både för besökare och boende i 
Vitemölla. Då läget är högt och exponerat kommer ny bebyggelse att påverka 
bebyggelsestrukturen för samhället oavsett utformning.  
 
Nybyggnader för uthyrning, kommer med den omfattningen som önskas, att innebära 
en omgivningspåverkan, trafikering och exploatering som kan komma påverka de sju 
rådande riksintressena, även om byggnationen skulle ske varsamt med hänsyn till 
befintlig tallskog och höjdförhållanden.” 
 
Ur detaljplanens planbeskrivning framgår att:  
”En av målsättningarna med aktuell detaljplan är att vårda och ta tillvara den 
naturmiljö som finns i området. Vid den planerade exploateringen ska varje hus 
placeras individuellt utefter de topografiska förutsättningarna och de befintliga träden 
för att schaktning och trädfällning ska minimeras. Samtidigt planeras skogsvård i 
enlighet med rekommendation ur naturvärdesinventeringen. För aktuell detaljplan är 
bevarandet av områdets skogskaraktär central, och även den tydliga gränsen mellan 
skog och Natura 2000-området som utgörs av Marknadsfältet söder om planområdet. 
 
Att skapa en varsam exploatering bidrar till en attraktiv vistelsemiljö med närhet till 
naturen. Hus inom hotellbebyggelse med sådan placering refereras ofta till som 
landskapshotell och har sitt ideal i en så liten påverkan på naturen som möjligt. 
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Plankartan är utformad så att en relativt liten byggrätt tillåts placeras över en stor yta, 
detta möjliggör en anpassning till terräng och träd. 
 
Sammantaget bedöms förslaget vara positivt för naturmiljön. Den marktäckande sly 
som nu tagit över kommer att rensas bort i enlighet med naturvärdesinventeringen och 
därmed skapa en mer varierad markflora. Stigarna i skogen kommer att öppnas upp 
och fungera som jaktkorridorer för fladdermöss, en del tallar kan frihuggas för att 
göra dem mer solbelysta samt gynna fler insektsarter.” 
 
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (SFS 
2010:900).  
 
Synpunkter på detaljplanens samrådshandlingar ska lämnas till 
samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 4 juni 2022. 
 
Kommunledningskontoret har tagit del av samrådshandlingarna och anser det 
positivt att naturvärden respekteras och tillvaratas i detaljplanearbetet. Förslagsvis 
framförs därför inte några synpunkter mot föreliggande planförslag. 
 
Beslutsförslag 
 

• Inte framföra några invändningar mot samrådshandlingarna för del av 
Hjälmaröd 9:91 och Hjälmaröd 74:2. 

 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Diana Olsson 
Kommundirektör  Lisa Parodi 
 Handläggare 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planeringsenheten  
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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 ADRESS : 272 80  Simrishamn 
 BESÖK : Stortorget 6 
 TELEFON : 0414-819000 
 E-POST : kontakt@simrishamn.se 

Stadsarkitektavdelningen   Tjänsteskrivelse 
  2022-03-22 

 
 
Oscar Karlsson 
Planarkitekt 

Samhällsplaneringsnämnden 

  

  

    

 
 

 

 

Detaljplan för Hjälmaröd 74:2 och del av 9:91 Vitemölla 

badhotell, samråd 
Dnr: 2019/879 

 

Ärendebeskrivning 

 

Redogörelse för ärendet 

Begäran om planbesked för ändring av befintliga detaljplaner i Vitemölla, inkom 

den 10 september 2019. 

 

Samhällsplaneringsnämnden beviljade den 24 oktober 2019 § 232 planbesked för 

att upprätta ny detaljplan med tillhörande planprogram för fastigheten Hjälmaröd 

9:91 och för ändring av detaljplan för del av Hjälmaröd 74:2.  

 

Samhällsplaneringsnämnden godkände 2021-04-29 § 88, planprogrammet för 

samråd. 

 

Planprogrammet var utsänt på samråd mellan 8 maj – 4 juni 2021.  

Totalt inkom det 27 yttranden på planprogrammet. 

 

Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900). 

 

Förvaltningens bedömning är att detaljplanen är förenlig med Simrishamns 

kommuns översiktsplan. 

 

Byggnationen planläggs som verksamhet som bedrivs med syfte att tillhandahålla 

övernattningsmöjligheter och tillfällig vistelse. Ingen permanent 

bostadsbebyggelse är således möjlig på platsen. 

Allmänplats inom Hjälmaröd 9:91 är idag planlagt med enskilt huvudmannaskap. 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för en utveckling av Vitemölla 

Badhotell, där förslaget innebär att bygga ett antal mindre hus för övernattande 
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gäster i ett skogsområde intill Vitemölla Badhotell. Intentionerna är att 

exploatering ska ske varsamt med hänsyn till Vitemöllas natur- och kulturvärden, 

genom att byggnaderna integreras väl i naturen. Eftersom området idag saknar 

anslutningsväg för motortrafik syftar även detaljplanen till att skapa 

förutsättningar för en lämplig anslutningsväg. Därtill är även syftet att skapa en 

hållbar dagvattenhantering för att möte de utmaningar som kommande 

klimatförändringar innebär. 

 

Finansiering 

Ett plankostnadsavtal finns upprättat för detaljplanen. 

Exploatören står för kostnader kopplat till genomförande och framtagande av 

detaljplanen. 
 

Konsekvenser 

Det positiva planbeskedet innebär att ägarna till Vitemölla badhotell kan fortsätta 

sitt arbete med att finna utvecklingsmöjligheter för att kunna fortsätta med och 

utveckla sin verksamhet. 

 

En förändrad detaljplan kan påverka allmänhetens tillgång till området, då 

markanvändning korrigeras från allmänplats till kvartersmark.  

Samtidigt är platsen idag otillgänglig, det finns strövstigar i området. Men 

kommunens bedömning är att platsens användning är relativt låg utom möjligen 

för de allra närmast boende.  

En utveckling av platsen kan medverka till att platsen blir mer offentlig och att 

användningen ökar.  

 

Förvaltningens helhetsbedömning är att området bör fortsätta att vara tillgängligt 

för allmänheten och att detaljplanens intentioner om ett parkområde bör kvarstå.  

Området har en unik karaktär som är betydelsefull både för besökare och boende i 

Vitemölla. Då läget är högt och exponerat är kommer ny bebyggelse att påverka 

bebyggelsestrukturen för samhället oavsett utformning. 

 

Nybyggnader för uthyrning, kommer med den omfattningen som önskas, att 

innebära en omgivningspåverkan, trafikering och exploatering som kan komma 

påverka de sju rådande riksintressena även om byggnationen skulle ske varsamt 

med hänsyn till befintlig tallskog och höjdförhållanden. 
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Bakgrund/utredning 

 
Hjälmaröd 9:91beläget väster om Vitemölla badhotell (Hjälmaröd 74:2) 

 

 

 

 

Området Hjälmaröd 9:91 är beläget högt uppe på berget (ca 25 meter över 

Lejevägen) väster om Vitemölla badhotell och är idag relativt svårtillgängligt med 

tät tallskog och branta partier. Sökandes önskemål omfattar möjligheten att ändra 

allmän platsmark till kvartersmark för att få möjlighet att bygga cirka 6-10  

mindre stugor/hus för uthyrning som skulle kunna nås med bilvägen ovanifrån 

Furet, men som har tillgång till all service inom hotellbyggnaden.  

 

Förvaltningens helhetsbedömning är att området bör fortsätta att vara tillgängligt 

för allmänheten och att detaljplanens intentioner om ett parkområde bör kvarstå.  

Området har en unik karaktär som är betydelsefull både för besökare och boende i 

Vitemölla. Då läget är högt och exponerat är kommer ny bebyggelse att påverka 

bebyggelsestrukturen för samhället oavsett utformning. 

 

Nybyggnader för uthyrning, kommer med den omfattningen som önskas, att 

innebära en omgivningspåverkan, trafikering och exploatering som kan komma 

påverka de sju rådande riksintressena även om byggnationen skulle ske varsamt 

med hänsyn till befintlig tallskog och höjdförhållanden.  
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Byggnationen planläggs som verksamhet som bedrivs med syfte att tillhandahålla 

övernattningsmöjligheter och tillfällig vistelse. Ingen permanent 

bostadsbebyggelse är således möjlig på platsen. 

Tomtens stora höjdskillnader, placering och omfattning av byggnader, 

vattenavrinning, rasrisk, anpassning till kulturmiljö och tillfarter måste studeras 

och utredas vidare i arbetet med att upprätta en ny detaljplan. 

 

Ett planprogram med tillhörande geoteknisk utredning, naturvärdesinventering 

och miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram.  

 

Fastigheten Hjälmaröd 9:91 berörs av ett fornminne och är en del av en äldre 

detaljplan från år 1966 (byggnadsplan). 
Fastigheten, som ägs av sökanden, har en total areal om ca 20 ha och är idag planlagd 

som allmän platsmark, park, som en del av en samfällighet med enskilt 

huvudmannaskap. 

 

Hjälmaröd 74:2 är inom en detaljplan som vann laga kraft 2002 planlagd för 

hotell/restaurang och naturmark med kommunalt huvudmannaskap. Fastigheten 

ägs av sökanden. 

 

Syftet och bakgrunden till ansökan är en långsiktig utvecklingsstrategi för 

Vitemölla badhotell för att kunna skapa en attraktiv och lönsam verksamhet året 

om. Detta är väl beskrivet i ansökningshandlingarna och intentionerna är att 

utbyggnad och förändringar ska ske varsamt med hänsyn till Vitemöllas natur- 

och kulturvärden. 

 

Vitemölla badhotell har en lång historia och är ett omtyckt och välkänt besöksmål 

med närhet till havet, flera unika strövområden, Skåneleden och Kiviks tätort. 

Badhotellet är omsorgsfullt renoverat och tilldelades Simrishamns första 

arkitekturpris 1999.  

 

Fastigheterna berörs av sju riksintressen; kulturmiljöstråk, friluftsliv, rörligt 

friluftsliv, kust och turism, högexploaterad kust, kulturmiljö och höga naturvärden 

 

I söder gränsar fastigheterna till Kiviks marknadsfält som är ett Natura 2000-

område. 

 

Fastigheterna ligger vidare inom de regionala intressena Kulturmiljöstråk och 

Särskilt värdefull bebyggelsemiljö. 

http://www.simrishamn.se/
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Beslutsunderlag 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-06 

Plankarta, 2022-04-06 

Planbeskrivning, 2022-04-06 

Programsamrådsredogörelse, 2022-04-06 

Miljöundersökning, 2021-10-01 

Planprogram, 2021-02-28 

Naturvärdesinventering i Vitemölla, 

Markteknisk undersökningsrapport och PM geoteknik, 2020-10-28 

 

 

Beslutsförslag 

 

▪ Godkänna detaljplanen för samråd 

▪ Godkänna programsamrådsredogörelsen 

 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Åsa Simonsson 

Samhällsbyggnadschef Maria Florén 

 Enhetschef planeringsenheten 

  

Beslutet expedieras till: 

Fastighetsägare till Hjälmaröd 74:2  

 
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet. 

http://www.simrishamn.se/


  

 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  

  2022-04-21  

 

 

 

 

 

 

§ 94  Dnr 2019/879 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 

  

Detaljplan för Hjälmaröd 9:91 och 74:2, Vitemölla badhotell - samråd  

Ärendebeskrivning 

 

Redogörelse för ärendet 

Begäran om planbesked för ändring av befintliga detaljplaner i Vitemölla, inkom den 10 

september 2019. 

 

Samhällsplaneringsnämnden beviljade den 24 oktober 2019 § 232 planbesked för att upp-

rätta ny detaljplan med tillhörande planprogram för fastigheten Hjälmaröd 9:91 och för 

ändring av detaljplan för del av Hjälmaröd 74:2.  

 

Samhällsplaneringsnämnden godkände den 29 april 2021 § 88, planprogrammet för sam-

råd. 

 

Planprogrammet var utsänt på samråd mellan 8 maj – 4 juni 2021.  

Totalt inkom det 27 yttranden på planprogrammet. 

 

Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (SFS 

2010:900). 

 

Förvaltningens bedömning är att detaljplanen är förenlig med Simrishamns kommuns 

översiktsplan. 

 

Byggnationen planläggs som verksamhet som bedrivs med syfte att tillhandahålla över-

nattningsmöjligheter och tillfällig vistelse. Ingen permanent bostadsbebyggelse är således 

möjlig på platsen. 

Allmänplats inom Hjälmaröd 9:91 är idag planlagt med enskilt huvudmannaskap. 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för en utveckling av Vitemölla Badho-

tell, där förslaget innebär att bygga ett antal mindre hus för övernattande gäster i ett skogs-

område intill Vitemölla Badhotell. Intentionerna är att exploatering ska ske varsamt med 

hänsyn till Vitemöllas natur- och kulturvärden, genom att byggnaderna integreras väl i 

naturen. Eftersom området idag saknar anslutningsväg för motortrafik syftar även detalj-

planen till att skapa förutsättningar för en lämplig anslutningsväg. Därtill är även syftet att 

skapa en hållbar dagvattenhantering för att möte de utmaningar som kommande klimatför-

ändringar innebär. 
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§ 94 forts  Dnr 2019/879 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutsunderlag 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-06 

Plankarta, 2022-04-06 

Planbeskrivning, 2022-04-06 

Programsamrådsredogörelse, 2022-04-06 

Miljöundersökning, 2021-10-01 

Planprogram, 2021-02-28 

Naturvärdesinventering i Vitemölla, 

Markteknisk undersökningsrapport och PM geoteknik, 2020-10-28 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

 

Mats Sundbeck (V): Avslag och avbryta planarbetet 

John Kvarnbäck (MP): Enligt Mats Sundbecks förslag. Det avser inte en tillbyggnad av 

hotellet 

Carl-Göran Svensson (C): Enligt förvaltningens förslag - Godkänna detaljplanen för sam-

råd, godkänna programsamrådsredogörelsen 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat godkänna de-

taljplanen för samråd, godkänna programsamrådsredogörelsen. 

 

Omröstning 

 

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns: 

 

JA-röst för Carl-Göran Svenssons förslag 

NEJ-röst för Mats Sundbecks förslag, med stöd av John Kvarnbäck 

 

Omröstningsresultat 

 

Med 10 JA-röster (Kristina Åhberg (M), Johan Ohlson (M), Pia Nordström (L), Lage 

Engebo (M), Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Linda Törnblad (S), Alf Persson 

(SD), Jan Dahl (SD), Carl-Göran Svensson (C)) mot 2 NEJ-röster (Mats Sundbeck (V), 

John Kvarnbäck (MP)) beslutar nämnden enligt Carl-Göran Svenssons förslag. 

  



  

 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  

  2022-04-21  

 

 

 

 

 

 

§ 94 forts  Dnr 2019/879 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 

 

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 

 

• Godkänna detaljplanen för samråd. 

 

• Godkänna programsamrådsredogörelsen. 

 

Reservationer 

 

Mats Sundbeck (V) och John Kvarnbäck (MP) reserverar sig mot beslutet. 

 

_______ 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Fastighetsägare till Hjälmaröd 74:2  
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KUNGÖRELSE 
Dnr 2019/879 
 
Förslag till detaljplan för Hjälmaröd 9:91 och del av 74:2, Vitemölla, Simrishamns 
kommun, Skåne län, är föremål för samråd under tiden 30 april – 4 juni 2022. 
 
Syftet med planprogrammet är att pröva lämpligheten för en utveckling av Vitemölla 
Badhotell, där förslaget innebär att bygga ett antal mindre byggnader för övernattande 
gäster i ett område intill badhotellet. Intentionerna är att utbyggnad och förändringar ska ske 
varsamt med hänsyn till Vitemöllas natur- och kulturvärden. 

Planområdet berörs av gemensamhetsanläggningen Hjälmaröd ga:4. 
 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade 2022-04-21 § 94 att godkänna planprogrammet för 
programsamråd. Programmet handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning 
sker genom ett utökat förfarande med planprogram. 

Kungörelse och planhandlingar har sänts till berörda fastighetsägare. 

De fastighetsägare som tagit emot handlingar ska informera berörda hyresgäster om så 
finns. 

Samrådsmöte: 
Intresserade är välkomna på samrådsmöte i Stora salen i Simrishamns kommuns 
kommunhus. Samrådsmötet äger rum den 19 maj 2022, klockan 18.00.  
 
Utställningslokaler: 
Stadshuset, foajén, Stortorget, Simrishamn, Måndag-fredag kl. 8.00-16.30 
Simrishamns bibliotek, Järnvägsgatan 2. Måndag - torsdag 10.30 - 19.00, fredag 10.30 - 
17.00, lördag 11.00 - 14.00 

Planen finns också tillgänglig på Simrishamns kommuns hemsida: 
www.simrishamn.se/detaljplaner 

Frågor beträffande planen kan ställas till: 

Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00 

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under samrådstiden kan förlora 
rätten att överklaga antagandebeslutet. 

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnads-
förvaltningen/Planenheten, 272 80 SIMRISHAMN, eller kontakt@simrishamn.se, 
tillhanda senast 2022-06-04. 

Datum: 2022-04-25

http://www.simrishamn.se/
mailto:kontakt@simrishamn.se
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Kommunledningskontoret    Anmälan delegationsbeslut 
Ekonomichef    2022-06-10 
 
 
     
    Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
Ekonomichefens delegationsbeslut 2022 
 
 

Nr Delegationsbeslut Beslut enligt nummer i 
delegeringsordningen 

Kommentar 

1 Förändringar av 
beslutsattestanter 
inom KS 
verksamhetsområde 
under budgetåret 

2.5 Under våren har 
omorganisationer gjorts på 
förvaltningen samt att en 
granskningsattestant har slutat 
vilket har lett till att en revidering 
av attestförteckningen har 
behövts göras.  
Förändringarna framgår med röd 
text i bifogat dokument. 

 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
 
Lars Johan Rosvall 
Ekonomichef 

http://www.simrishamn.se/


Attestförteckning - kommunstyrelsen 2022

Nya attestanter och verksamheter nedan är markerade med röd text.

Drift

Ansvar 10000 - Kommunfullmäktige
Vht Verksamhetsnamn Beslutsattestant Granskningsattestant
1000 Nämnd- och styrelseverksamhet Anita Ipsen Carina Persson

Ansvar 11000 - Revisionen
Vht Verksamhetsnamn Beslutsattestant Granskningsattestant
1200 Revision Lars Johan Rosvall Jenny Davidsson

Ansvar 12000 - Valnämnden
Vht Verksamhetsnamn Beslutsattestant Granskningsattestant
1000 Nämnd- och styrelseverksamhet Anita Ipsen Carina Persson
1300 Övrig politisk verksamhet Anita Ipsen Carina Persson

Ansvar 14000 - Överförmyndaren
Vht Verksamhetsnamn Beslutsattestant Granskningsattestant
1300 Övrig politisk verksamhet Anita Ipsen Madelaine Lorentzen Grönberg

Ansvar 21000 - Kommunledning
Vht Verksamhetsnamn Beslutsattestant Granskningsattestant
1300 Övrig politisk verksamhet Diana Olsson Ingrid Olsson
2610 Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning Diana Olsson Ingrid Olsson
2670 Alkoholtillstånd Diana Olsson Ingrid Olsson
9200 Gemensamma verksamheter Diana Olsson Ingrid Olsson

Ansvar 21100 - Förvaltningsledning
Vht Verksamhetsnamn Beslutsattestant Granskningsattestant
2150 Fysisk o teknisk planering o bostadsförbättr. Stina Lundquist Ingrid Olsson
2630 Miljö, hälsa och hållbarutveckling Stina Lundquist Ingrid Olsson
2700 Räddningstjänst Stina Lundquist Ingrid Olsson
2750 Totalförsvar och samhällsskydd Stina Lundquist Ingrid Olsson
5300 Färdtjänst Stina Lundquist Ingrid Olsson
5710 Övriga insatser till vuxna Stina Lundquist Ingrid Olsson
8320 Kollektivtrafik Stina Lundquist Ingrid Olsson
9200 Gemensamma verksamheter Stina Lundquist Ingrid Olsson
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Ansvar 21200 - Ekonomienheten
Vht Verksamhetsnamn Beslutsattestant Granskningsattestant
5710 Övriga insatser till vuxna Lars Johan Rosvall Jenny Davidsson
9200 Gemensamma verksamheter Lars Johan Rosvall Jenny Davidsson

Ansvar 213 - HR-enheten
Vht Verksamhetsnamn Beslutsattestant Granskningsattestant
9200 Gemensamma verksamheter Martin Sjögren Ingrid Olsson
   Akt. 141 Information/kommunikation Martin Sjögren Jan-Erik Zandersson

Ansvar 214 - Näringslivsenheten
Ansvar Ansvar Beslutsattestant Granskningsattestant
21400 Näringslivsenheten Sofie Bredahl Lena Svensson

Ansvar 21410 - Turistcenter
Vht Verksamhetsnamn Beslutsattestant Granskningsattestant
2300 Turistverksamhet Sofie Bredahl Lena Svensson

Ansvar 21420 - Näringsliv
Vht Verksamhetsnamn Beslutsattestant Granskningsattestant
2200 Näringslivsfrämjande åtgärder Sofie Bredahl Lars Persson

Ansvar 21430 - Marint centrum
Vht Verksamhetsnamn Beslutsattestant Granskningsattestant
2630 Miljö, hälsa och hållbarutveckling Sofie Bredahl Madeleine Lundin
2639 Projekt miljö och hälsa Sofie Bredahl Madeleine Lundin/Vesa Tschernij

Ansvar 21440 - Centrumutveckling
Vht Verksamhetsnamn Beslutsattestant Granskningsattestant
2200 Näringslivsfrämjande åtgärder Sofie Bredahl Lena Svensson

Ansvar 21450 - Arbetsmarknad
Vht Verksamhetsnamn Beslutsattestant Granskningsattestant
6100 Arbetsmarknadsåtgärder Sofie Bredahl Frida Wildmark
6109 Projekt arbetsmarknadsåtgärder Sofie Bredahl Frida Wildmark

Ansvar 21500 - IT-enheten
Vht Verksamhetsnamn Beslutsattestant Granskningsattestant
2150 Fysisk o teknisk planering o bostadsförbättr. Peter Nilsson Therese Thiel
9200 Gemensamma verksamheter Peter Nilsson Therese Thiel

Ansvar 21700 - Kontakt Simrishamn
Vht Verksamhetsnamn Beslutsattestant Granskningsattestant
2250 Konsument- och energirådgivning Tobias Garsén Karina Kristensson
9200 Gemensamma verksamheter Tobias Garsén Karina Kristensson
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Ansvar 21800 - Kanslienheten
Vht Verksamhetsnamn Beslutsattestant Granskningsattestant
1000 Nämnd- och styrelseverksamhet Anita Ipsen Carina Persson
1100 Stöd till politiska partier Anita Ipsen Carina Persson
1300 Övrig politisk verksamhet Anita Ipsen Carina Persson
9200 Gemensamma verksamheter Anita Ipsen Carina Persson
   Akt. 139 Kansli Anita Ipsen Carina Persson
   Akt. 140 Kontorsservice Anita Ipsen Daniel Persson

Ansvar 89000 - Finansiering
Vht Verksamhetsnamn Beslutsattestant Granskningsattestant
9301 Finansiering Lars Johan Rosvall Jenny Davidsson
9302 Finansiering PO Lars Johan Rosvall Jenny Davidsson
9303 Skatter bidrag finansnetto Lars Johan Rosvall Jenny Davidsson

Investeringar

Projekt Projektnamn Beslutsattestant Granskningsattestant
Ansvar 21200
6000 Inventarier KLK Lars Johan Rosvall Jenny Davidsson
Ansvar 21500
6002 Kommungemensamma IT-stöd Peter Nilsson Therese Thiel
6003 IT-utrustning Peter Nilsson Therese Thiel
6004 IT-investeringar Peter Nilsson Therese Thiel
6005 Trådlösa nät Peter Nilsson Therese Thiel
6006 Fiberkanalisation landsbyggden Peter Nilsson Therese Thiel
6007 Fiberutbyggnad Peter Nilsson Therese Thiel
Ansvar 21800
6001 Vhtsanpassning i fastigh, KLK Anita Ipsen Carina Persson
6008 Läsplattor till politikerna Anita Ipsen Carina Persson
6091 Utrustning till KF-sammanträden Anita Ipsen Carina Persson
6092 Inventarier lokalbuss Simrishamn Anita Ipsen Carina Persson
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Balansräkning

Tillgångar
Kontonr Kontonamn Beslutsattestant Granskningsattestant
10XX Immateriella tillgångar Lars Johan Rosvall Helen Esperup
11XX Mark och byggnader Lars Johan Rosvall Helen Esperup
12XX Maskiner och inventarier Lars Johan Rosvall Helen Esperup
13XX Finansiella anläggningstillgångar Lars Johan Rosvall Helen Esperup
141X Förråd och lager Respektive förvaltnings attestanter
147X Exploateringsfastigheter Lars Johan Rosvall Attestant enligt punkt 2) nedan
15XX Kundfordringar Lars Johan Rosvall Eva Olsson
1514 Kundfordringar Future Samhällsbyggnadsförvaltningens attestanter
159X Värdereglering kundfordringar Samhällsbyggnadsförvaltningens attestanter
1610 Fordringar hos anställda Ingrid Olsson Katarina Erlandsson
1611-1612 Handkassor och växelkassor Lars Johan Rosvall Attestant enligt punkt 2) nedan
163X Fordringar hos leverantör Lars Johan Rosvall Attestant enligt punkt 2) nedan
1650 Statsbidragsfordringar Lars Johan Rosvall Helen Esperup
1651 Skattekonto Lars Johan Rosvall Jenny Davidsson
1652 Momskompensation 6%, 18% Lars Johan Rosvall Helen Esperup
166X Andra kortfristiga fordringar. Lars Johan Rosvall Attestant enligt punkt 2) nedan
1661 Kortfristiga fordr, koncernftg Lars Johan Rosvall Attestant enligt punkt 2) nedan
1662 Avräkning internreskontra Lars Johan Rosvall Attestant enligt punkt 2) nedan
1663 Betalningar VA Samhällsbyggnadsförvaltningens attestanter
1664 Avräkningskonto Stiftelse Lars Johan Rosvall Attestant enligt punkt 2) nedan
1671-1689 Momsfordringar Lars Johan Rosvall Helen Esperup
1698 Försäljning av anl tillgångar Lars Johan Rosvall Helen Esperup
1710 Förutbetalda kostnader - Ansvar 21XXX Lars Johan Rosvall Attestant enligt punkt 2) nedan
1710 Förutbetalda kostnader - Övriga ansvar Respektive förvaltnings attestanter
1750 Upplupna intäkter - Ansvar 21XXX Lars Johan Rosvall Attestant enligt punkt 2) nedan
1750 Upplupna intäkter - Övriga ansvar Respektive förvaltnings attestanter
1760 Upplupna ränteintäkter Lars Johan Rosvall Attestant enligt punkt 2) nedan
1780 Upplupna skatteintäkter Lars Johan Rosvall Attestant enligt punkt 2) nedan
179X Övriga interimsfordringar - Ansvar 21XXX Lars Johan Rosvall Attestant enligt punkt 2) nedan
179X Övriga interimsfordringar - Övriga ansvar Respektive förvaltnings attestanter
18XX Kortfristiga placeringar Lars Johan Rosvall Attestant enligt punkt 2) nedan
19XX Kassa och bank Lars Johan Rosvall Jenny Davidsson

Skulder och eget kapital
Kontonr Kontonamn Beslutsattestant Granskningsattestant
20XX Eget kapital Lars Johan Rosvall Attestant enligt punkt 2) nedan
22XX Avsättningar - Ansvar 21XXXXXX Lars Johan Rosvall Helen Esperup
22XX Avsättningar - Övriga ansvar Respektive förvaltnings attestanter
23XX Långfristiga skulder Lars Johan Rosvall Attestant enligt punkt 2) nedan
2383-2384 Anslutningsavgifter VA Samhällsbyggnadsförvaltningens attestanter
2391 VA investeringsfond Samhällsbyggnadsförvaltningens attestanter
2460 Kortfristig skuld koncernföretag Lars Johan Rosvall Jenny Davidsson
249X Övr kortf skulder kredit, kund Lars Johan Rosvall Attestant enligt punkt 2) nedan
2498 Herrlins stiftelse Lars Johan Rosvall Jenny Davidsson
25XX Leverantörsskulder Lars Johan Rosvall Jenny Davidsson
2511 Skuld socialbidrag Socialförvaltningens attestanter
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26XX Momsskulder Lars Johan Rosvall Helen Esperup
27XX Personalens skatter o avgifter Ingrid Olsson Katarina Erlandsson
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281X Skuld statsbidr, fastighetsavg Lars Johan Rosvall Helen Esperup
2830 Bilskrotningsfond Respektive förvaltnings attestanter
2831 Gåva Ehrnbergs fond Lars Johan Rosvall Jenny Davidsson
2832 Gåva Nisbeth O. fond Lars Johan Rosvall Jenny Davidsson
289X Övriga kortfristiga skulder Respektive förvaltnings attestanter
291X Upplupna löner - Ansvar 21XXX Helena Strandberg Ingrid Olsson
291X Upplupna löner - Övriga ansvar Respektive förvaltnings attestanter
292X Upplupna semesterlöner Helena Strandberg Ingrid Olsson
293X Upplupna sociala avgifter Lars Johan Rosvall Attestant enligt punkt 2) nedan
294X Upplupna räntekostnader Lars Johan Rosvall Attestant enligt punkt 2) nedan
296X Uppl pensionskostnad ålderspen Lars Johan Rosvall Helen Esperup
298X Förutbetalda skatteintäkter Lars Johan Rosvall Helen Esperup
299X Övriga interimsskulder - Ansvar 21XXX Lars Johan Rosvall Attestant enligt punkt 2) nedan
299X Övriga interimsskulder - Övriga ansvar Respektive förvaltnings attestanter

Utökad attesträtt

1) Diana Olsson, Stina Lundquist och Lars Johan Rosvall är ersättare för samtliga beslutsattestanter i kommunen.

2) Jenny Davidsson, Eva Olsson, Katarina Spanowsky, Elise Andersson, Helen Esperup, Carina Eld och Marcus
Bäckström är ersättare för samtliga ovan nämnda granskningsattestanter.

3) Helen Esperup ersätter Lars Johan Rosvall på ansvar 21200 och 89000.

4) Ingrid Olsson ersätter Jan-Erik Zandersson vid frånvaro.

5) Gunilla Ljungberg ersätter Ingrid Olsson vid frånvaro.

6) Lena Svensson ersätter Lars Persson, Madeleine Lundin, Vesa Tschernij och Frida Wildmark vid frånvaro.

7) Elise Nilsson ersätter Lena Svensson vid frånvaro.

8) Niklas Blom ersätter Therese Thiel vid frånvaro.

9) Sofie Lundgren ersätter Karina Kristensson vid frånvaro.

10) Carina Persson, Daniel Persson, och Madelaine Lorentzen Grönberg ersätter varandra vid frånvaro.

11) Interna omföringar, bokföringsorder, attesteras bara av beslutsattestant. Utöver utsedd beslutsattestant samt
Stina Lundquist, Lars Johan Rosvall och Diana Olsson har även Jenny Davidsson, Eva Olsson, Katarina
Spanowsky, Elise Andersson, Helen Esperup, Carina Eld och Marcus Bäckström rätt att beslutsattestera
bokföringsordrar för samtliga verksamheter i ovanstående förteckning.

12) Jenny Davidsson, Eva Olsson, Katarina Spanowsky, Elise Andersson, Helen Esperup, Carina Eld och 
Marcus Bäckström har rätt att beslutsattestera dagbokföring för hela kommunen.
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Kommunledningskontoret    Anmälan delegationsbeslut 
Kommundirektör   2022-06-08 
 
 
     
    Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
Kommundirektör delegationsbeslut 2022 
 

Nr Delegationsbeslut Beslut enligt nummer i 
delegeringsordningen 

Kommentar 

4 Anställning och 
omreglering av 
tjänst av 

• All övrig 
personal 

4.1 Förordnande skrivet för chef 
kommunledningskontoret under 
semesterperiod 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
 
 
Diana Olsson 
Kommundirektör 

http://www.simrishamn.se/


  www.simrishamn.se  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommunledningskontoret    Anmälan delegationsbeslut 
Chef kommunledningskontoret  2022-06-08 
 
 
     
    Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
Chef kommunledningskontoret delegationsbeslut 2022 
 

Nr Delegationsbeslut Beslut enligt nummer i 
delegeringsordningen 

Kommentar 

4 Anställning och 
omreglering av 
tjänst av 

• All övrig 
personal 

4.1 Förordnande skrivna för 
enhetschefer KLK under 
semesterperiod 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
 
 
Stina Lundquist 
Chef kommunledningskontoret 
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Kommunledningskontoret    Anmälan delegationsbeslut 
Kanslichef    2022-07-13 
 
 
     
    Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
Kanslichefens delegationsbeslut 2022 
 

Nr Delegationsbeslut Beslut enligt nummer i 
delegeringsordningen 

Kommentar 

1 Ingå avtal vid 
direktupphandling samt 
teckna 
personuppgiftsbiträdesavtal. 

2.2 Avtal med Quickchannel 
om webbsändning och 
digitala mötesfunktioner till 
KF. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
 
 
Anita Ipsen 
Kanslichef 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-06-15  
 
 
 
 
 
 

§ 106   Dnr 2022/160 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Slutredovisning av exploateringsprojekt -gemensamhetsanläggning för 
parkering Brantevik Nytorpsvägen  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt gällande exploateringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av exploate-
ringsprojekt när det är klart i sin helhet. Exploateringsprojektet ses som klart när inga fler 
utgifter beräknas belasta projektet. Varje år görs en bedömning av vilka projekt som inför 
bokslutet ska bedömas vara klart och slutredovisas. 
 
Samhällsplaneringsnämnden har nu inkommit med slutredovisning av Brantevik 36:23, 
gemensamhetsanläggning för parkering. Sammantaget har detta projekt 
resulterat i ett överskott som uppgår till 24 409 kronor.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-03-24 § 67 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-23 
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av slutredovisning för exploaterings-
projektet 
Policy för exploateringsredovisning, beslutad av kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 
154 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna slutredovisningen av exploateringsprojektet Brantevik 36:23, gemensam-
hetsanläggning för parkering och lägga dessa till handlingarna. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 ADRESS : 272 80  Simrishamn 
 BESÖK : Stortorget 6 
 TELEFON : 0414-819000 
 E-POST : kontakt@simrishamn.se 

Ekonomienheten  Tjänsteskrivelse 
  2022-06-02 
 
 
Lars-Johan Rosvall 
Ekonomichef Kommunstyrelsen 

  
  
    
 

 
 
 
Slutredovisning av exploateringsprojekt 
Dnr: 2022/160 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt gällande exploateringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av 
exploateringsprojekt när det är klart i sin helhet. Exploateringsprojektet ses som 
klart när inga fler utgifter beräknas belasta projektet. Varje år görs en bedömning 
av vilka projekt som inför bokslutet ska bedömas vara klart och slutredovisas. 
 
Samhällsplaneringsnämnden har nu inkommit med slutredovisning av Brantevik 
36:23, gemensamhetsanläggning för parkering. Sammantaget har detta projekt 
resulterat i ett överskott som uppgår till 24 409 kronor.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-03-24 § 67 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-23 
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av slutredovisning för 
exploateringsprojektet 
Policy för exploateringsredovisning, beslutad av kommunfullmäktige 30 oktober 
2017, § 154 
 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 
 

• att godkänna slutredovisningen av exploateringsprojektet Brantevik 36:23, 
gemensamhetsanläggning för parkering och lägga dessa till handlingarna. 
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Kommunledningskontoret 
 
 
Diana Olsson 
Kommundirektör Lars Johan Rosvall 
 Ekonomichef 
  
Beslutet expedieras till: 
Ange om möjligt vart beslutet ska expedieras. Återges direkt i protokollet 
 
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet. 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-24  
 
 
 
 
 
 

§ 67   Dnr 2020/185 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Överenskommelse om gemensamhetsanläggning för parkering, Brante-
vik, Nytorpsvägen - Slutredovisning av exploateringsprojekt  

Ärendebeskrivning 
 
Projektets syfte var att möjliggöra boendeparkeringar för fastigheter längs norra sidan av 
Nytorpsvägen samt att kunna reglera mark för bostadsändamål som tidigare i detaljplan, 
men inte i verkligheten, utgjort gatumark. Projektet är genomfört och inga fler åtgärder 
planeras. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att projektet avslutas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 23 februari 2022 
Slutredovisning av 13552 ” Brantevik 36:23, gemensamhetsanläggning för parkering” 
Policy för exploateringsredovisning, kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 154 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

• Godkänna slutredovisning och avslut av exploateringsprojekt 13552 ”Brantevik 
36:23, gemensamhetsanläggning för parkering”. 

 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 

Simrishamns kommun

Dnr: SBN 2020/185

Handl.id: 2022.1641

Datum: 2022-03-29
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 ADRESS : 272 80  Simrishamn 
 BESÖK : Stortorget 6 
 TELEFON : 0414-819000 
 E-POST : kontakt@simrishamn.se 

   Tjänsteskrivelse 
  2022-02-23 
 
 
Malin Alm 
Planerings- och exploateringsingenjör Samhällsplaneringsnämnden 

   
  
    
 

 
 
 
Slutredovisning och avslut av exploateringsprojekt 13552 
”Brantevik 36:23, gemensamhetsanläggning för parkering” 
Dnr: 2020/185 
 
Ärendebeskrivning 
 
Projektets syfte var att möjliggöra boendeparkeringar för fastigheter längs norra 
sidan av Nytorpsvägen samt att kunna reglera mark för bostadsändamål som 
tidigare i detaljplan, men inte i verkligheten, utgjort gatumark. Projektet är 
genomfört och inga fler åtgärder planeras. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslår därför att projektet avslutas. 
 
Finansiering 
 
Slutredovisning av dessa exploateringsprojekt är innebär en vinst om 24 409 kr. 
Projektet har kunnat bära sina egna kostnader. 
 
Konsekvenser 
 
Projektet är genomfört, inga ytterligare åtgärder är planerade. Det är viktigt att 
avsluta de projekt som är klara, så att de inte ligger kvar på projektlistan och 
bidrar till att ge en felaktig bild av att vara ett aktivt och pågående 
exploateringsprojekt. Det finns en risk att ett sådant projekt blandas ihop med 
något annat, pågående projekt och felaktigt påförs kostnader eller intäkter vilket 
ger en felaktig redovisning för båda projekten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 23 februari 2022 
Slutredovisning av 13552 ” Brantevik 36:23, gemensamhetsanläggning för 
parkering” 
Policy för exploateringsredovisning, kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 154 
 
Bakgrund/utredning 
 

Simrishamns kommun

Dnr: SBN 2020/185

Handl.id: 2022.1642

Datum: 2022-03-29
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Exploateringsverksamheten innefattar köp och försäljning av detaljplanelagd 
mark för bostäder, industrier och övriga exploateringsobjekt (exploateringsmark) 
samt upprättande, godkännande och genomförande av detaljplaner och 
genomförandeavtal. Utöver kommunens egen mark innebär exploaterings-
verksamheten även att mot ersättning, med stöd av exploateringsavtal, bygga ut 
och lösa in mark för allmänna, kommunala anläggningar inom privatägda 
exploateringsfastigheter. 
 
Enligt gällande Policy för exploateringsredovisning (KF 2017-10-30, § 154) ska 
ett exploateringsprojekt redovisas till kommunfullmäktige när inga fler utgifter 
beräknas belasta projektet. 
 
Utgången av exploateringsprojekten ska inte förväxlas med det som förs till 
resultaträkningen. Slutredovisningen av exploateringsprojekten visar hur själva 
projektet gick ihop sig, det vill säga om intäkterna i projektet var tillräckligt stora 
för att täcka kostnaderna i investering av utbyggnaden av anläggningstillgångar 
som till exempel gator och park. Det som förs till resultaträkningen ska vara de 
intäkter och kostnader som härrör sig till förädling och försäljning av 
omsättningstillgångar i exploateringsprojektet, till exempel bostadstomter. Om 
exploateringen i stället rör privatägdmark ersätter markägaren/exploatören 
Kommunen för kostnaderna att bygga ut allmän plats. 
 
I det aktuella exploateringsprojektet har Kommunen inte haft några 
investeringskostnader för utbyggnad av allmän plats. Kostnaderna har bestått i 
projektledarens lönekostnad. Projektet har gett ett positivt resultat, totalt sett. 
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Beslutsförslag 
Samhällsplaneringsnämndens beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
Godkänna slutredovisning och avslut av exploateringsprojekt 13552 ”Brantevik 
36:23, gemensamhetsanläggning för parkering”. 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Åsa Simonsson 
Samhällsbyggnadschef Maria Florén 

Enhetschef för 
Planeringsenheten 

  
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
  

http://www.simrishamn.se/


  www.simrishamn.se  
 
 
 
 
 
 

Sida 1 av 3 
 

Policy för exploateringsredovisning 
Sedan den 1 januari 2015 gäller Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar samt Lag (2014:900) om ändring i plan- och bygglagen om att en kommun 
som skriver exploateringsavtal är skyldig att anta riktlinjer för sådana avtal. Dessa riktlinjer 
antas i separata dokument och innehåller den information och förehavanden kommunen och 
den externa exploatören emellan. 
Denna policy för exploateringsredovisning lägger i stället fokus på kommunens interna 
hantering av exploateringsekonomiska frågor. 

1 Definition och avgränsning av ett exploateringsprojekt 
Exploateringsverksamhet innebär åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark 
för bostads-, affärs- och industriändamål. I exploateringsverksamheten ingår också att bygga 
gemensamma anläggningar inom området som exempelvis gator, grönområden och VA. 
Exploateringsverksamheten delas in i logiskt avgränsade projekt. Oftast är ett 
exploateringsprojekt genom en detaljplan men vid större detaljplaner, eller detaljplaner som 
beräknas genomföras under en längre tidsperiod, kan ett område delas upp i flera 
projekt/etapper, där varje etapp/projekt utgör ett eget exploateringsprojekt. 
Ett exploateringsprojekt kan initieras antingen av en extern exploatör eller av kommunen 
själv. När kommunen initierar ett exploateringsprojekt rör det sig nästan uteslutande om ett 
markområde som kommunen redan äger men det skulle även kunna röra ett markområde som 
kommunen avser att förvärva. På samma sätt är det vanligast att en extern initiativtagare äger 
marken som exploateringen avser men en extern initiativtagare kan också ha sett möjligheter i 
kommunägd mark. 

2 Ekonomi och redovisning 
Till exploateringsverksamheten hör en budget. I den redovisas utgifter och inkomster för alla 
planerade och pågående exploateringsprojekt. 
Huvudprincipen är, att kommunens inkomster för exploatering inte ska understiga 
kommunens utgifter för exploateringsverksamheten. 
I externa projekt, där kommunen inte är markägare, gäller självkostnadsprincipen. Kommunen 
har möjlighet att ta ut ersättning och avgifter av exploatören för genomförandet av allmänna 
anläggningar. Kostnader och ansvar regleras i ett exploateringsavtal. 
Det är Kommunfullmäktige som, efter förslag från Samhällsbyggnadsnämnden, beslutar om 
försäljningspris för mark i projekt där kommunen är markägare. Som grundprincip tillämpas 
marknadsvärdeprincipen vid försäljning av mark. Det innebär att exploateringsprojekt där 
mark säljs inom attraktiva områden, där kommunen haft ett lågt anskaffningsvärde och små 
anläggningskostnader, går med vinst medan mindre attraktiva områden eller där kommunen 
haft stora utgifter för bearbetning och iordningställande riskerar att gå med förlust. Det är 
viktigt att på ett så tidigt stadium som möjligt försöka se om ett exploateringsprojekt riskerar 
att gå med förlust för att ge möjlighet att ta ställning till om projektet ska fortsättas eller 
avbrytas.  
  

Simrishamns kommun

Dnr: SBN 2020/185

Handl.id: 2022.1644

Datum: 2022-03-29
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Exploateringsprocessen kan delas in i följande steg: 
1) Eventuell markanskaffning 
2) Fysisk planering – förkalkyl 
3) Genomförande 
4) Uppföljning 
5) Slutredovisning - efterkalkyl 

2.1 Eventuell markanskaffning 
Även om kommunen i de flesta fall där kommunen initierar ett exploateringsprojekt äger 
marken sedan tidigare, ges ibland möjligheten att köpa mark i strategiskt viktiga områden. 
Detta kan vara markområden som behövs för exploatering inom en nära framtid men det kan 
också vara mark som köps in för framtida exploateringsbehov. Ett eventuellt markköp 
beslutas av Kommunfullmäktige efter förslag från Samhällsbyggnadsnämnden. 

2.2 Fysisk planering - förkalkyl 
En del exploateringsprojekt initieras i sedan tidigare befintliga detaljplaner men ofta 
föranleder ett exploateringsinitiativ en ny planprocess. Detaljplanen kan bekostas helt och 
hållet av kommunen, helt och hållet av exploatören eller genom en fördelning mellan 
kommunen och exploatören. När en exploatör helt eller delvis bekostar detaljplanens 
framtagande ingås ett planavtal mellan kommunen och exploatören. I planavtalet regleras 
kostnadsfördelningen. 
Så tidigt som möjligt i planprocessen tas en förkalkyl för exploateringsprojektet fram. I den 
redovisas de utgifter och inkomster som förväntas uppstå. Förkalkylen ska finnas med i 
beslutsunderlaget när detaljplanen antas av antingen Samhällsbyggnadsnämnden eller 
Kommunfullmäktige efter förslag från Samhällsbyggnadsnämnden (beroende på typ av 
planprocess). 

2.3 Genomförande 
När laga kraftvunnet beslut om detaljplan föreligger ska detaljplanen genomföras. 
Genomförandet kan innebära fastighetsbildning och byggnation av bland annat infrastruktur. I 
detaljplaner med kommunalt huvudmannaskap ansvarar kommunen för all utbyggnad av 
allmän plats. Om detaljplaneområdet/det ursprungliga exploateringsprojektet delas upp i 
mindre delprojekt ska en kalkyl upprättas för varje delprojekt. I samband med att 
exploateringsprojektet ska påbörjas görs en ny kalkyl. Denna ska godkännas av 
Kommunfullmäktige i samband med beslut om igångsättning av projektet. 
Under projektets genomförande redovisas projektets kostnader och intäkter i den löpande 
bokföringen. 

2.4 Uppföljning 
Uppföljning mot den framtagna kalkylen görs löpande över året. Vid behov ska kalkylen 
revideras om det visar sig att förutsättningarna har ändrats och att den ursprungliga kalkylen 
därmed inte längre stämmer. 

2.5 Slutredovisning - efterkalkyl 
När ett exploateringsprojekt är klart i sin helhet ska slutredovisning ske till 
Kommunfullmäktige. Exploateringsprojektet ses som klart när inga fler utgifter beräknas 
belasta projektet. Varje år görs en bedömning av vilka projekt som inför bokslutet ska 
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bedömas vara klart och slutredovisas. I samband med slutredovisningen görs en efterkalkyl 
som visar de faktiska inkomsterna och utgifterna i projektet. Eventuellt över- eller underskott 
och, om det trots allt senare kulle tillkomma fler utgifter eller inkomster i ett projekt som 
slutredovisats, redovisas i resultaträkningen. 

2.6 Kalkylerna 
Kalkylerna ska redovisa alla inkomster och utgifter som härrör sig till exploateringsprojektet. 
I exploateringsprojekt där kommunen äger mark är följande exempel på utgifter som kan tas 
med: 

• Plankostnader (inklusive eventuella för planen nödvändiga utredningar) 
• Marksanering 
• Fastighetsbildning 
• Anläggande av allmänna anläggningar (projektering, gata, park, belysning m.m.) 
• Beräknad driftskostnad av de allmänna anläggningarna per år (snöröjning, sopning, 

skötsel m.m.) 
• Eventuell skötsel av villatomter till försäljning 

Kostnader för anläggande och drift av kommunala vatten- och avloppsanläggningar (VA) 
redovisas separat. Inkomsterna i ett exploateringsprojekt där kommunen är markägare 
kommer från försäljning av mark och tomter och i vissa fall planavgift i samband med 
bygglov. 
När exploatering sker på icke-kommunal mark kan kommunen ändå ha kostnader för 
genomförandet såsom eventuell huvudman för allmän plats. Kostnaderna härrör sig då 
normalt till anläggande och drift av allmänna anläggningar. Dessa beräknade kostnader tas ut 
av exploatören och regleras i exploateringsavtal, så att exploateringsprojektets inkomster 
beräknas balanseras mot utgifterna. 
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Slutredovisning av Brantevik 36:23, 
gemensamhetsanläggning för parkering 
Dnr: SBN 2020/185 

1 Sammanfattning 
Fastighetsägaren till Brantevik 36:21 fick år 2008 positivt planbesked för reglering av 
vägområde i västra delen av Brantevik 36:21. Planarbetet vilades men togs upp för 
handläggning igen år 2018. Syftet med detaljplanen var att pröva möjligheten för ny 
bostadsbebyggelse i fastighetens södra del samt att säkra tillfarten för intilliggande 
fastigheter. Längs Nytorpsvägen fanns också flera fastigheter som saknade tillgång till 
parkering inom egen fastighet. Det var vanligt att parkering i stället skedde på kommunal, 
allmän platsmark för natur och parkmark på södra sidan av Nytorpsvägen. Den nya 
detaljplanen möjliggjorde för dessa fastigheter att i stället anordna en 
gemensamhetsanläggning för parkering på samma plats. Detaljplanen fick laga kraft 16 juni 
2020. 
Berörda fastighetsägare har bekostat detaljplanen. Ett område, tidigare planlagt som gata, 
utgör nu kvartersmark, och har överlåtits till Brantevik 36:21. Ett område, tidigare planlagt för 
natur och parkmark, utgör nu kvartersmark för boendeparkering och har upplåtits till en 
marksamfällighet och gemensamhetsanläggning. 
 

 

Simrishamns kommun

Dnr: SBN 2020/185

Handl.id: 2022.1643

Datum: 2022-03-29
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2 Projektets syfte och mål 
Projektets syfte var att möjliggöra boendeparkeringar för fastigheter längs norra sidan av 
Nytorpsvägen samt att kunna reglera mark för bostadsändamål som tidigare i detaljplan, men 
inte i verkligheten, utgjort gatumark. 

3 Måluppfyllelse 
Fastighetsregleringen är genomförd, så att den del av parkeringen som i detaljplan utgör 
boendeparkering nu ingår i marksamfälligheten Brantevik s:8 och omfattas i sin helhet av 
gemensamhetsanläggningen Brantevik ga:10. Ett långsmalt område, tidigare utlagt, men inte 
ianspråktaget, som gata har nu som kvartersmark för bostadsändamål reglerats till Brantevik 
36:21. 

4 Ekonomi 
Nedan redogörs för projektekonomin. 

Verksamhet  Intäkter Utgifter Netto 
Projektledning 
exploatering 

- 2 341 2 341 

Markförsäljning -26 750  - -26 750 
Netto ex VA -26 750  2 341 -24 409 

I projektet har Kommunen sålt mark som tidigare utgjorde allmän plats. Dock användes 
marken redan privat, varför Kommunen inte haft (några större) utgifter för drift och underhåll. 
Inga förändrade drift- och underhållskostnader är att vänta. 
Projektet slutredovisas med ett överskott om 24 409 kronor avseende projektets intäkter i 
förhållande till utgifterna. 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-06-15  
 
 
 
 
 
 

§ 107   Dnr 2022/161 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Slutredovisning av exploateringsprojekt -Borrby Kringlorna 1 till-
skottsmark till bostadsfastighet  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt gällande exploateringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av exploate-
ringsprojekt när det är klart i sin helhet. Exploateringsprojektet ses som klart när inga fler 
utgifter beräknas belasta projektet. Varje år görs en bedömning av vilka projekt som inför 
bokslutet ska bedömas vara klart och slutredovisas. 
 
Samhällsplaneringsnämnden har nu inkommit med slutredovisning av Borrby Kringlorna 
1. Sammantaget har detta projekt 
resulterat i ett överskott som uppgår till 2 422 kronor.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-03-24 § 68 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24 
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av slutredovisning för exploateringspro-
jektet 
Policy för exploateringsredovisning, beslutad av kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 
154 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna slutredovisningen av exploateringsprojektet Borrby Kringlorna 1 och 
lägga dessa till handlingarna. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
 
 
 
 



  www.simrishamn.se 
 
 Kommunledningskontoret     1 (2) 

 
 
 
 
 

 ADRESS : 272 80  Simrishamn 
 BESÖK : Stortorget 6 
 TELEFON : 0414-819000 
 E-POST : kontakt@simrishamn.se 

Ekonomienheten  Tjänsteskrivelse 
  2022-06-02 
 
 
Lars-Johan Rosvall 
Ekonomichef Kommunstyrelsen 

  
  
    
 

 
 
 
Slutredovisning av exploateringsprojekt 
Dnr: 2022/161 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt gällande exploateringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av 
exploateringsprojekt när det är klart i sin helhet. Exploateringsprojektet ses som 
klart när inga fler utgifter beräknas belasta projektet. Varje år görs en bedömning 
av vilka projekt som inför bokslutet ska bedömas vara klart och slutredovisas. 
 
Samhällsplaneringsnämnden har nu inkommit med slutredovisning av Borrby 
Kringlorna 1. Sammantaget har detta projekt 
resulterat i ett överskott som uppgår till 2 422 kronor.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-03-24 § 68 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24 
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av slutredovisning för 
exploateringsprojektet 
Policy för exploateringsredovisning, beslutad av kommunfullmäktige 30 oktober 
2017, § 154 
 
 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 
 

• att godkänna slutredovisningen av exploateringsprojektet Borrby 
Kringlorna 1 och lägga dessa till handlingarna. 
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Kommunledningskontoret 
 
 
Diana Olsson 
Kommundirektör Lars Johan Rosvall 
 Ekonomichef 
  
Beslutet expedieras till: 
Ange om möjligt vart beslutet ska expedieras. Återges direkt i protokollet 
 
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet. 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-24  
 
 
 
 
 
 

§ 68   Dnr 2021/100 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Överenskommelse om fastighetsreglering, Borrby Kringlorna 1 m fl - 
Slutredovisning av exploateringsprojekt  

Ärendebeskrivning 
 
Projektets syfte var att möjliggöra för bostadsfastigheten Kringlorna 1, att utöka fastighe-
ten med mark som tidigare i detaljplan, men inte i verkligheten, utgjort kommunal gata. 
Projektet är genomfört och inga fler åtgärder planeras. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslår därför att projektet avslutas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 24 februari 2022 
Slutredovisning av 13553 ” Borrby Kringlorna 1, tillskottsmark till bostadsfastighet” 
Policy för exploateringsredovisning, kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 154 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

• Godkänna slutredovisning av exploateringsprojekt 13553 ”Borrby Kringlorna 1, 
tillskottsmark till bostadsfastighet. 

 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 

Simrishamns kommun

Dnr: SBN 2021/100

Handl.id: 2022.1645

Datum: 2022-03-29



  www.simrishamn.se 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen     1 (3) 

 
 
 
 
 

 ADRESS : 272 80  Simrishamn 
 BESÖK : Stortorget 6 
 TELEFON : 0414-819000 
 E-POST : kontakt@simrishamn.se 

   Tjänsteskrivelse 
  2022-02-24 
 
 
Malin Alm 
Planerings- och exploateringsingenjör Samhällsplaneringsnämnden 

   
  
    
 

 
 
 
Slutredovisning och avslut av exploateringsprojekt 13553 ”Borrby 
Kringlorna 1, tillskottsmark till bostadsfastighet” 
Dnr: 2021/100 
 
Ärendebeskrivning 
 
Projektets syfte var att möjliggöra för bostadsfastigheten Kringlorna 1, att utöka 
fastigheten med mark som tidigare i detaljplan, men inte i verkligheten, utgjort 
kommunal gata. Projektet är genomfört och inga fler åtgärder planeras. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att projektet avslutas. 
 
Finansiering 
 
Slutredovisning av dessa exploateringsprojekt är innebär en vinst om 2 422 kr. 
Projektet har kunnat bära sina egna kostnader. 
 
Konsekvenser 
 
Projektet är genomfört, inga ytterligare åtgärder är planerade. Det är viktigt att 
avsluta de projekt som är klara, så att de inte ligger kvar på projektlistan och 
bidrar till att ge en felaktig bild av att vara ett aktivt och pågående 
exploateringsprojekt. Det finns en risk att ett sådant projekt blandas ihop med 
något annat, pågående projekt och felaktigt påförs kostnader eller intäkter vilket 
ger en felaktig redovisning för båda projekten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 24 februari 2022 
Slutredovisning av 13553 ” Borrby Kringlorna 1, tillskottsmark till 
bostadsfastighet” 
Policy för exploateringsredovisning, kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 154 
 
Bakgrund/utredning 
 

Simrishamns kommun

Dnr: SBN 2021/100

Handl.id: 2022.1646

Datum: 2022-03-29
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Exploateringsverksamheten innefattar köp och försäljning av detaljplanelagd 
mark för bostäder, industrier och övriga exploateringsobjekt (exploateringsmark) 
samt upprättande, godkännande och genomförande av detaljplaner och 
genomförandeavtal. Utöver kommunens egen mark innebär exploaterings-
verksamheten även att mot ersättning, med stöd av exploateringsavtal, bygga ut 
och lösa in mark för allmänna, kommunala anläggningar inom privatägda 
exploateringsfastigheter. 
 
Enligt gällande Policy för exploateringsredovisning (KF 2017-10-30, § 154) ska 
ett exploateringsprojekt redovisas till kommunfullmäktige när inga fler utgifter 
beräknas belasta projektet. 
 
Utgången av exploateringsprojekten ska inte förväxlas med det som förs till 
resultaträkningen. Slutredovisningen av exploateringsprojekten visar hur själva 
projektet gick ihop sig, det vill säga om intäkterna i projektet var tillräckligt stora 
för att täcka kostnaderna i investering av utbyggnaden av anläggningstillgångar 
som till exempel gator och park. Det som förs till resultaträkningen ska vara de 
intäkter och kostnader som härrör sig till förädling och försäljning av 
omsättningstillgångar i exploateringsprojektet, till exempel bostadstomter. Om 
exploateringen i stället rör privatägdmark ersätter markägaren/exploatören 
Kommunen för kostnaderna att bygga ut allmän plats. 
 
I det aktuella exploateringsprojektet har Kommunen inte haft några 
investeringskostnader för utbyggnad av allmän plats. Kostnaderna har bestått i 
projektledarens lönekostnad. Projektet har gett ett positivt resultat, totalt sett. 
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Beslutsförslag 
Samhällsplaneringsnämndens beslutsförslag till kommunfullmäktige: 
 
Godkänna slutredovisning och avslut av exploateringsprojekt 13553 ”Borrby 
Kringlorna 1, tillskottsmark till bostadsfastighet”. 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Åsa Simonsson 
Samhällsbyggnadschef Maria Florén 

Enhetschef för 
Planeringsenheten 

  
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

http://www.simrishamn.se/
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Slutredovisning av Borrby Kringlorna 1, tillskottsmark till 
bostadsfastighet 
Dnr: SBN 2021/100 
1 Sammanfattning 
Fastighetsägarna till Kringlorna 1 fick år 2016 positivt planbesked för att pröva möjlighet att 
utöka fastigheten med ett markområde i norr. Markområdet var utlagt som allmän plats för 
gata men inte utbyggd. Detaljplanen fick laga kraft 24 december 2020. 
Fastighetsägarna har bekostat detaljplanen. Området, tidigare planlagt som gata, utgör nu 
kvartersmark och har överlåtits till Kringlorna 1.  
 

 
 

2 Projektets syfte och mål 
Projektets syfte var att möjliggöra reglering mark som tidigare i detaljplan, men inte i 
verkligheten, utgjort gatumark. 

3 Måluppfyllelse 
Fastighetsregleringen är genomförd, så att ett område av den kommunägda fastigheten Borrby 
294:10, tidigare utlagt, men inte ianspråktaget, som gata har reglerats till Kringlorna 1. 

Simrishamns kommun

Dnr: SBN 2021/100

Handl.id: 2022.1647

Datum: 2022-03-29
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4 Ekonomi 
Nedan redogörs för projektekonomin. 

Verksamhet  Intäkter Utgifter Netto 
Projektledning exploatering - 518 518 
Markförsäljning -2 940  - -2 940 
Netto ex VA -2 940  518  -2 422 

I projektet har Kommunen sålt mark som tidigare utgjorde allmän plats. Dock har den 
planerade gatan aldrig blivit utförd, varför Kommunen inte haft (några större) utgifter för drift 
och underhåll. Inga förändrade drift- och underhållskostnader är att vänta. 
Projektet slutredovisas med ett överskott om 2 422 kronor avseende projektets intäkter i 
förhållande till utgifterna. 
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Policy för exploateringsredovisning 
Sedan den 1 januari 2015 gäller Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar samt Lag (2014:900) om ändring i plan- och bygglagen om att en kommun 
som skriver exploateringsavtal är skyldig att anta riktlinjer för sådana avtal. Dessa riktlinjer 
antas i separata dokument och innehåller den information och förehavanden kommunen och 
den externa exploatören emellan. 
Denna policy för exploateringsredovisning lägger i stället fokus på kommunens interna 
hantering av exploateringsekonomiska frågor. 

1 Definition och avgränsning av ett exploateringsprojekt 
Exploateringsverksamhet innebär åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark 
för bostads-, affärs- och industriändamål. I exploateringsverksamheten ingår också att bygga 
gemensamma anläggningar inom området som exempelvis gator, grönområden och VA. 
Exploateringsverksamheten delas in i logiskt avgränsade projekt. Oftast är ett 
exploateringsprojekt genom en detaljplan men vid större detaljplaner, eller detaljplaner som 
beräknas genomföras under en längre tidsperiod, kan ett område delas upp i flera 
projekt/etapper, där varje etapp/projekt utgör ett eget exploateringsprojekt. 
Ett exploateringsprojekt kan initieras antingen av en extern exploatör eller av kommunen 
själv. När kommunen initierar ett exploateringsprojekt rör det sig nästan uteslutande om ett 
markområde som kommunen redan äger men det skulle även kunna röra ett markområde som 
kommunen avser att förvärva. På samma sätt är det vanligast att en extern initiativtagare äger 
marken som exploateringen avser men en extern initiativtagare kan också ha sett möjligheter i 
kommunägd mark. 

2 Ekonomi och redovisning 
Till exploateringsverksamheten hör en budget. I den redovisas utgifter och inkomster för alla 
planerade och pågående exploateringsprojekt. 
Huvudprincipen är, att kommunens inkomster för exploatering inte ska understiga 
kommunens utgifter för exploateringsverksamheten. 
I externa projekt, där kommunen inte är markägare, gäller självkostnadsprincipen. Kommunen 
har möjlighet att ta ut ersättning och avgifter av exploatören för genomförandet av allmänna 
anläggningar. Kostnader och ansvar regleras i ett exploateringsavtal. 
Det är Kommunfullmäktige som, efter förslag från Samhällsbyggnadsnämnden, beslutar om 
försäljningspris för mark i projekt där kommunen är markägare. Som grundprincip tillämpas 
marknadsvärdeprincipen vid försäljning av mark. Det innebär att exploateringsprojekt där 
mark säljs inom attraktiva områden, där kommunen haft ett lågt anskaffningsvärde och små 
anläggningskostnader, går med vinst medan mindre attraktiva områden eller där kommunen 
haft stora utgifter för bearbetning och iordningställande riskerar att gå med förlust. Det är 
viktigt att på ett så tidigt stadium som möjligt försöka se om ett exploateringsprojekt riskerar 
att gå med förlust för att ge möjlighet att ta ställning till om projektet ska fortsättas eller 
avbrytas.  
  

Simrishamns kommun

Dnr: SBN 2021/100

Handl.id: 2022.1648

Datum: 2022-03-29
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Exploateringsprocessen kan delas in i följande steg: 
1) Eventuell markanskaffning 
2) Fysisk planering – förkalkyl 
3) Genomförande 
4) Uppföljning 
5) Slutredovisning - efterkalkyl 

2.1 Eventuell markanskaffning 
Även om kommunen i de flesta fall där kommunen initierar ett exploateringsprojekt äger 
marken sedan tidigare, ges ibland möjligheten att köpa mark i strategiskt viktiga områden. 
Detta kan vara markområden som behövs för exploatering inom en nära framtid men det kan 
också vara mark som köps in för framtida exploateringsbehov. Ett eventuellt markköp 
beslutas av Kommunfullmäktige efter förslag från Samhällsbyggnadsnämnden. 

2.2 Fysisk planering - förkalkyl 
En del exploateringsprojekt initieras i sedan tidigare befintliga detaljplaner men ofta 
föranleder ett exploateringsinitiativ en ny planprocess. Detaljplanen kan bekostas helt och 
hållet av kommunen, helt och hållet av exploatören eller genom en fördelning mellan 
kommunen och exploatören. När en exploatör helt eller delvis bekostar detaljplanens 
framtagande ingås ett planavtal mellan kommunen och exploatören. I planavtalet regleras 
kostnadsfördelningen. 
Så tidigt som möjligt i planprocessen tas en förkalkyl för exploateringsprojektet fram. I den 
redovisas de utgifter och inkomster som förväntas uppstå. Förkalkylen ska finnas med i 
beslutsunderlaget när detaljplanen antas av antingen Samhällsbyggnadsnämnden eller 
Kommunfullmäktige efter förslag från Samhällsbyggnadsnämnden (beroende på typ av 
planprocess). 

2.3 Genomförande 
När laga kraftvunnet beslut om detaljplan föreligger ska detaljplanen genomföras. 
Genomförandet kan innebära fastighetsbildning och byggnation av bland annat infrastruktur. I 
detaljplaner med kommunalt huvudmannaskap ansvarar kommunen för all utbyggnad av 
allmän plats. Om detaljplaneområdet/det ursprungliga exploateringsprojektet delas upp i 
mindre delprojekt ska en kalkyl upprättas för varje delprojekt. I samband med att 
exploateringsprojektet ska påbörjas görs en ny kalkyl. Denna ska godkännas av 
Kommunfullmäktige i samband med beslut om igångsättning av projektet. 
Under projektets genomförande redovisas projektets kostnader och intäkter i den löpande 
bokföringen. 

2.4 Uppföljning 
Uppföljning mot den framtagna kalkylen görs löpande över året. Vid behov ska kalkylen 
revideras om det visar sig att förutsättningarna har ändrats och att den ursprungliga kalkylen 
därmed inte längre stämmer. 

2.5 Slutredovisning - efterkalkyl 
När ett exploateringsprojekt är klart i sin helhet ska slutredovisning ske till 
Kommunfullmäktige. Exploateringsprojektet ses som klart när inga fler utgifter beräknas 
belasta projektet. Varje år görs en bedömning av vilka projekt som inför bokslutet ska 
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bedömas vara klart och slutredovisas. I samband med slutredovisningen görs en efterkalkyl 
som visar de faktiska inkomsterna och utgifterna i projektet. Eventuellt över- eller underskott 
och, om det trots allt senare kulle tillkomma fler utgifter eller inkomster i ett projekt som 
slutredovisats, redovisas i resultaträkningen. 

2.6 Kalkylerna 
Kalkylerna ska redovisa alla inkomster och utgifter som härrör sig till exploateringsprojektet. 
I exploateringsprojekt där kommunen äger mark är följande exempel på utgifter som kan tas 
med: 

• Plankostnader (inklusive eventuella för planen nödvändiga utredningar) 
• Marksanering 
• Fastighetsbildning 
• Anläggande av allmänna anläggningar (projektering, gata, park, belysning m.m.) 
• Beräknad driftskostnad av de allmänna anläggningarna per år (snöröjning, sopning, 

skötsel m.m.) 
• Eventuell skötsel av villatomter till försäljning 

Kostnader för anläggande och drift av kommunala vatten- och avloppsanläggningar (VA) 
redovisas separat. Inkomsterna i ett exploateringsprojekt där kommunen är markägare 
kommer från försäljning av mark och tomter och i vissa fall planavgift i samband med 
bygglov. 
När exploatering sker på icke-kommunal mark kan kommunen ändå ha kostnader för 
genomförandet såsom eventuell huvudman för allmän plats. Kostnaderna härrör sig då 
normalt till anläggande och drift av allmänna anläggningar. Dessa beräknade kostnader tas ut 
av exploatören och regleras i exploateringsavtal, så att exploateringsprojektets inkomster 
beräknas balanseras mot utgifterna. 
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§ 108   Dnr 2022/162 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Slutredovisning av exploateringsprojekt -Simrishamn handelsområdet 
etapp 1  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt gällande exploateringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av exploate-
ringsprojekt när det är klart i sin helhet. Exploateringsprojektet ses som klart när inga fler 
utgifter beräknas belasta projektet. Varje år görs en bedömning av vilka projekt som inför 
bokslutet ska bedömas vara klart och slutredovisas. 
 
Samhällsplaneringsnämnden har nu inkommit med slutredovisning av Simrishamn han-
delsområde etapp 1. Sammantaget har detta projekt 
resulterat i ett överskott som uppgår till 2 458 570 kronor.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-03-24 § 69 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-25 
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av slutredovisning för exploaterings-
projektet 
Policy för exploateringsredovisning, beslutad av kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 
154 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna slutredovisningen av exploateringsprojektet Simrishamn handelsområde 
etapp 1 och lägga dessa till handlingarna. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 ADRESS : 272 80  Simrishamn 
 BESÖK : Stortorget 6 
 TELEFON : 0414-819000 
 E-POST : kontakt@simrishamn.se 

Ekonomienheten  Tjänsteskrivelse 
  2022-06-02 
 
 
Lars-Johan Rosvall 
Ekonomichef Kommunstyrelsen 

  
  
    
 

 
 
 
Slutredovisning av exploateringsprojekt 
Dnr: 2022/162 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt gällande exploateringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av 
exploateringsprojekt när det är klart i sin helhet. Exploateringsprojektet ses som 
klart när inga fler utgifter beräknas belasta projektet. Varje år görs en bedömning 
av vilka projekt som inför bokslutet ska bedömas vara klart och slutredovisas. 
 
Samhällsplaneringsnämnden har nu inkommit med slutredovisning av 
Simrishamn handelsområde etapp 1. Sammantaget har detta projekt 
resulterat i ett överskott som uppgår till 2 458 570 kronor.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-03-24 § 69 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-25 
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av slutredovisning för 
exploateringsprojektet 
Policy för exploateringsredovisning, beslutad av kommunfullmäktige 30 oktober 
2017, § 154 
 
 
 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 
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• att godkänna slutredovisningen av exploateringsprojektet Simrishamn 
handelsområde etapp 1 och lägga dessa till handlingarna. 

 
 

 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Diana Olsson 
Kommundirektör Lars Johan Rosvall 
 Ekonomichef 
  
Beslutet expedieras till: 
Ange om möjligt vart beslutet ska expedieras. Återges direkt i protokollet 
 
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet. 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-24  
 
 
 
 
 
 

§ 69   Dnr 2019/382 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Intressent till fastigheten Tisteln 2, MIMS Invest AB - Slutredovisning av 
exploateringsprojekt  

Ärendebeskrivning 
 
Projektets syfte var att möjliggöra företagsetablering inom verksamhetsmark för handel- 
och centrumändamål i nordöstra delen av fastigheten Simris 206:1, vi västra delen av Sim-
rishamns tätort. Detaljplanen fick laga kraft 25 november 2013.  
 
Planområdet är avstyckat i två handelstomter, Tisteln 1 och 2, som har en gemensam utfart 
förvaltad som en gemensamhetsanläggning, Tisteln ga:1. Tisteln 1 såldes 2015 och idag 
finns en livsmedelsbutik och ett apotek inom fastigheten. Tisteln 2 såldes 2021 och en de-
taljhandelsbutik är under uppförande. Projektet är genomfört och inga fler åtgärder plane-
ras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 25 februari 2022 
Slutredovisning av 13621 ” Simrishamn handelsområdet etapp 1” 
Policy för exploateringsredovisning, kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 154 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Godkänna slutredovisning och avslut av exploateringsprojekt 13621 ”Simrishamn handels-
området etapp 1”. 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 

Simrishamns kommun

Dnr: SBN 2019/382

Handl.id: 2022.1649

Datum: 2022-03-29
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Slutredovisning av Simrishamn handelsområdet etapp 1 
Dnr: SBN 2019/382, 2012/674 
1 Sammanfattning 
Kommunstyrelsen medgav 2012-03-14, § 78, planbesked med syftet att pröva lämpligheten i 
att skapa tomter för handels- och centrumändamål i nordöstra delen av fastigheten Simris 
206:1, vi västra delen av Simrishamns tätort. Detaljplanen fick laga kraft 25 november 2013. 
Exploateringsprojektet borde ha bekostat såväl detaljplan som fastighetsbildning men det är 
oklart om verkligen samtliga kostnader har belastat exploateringsprojektet. Planområdet är 
avstyckat i två handelstomter, Tisteln 1 och 2, som har en gemensam utfart förvaltad som en 
gemensamhetsanläggning, Tisteln ga:1. Tisteln 1 såldes 2015 och idag finns en 
livsmedelsbutik och ett apotek inom fastigheten. Tisteln 2 såldes 2021 och en 
detaljhandelsbutik är under uppförande. 
 

 
 

2 Projektets syfte och mål 
Projektets syfte var att möjliggöra ny mark för verksamheter, handels- och centrumändamål i 
nära anslutning till Simrishamns tätort. Utöver allmän platsmark i norra delen av planområdet, 
mot Gamla Järrestadsvägen, för gata och natur med möjlighet till gc-väg, utgörs planområdet 
av kvartersmark. 

Simrishamns kommun

Dnr: SBN 2019/382

Handl.id: 2022.1651

Datum: 2022-03-29

http://www.simrishamn.se/


  www.simrishamn.se  
 
 
 
 
 
 

Sida 2 av 2 
 

3 Måluppfyllelse 
Två fastigheter har styckats av och sålts för etablering av handel. De båda fastigheterna har en 
gemensam utfart som de förvaltar genom en gemensamhetsanläggning. Det finns en gc-väg 
till området även om den inte har den sträckning som var tänkt i detaljplanen. Trafikverket är 
huvudman för Gamla Järrestadsvägen. 

4 Ekonomi 
Nedan redogörs för projektekonomin. 

Verksamhet  Intäkter Utgifter Netto 
Historiskt netto - 418 674 418 674 
Projektledning exploatering - 209 209 
Projektledning offentliga miljöer - 1 027 1 027 
Markförsäljning -2 878 480  - -2 878 480 
Netto ex VA -2 878 480  419 910  -2 458 570 

I projektet har Kommunen planlagt ej tidigare planlagd mark som allmän plats. För gatan är 
Trafikverket huvudman. Gång- och cykelvägen till området är belägen utanför detaljplanen. 
För naturmarken beräknas en ökad driftsbudget om ca 1 500 kr/år.  
Projektet slutredovisas med ett överskott om 2 458 570 kronor avseende projektets intäkter i 
förhållande till utgifterna. Inga ytterligare intäkter eller utgifter förväntas tillkomma i 
projektet. 
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 ADRESS : 272 80  Simrishamn 
 BESÖK : Stortorget 6 
 TELEFON : 0414-819000 
 E-POST : kontakt@simrishamn.se 

Planeringsenheten  Tjänsteskrivelse 
  2022-02-25 
 
 
Malin Alm 
Planerings- och exploateringsingenjör Samhällsplaneringsnämnden 

  
  
    
 

 
 
 
Slutredovisning och avslut av exploateringsprojekt 13621 
”Simrishamn handelsområdet etapp 1” 
Dnr: 2019/382 
 
Ärendebeskrivning 
 
Projektets syfte var att möjliggöra företagsetablering inom verksamhetsmark för 
handel- och centrumändamål i nordöstra delen av fastigheten Simris 206:1, vi 
västra delen av Simrishamns tätort. Detaljplanen fick laga kraft 25 november 
2013. Planområdet är avstyckat i två handelstomter, Tisteln 1 och 2, som har en 
gemensam utfart förvaltad som en gemensamhetsanläggning, Tisteln ga:1. Tisteln 
1 såldes 2015 och idag finns en livsmedelsbutik och ett apotek inom fastigheten. 
Tisteln 2 såldes 2021 och en detaljhandelsbutik är under uppförande. Projektet är 
genomfört och inga fler åtgärder planeras. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår 
därför att projektet avslutas 
 
Finansiering 
 
Slutredovisning av dessa exploateringsprojekt är innebär ett positivt överskott om 
2 458 570 kr. Projektet har kunnat bära sina egna kostnader. 
 
Konsekvenser 
 
Projektet är genomfört, inga ytterligare åtgärder är planerade. Det är viktigt att 
avsluta de projekt som är klara, så att de inte ligger kvar på projektlistan och 
bidrar till att ge en felaktig bild av att vara ett aktivt och pågående 
exploateringsprojekt. Det finns en risk att ett sådant projekt blandas ihop med 
något annat, pågående projekt och felaktigt påförs kostnader eller intäkter vilket 
ger en felaktig redovisning för båda projekten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 25 februari 2022 
Slutredovisning av 13621 ” Simrishamn handelsområdet etapp 1” 
Policy för exploateringsredovisning, kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 154 

Simrishamns kommun

Dnr: SBN 2019/382

Handl.id: 2022.1650

Datum: 2022-03-29
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Bakgrund/utredning 
 
Exploateringsverksamheten innefattar köp och försäljning av detaljplanelagd 
mark för bostäder, industrier och övriga exploateringsobjekt (exploateringsmark) 
samt upprättande, godkännande och genomförande av detaljplaner och 
genomförande-avtal. Utöver kommunens egen mark innebär 
exploaterings¬verksamheten även att mot ersättning, med stöd av 
exploaterings¬avtal, bygga ut och lösa in mark för allmänna, kommunala 
anläggningar inom privatägda exploateringsfastigheter. 
 
Enligt gällande Policy för exploateringsredovisning (KF 2017-10-30, § 154) ska 
ett exploateringsprojekt redovisas till kommunfullmäktige när inga fler utgifter 
beräknas belasta projektet. 
 
Utgången av exploateringsprojekten ska inte förväxlas med det som förs till 
resultaträkningen. Slutredovisningen av exploateringsprojekten visar hur själva 
projektet gick ihop sig, det vill säga om intäkterna i projektet var tillräckligt stora 
för att täcka kostnaderna i investering av utbyggnaden av anläggningstillgångar 
som till exempel gator och park. Det som förs till resultaträkningen ska vara de 
intäkter och kostnader som härrör sig till förädling och försäljning av 
omsättningstillgångar i exploateringsprojektet, till exempel bostadstomter. Om 
exploateringen i stället rör privatägdmark ersätter markägaren/exploatören 
Kommunen för kostnaderna att bygga ut allmän plats. 
 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommenderar numera, att 
exploaterings¬projektets intäkter och kostnader ska resultatföras löpande, vilket 
också görs med kommunens projekt startade år 2020 eller senare, men så gjordes 
alltså inte tidigare. Äldre exploateringsprojekt kan därför ha intäkter och 
kostnader som inte tidigare förts till resultaträkningen. Det kan också vara svårt 
att i efterhand få reda ut vilka transaktioner som redovisats var. 
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Beslutsförslag 
Samhällsplaneringsnämndens beslutsförslag till Kommunfullmäktige: 
 
 
Godkänna slutredovisning och avslut av exploateringsprojekt 13621 ”Simrishamn 
handelsområdet etapp 1” 

 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Åsa Simonsson 
Samhällsbyggnadschef Maria Florén 

Enhetschef för 
Planeringsenheten 

  
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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Policy för exploateringsredovisning 
Sedan den 1 januari 2015 gäller Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar samt Lag (2014:900) om ändring i plan- och bygglagen om att en kommun 
som skriver exploateringsavtal är skyldig att anta riktlinjer för sådana avtal. Dessa riktlinjer 
antas i separata dokument och innehåller den information och förehavanden kommunen och 
den externa exploatören emellan. 
Denna policy för exploateringsredovisning lägger i stället fokus på kommunens interna 
hantering av exploateringsekonomiska frågor. 

1 Definition och avgränsning av ett exploateringsprojekt 
Exploateringsverksamhet innebär åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark 
för bostads-, affärs- och industriändamål. I exploateringsverksamheten ingår också att bygga 
gemensamma anläggningar inom området som exempelvis gator, grönområden och VA. 
Exploateringsverksamheten delas in i logiskt avgränsade projekt. Oftast är ett 
exploateringsprojekt genom en detaljplan men vid större detaljplaner, eller detaljplaner som 
beräknas genomföras under en längre tidsperiod, kan ett område delas upp i flera 
projekt/etapper, där varje etapp/projekt utgör ett eget exploateringsprojekt. 
Ett exploateringsprojekt kan initieras antingen av en extern exploatör eller av kommunen 
själv. När kommunen initierar ett exploateringsprojekt rör det sig nästan uteslutande om ett 
markområde som kommunen redan äger men det skulle även kunna röra ett markområde som 
kommunen avser att förvärva. På samma sätt är det vanligast att en extern initiativtagare äger 
marken som exploateringen avser men en extern initiativtagare kan också ha sett möjligheter i 
kommunägd mark. 

2 Ekonomi och redovisning 
Till exploateringsverksamheten hör en budget. I den redovisas utgifter och inkomster för alla 
planerade och pågående exploateringsprojekt. 
Huvudprincipen är, att kommunens inkomster för exploatering inte ska understiga 
kommunens utgifter för exploateringsverksamheten. 
I externa projekt, där kommunen inte är markägare, gäller självkostnadsprincipen. Kommunen 
har möjlighet att ta ut ersättning och avgifter av exploatören för genomförandet av allmänna 
anläggningar. Kostnader och ansvar regleras i ett exploateringsavtal. 
Det är Kommunfullmäktige som, efter förslag från Samhällsbyggnadsnämnden, beslutar om 
försäljningspris för mark i projekt där kommunen är markägare. Som grundprincip tillämpas 
marknadsvärdeprincipen vid försäljning av mark. Det innebär att exploateringsprojekt där 
mark säljs inom attraktiva områden, där kommunen haft ett lågt anskaffningsvärde och små 
anläggningskostnader, går med vinst medan mindre attraktiva områden eller där kommunen 
haft stora utgifter för bearbetning och iordningställande riskerar att gå med förlust. Det är 
viktigt att på ett så tidigt stadium som möjligt försöka se om ett exploateringsprojekt riskerar 
att gå med förlust för att ge möjlighet att ta ställning till om projektet ska fortsättas eller 
avbrytas.  
  

Simrishamns kommun

Dnr: SBN 2019/382

Handl.id: 2022.1652

Datum: 2022-03-29
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Exploateringsprocessen kan delas in i följande steg: 
1) Eventuell markanskaffning 
2) Fysisk planering – förkalkyl 
3) Genomförande 
4) Uppföljning 
5) Slutredovisning - efterkalkyl 

2.1 Eventuell markanskaffning 
Även om kommunen i de flesta fall där kommunen initierar ett exploateringsprojekt äger 
marken sedan tidigare, ges ibland möjligheten att köpa mark i strategiskt viktiga områden. 
Detta kan vara markområden som behövs för exploatering inom en nära framtid men det kan 
också vara mark som köps in för framtida exploateringsbehov. Ett eventuellt markköp 
beslutas av Kommunfullmäktige efter förslag från Samhällsbyggnadsnämnden. 

2.2 Fysisk planering - förkalkyl 
En del exploateringsprojekt initieras i sedan tidigare befintliga detaljplaner men ofta 
föranleder ett exploateringsinitiativ en ny planprocess. Detaljplanen kan bekostas helt och 
hållet av kommunen, helt och hållet av exploatören eller genom en fördelning mellan 
kommunen och exploatören. När en exploatör helt eller delvis bekostar detaljplanens 
framtagande ingås ett planavtal mellan kommunen och exploatören. I planavtalet regleras 
kostnadsfördelningen. 
Så tidigt som möjligt i planprocessen tas en förkalkyl för exploateringsprojektet fram. I den 
redovisas de utgifter och inkomster som förväntas uppstå. Förkalkylen ska finnas med i 
beslutsunderlaget när detaljplanen antas av antingen Samhällsbyggnadsnämnden eller 
Kommunfullmäktige efter förslag från Samhällsbyggnadsnämnden (beroende på typ av 
planprocess). 

2.3 Genomförande 
När laga kraftvunnet beslut om detaljplan föreligger ska detaljplanen genomföras. 
Genomförandet kan innebära fastighetsbildning och byggnation av bland annat infrastruktur. I 
detaljplaner med kommunalt huvudmannaskap ansvarar kommunen för all utbyggnad av 
allmän plats. Om detaljplaneområdet/det ursprungliga exploateringsprojektet delas upp i 
mindre delprojekt ska en kalkyl upprättas för varje delprojekt. I samband med att 
exploateringsprojektet ska påbörjas görs en ny kalkyl. Denna ska godkännas av 
Kommunfullmäktige i samband med beslut om igångsättning av projektet. 
Under projektets genomförande redovisas projektets kostnader och intäkter i den löpande 
bokföringen. 

2.4 Uppföljning 
Uppföljning mot den framtagna kalkylen görs löpande över året. Vid behov ska kalkylen 
revideras om det visar sig att förutsättningarna har ändrats och att den ursprungliga kalkylen 
därmed inte längre stämmer. 

2.5 Slutredovisning - efterkalkyl 
När ett exploateringsprojekt är klart i sin helhet ska slutredovisning ske till 
Kommunfullmäktige. Exploateringsprojektet ses som klart när inga fler utgifter beräknas 
belasta projektet. Varje år görs en bedömning av vilka projekt som inför bokslutet ska 
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bedömas vara klart och slutredovisas. I samband med slutredovisningen görs en efterkalkyl 
som visar de faktiska inkomsterna och utgifterna i projektet. Eventuellt över- eller underskott 
och, om det trots allt senare kulle tillkomma fler utgifter eller inkomster i ett projekt som 
slutredovisats, redovisas i resultaträkningen. 

2.6 Kalkylerna 
Kalkylerna ska redovisa alla inkomster och utgifter som härrör sig till exploateringsprojektet. 
I exploateringsprojekt där kommunen äger mark är följande exempel på utgifter som kan tas 
med: 

• Plankostnader (inklusive eventuella för planen nödvändiga utredningar) 
• Marksanering 
• Fastighetsbildning 
• Anläggande av allmänna anläggningar (projektering, gata, park, belysning m.m.) 
• Beräknad driftskostnad av de allmänna anläggningarna per år (snöröjning, sopning, 

skötsel m.m.) 
• Eventuell skötsel av villatomter till försäljning 

Kostnader för anläggande och drift av kommunala vatten- och avloppsanläggningar (VA) 
redovisas separat. Inkomsterna i ett exploateringsprojekt där kommunen är markägare 
kommer från försäljning av mark och tomter och i vissa fall planavgift i samband med 
bygglov. 
När exploatering sker på icke-kommunal mark kan kommunen ändå ha kostnader för 
genomförandet såsom eventuell huvudman för allmän plats. Kostnaderna härrör sig då 
normalt till anläggande och drift av allmänna anläggningar. Dessa beräknade kostnader tas ut 
av exploatören och regleras i exploateringsavtal, så att exploateringsprojektets inkomster 
beräknas balanseras mot utgifterna. 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
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§ 109   Dnr 2022/163 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Slutredovisning av exploateringsprojekt -Simris 2033 Lindhaga  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt gällande exploateringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av exploate-
ringsprojekt när det är klart i sin helhet. Exploateringsprojektet ses som klart när inga fler 
utgifter beräknas belasta projektet. Varje år görs en bedömning av vilka projekt som inför 
bokslutet ska bedömas vara klart och slutredovisas. 
 
Samhällsplaneringsnämnden har nu inkommit med slutredovisning av Simrishamn Simris 
203:3 Lindhaga. Sammantaget har detta projekt 
resulterat i ett överskott som uppgår till 317 375 kronor.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-03-24 § 70 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av slutredovisning för exploaterings-
projektet 
Policy för exploateringsredovisning, beslutad av kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 
154 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna slutredovisningen av exploateringsprojektet Simrishamn Simris 203:3 
Lindhaga och lägga dessa till handlingarna. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 ADRESS : 272 80  Simrishamn 
 BESÖK : Stortorget 6 
 TELEFON : 0414-819000 
 E-POST : kontakt@simrishamn.se 

Ekonomienheten  Tjänsteskrivelse 
  2022-06-02 
 
 
Lars-Johan Rosvall 
Ekonomichef Kommunstyrelsen 

  
  
    
 

 
 
 
Slutredovisning av exploateringsprojekt 
Dnr: 2022/163 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt gällande exploateringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av 
exploateringsprojekt när det är klart i sin helhet. Exploateringsprojektet ses som 
klart när inga fler utgifter beräknas belasta projektet. Varje år görs en bedömning 
av vilka projekt som inför bokslutet ska bedömas vara klart och slutredovisas. 
 
Samhällsplaneringsnämnden har nu inkommit med slutredovisning av 
Simrishamn Simris 203:3 Lindhaga. Sammantaget har detta projekt 
resulterat i ett överskott som uppgår till 317 375 kronor.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-03-24 § 70 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av slutredovisning för 
exploateringsprojektet 
Policy för exploateringsredovisning, beslutad av kommunfullmäktige 30 oktober 
2017, § 154 
 
 
 
 
Beslutsförslag 
 
 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 
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• att godkänna slutredovisningen av exploateringsprojektet Simrishamn 
Simris 203:3 Lindhaga och lägga dessa till handlingarna. 

 
 

Finansiering 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Diana Olsson 
Kommundirektör Lars Johan Rosvall 
 Ekonomichef 
  
Beslutet expedieras till: 
Ange om möjligt vart beslutet ska expedieras. Återges direkt i protokollet 
 
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet. 
 

http://www.simrishamn.se/


  
 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-24  
 
 
 
 
 
 

§ 70   Dnr 2020/859 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Överlåtelse av mark på Lindhaga till Österlens kraft - Slutredovisning av 
exploateringsprojekt  

Ärendebeskrivning 
 
Projektets syfte var att möta Österlens krafts behov av mer mark för verksamheten, dels 
efter en förfrågan år 2009, vilken resulterade i en markförsäljning (Lindhaga 2), dels 10 år 
senare, vilken efter utredning resulterade i att marköverföring inte var nödvändig.  
 
Inga fler åtgärder planeras i projektet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 28 februari 2022 
Slutredovisning av 13616/5037 ” Simris 203:3 Lindhaga” 
Policy för exploateringsredovisning, kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 154 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

• Godkänna slutredovisning och avslut av exploateringsprojekt 13616/5037 ”Simris 
203:3 Lindhaga”. 

 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 

Simrishamns kommun

Dnr: SBN 2020/859

Handl.id: 2022.1653

Datum: 2022-03-29
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Policy för exploateringsredovisning 
Sedan den 1 januari 2015 gäller Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar samt Lag (2014:900) om ändring i plan- och bygglagen om att en kommun 
som skriver exploateringsavtal är skyldig att anta riktlinjer för sådana avtal. Dessa riktlinjer 
antas i separata dokument och innehåller den information och förehavanden kommunen och 
den externa exploatören emellan. 
Denna policy för exploateringsredovisning lägger i stället fokus på kommunens interna 
hantering av exploateringsekonomiska frågor. 

1 Definition och avgränsning av ett exploateringsprojekt 
Exploateringsverksamhet innebär åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark 
för bostads-, affärs- och industriändamål. I exploateringsverksamheten ingår också att bygga 
gemensamma anläggningar inom området som exempelvis gator, grönområden och VA. 
Exploateringsverksamheten delas in i logiskt avgränsade projekt. Oftast är ett 
exploateringsprojekt genom en detaljplan men vid större detaljplaner, eller detaljplaner som 
beräknas genomföras under en längre tidsperiod, kan ett område delas upp i flera 
projekt/etapper, där varje etapp/projekt utgör ett eget exploateringsprojekt. 
Ett exploateringsprojekt kan initieras antingen av en extern exploatör eller av kommunen 
själv. När kommunen initierar ett exploateringsprojekt rör det sig nästan uteslutande om ett 
markområde som kommunen redan äger men det skulle även kunna röra ett markområde som 
kommunen avser att förvärva. På samma sätt är det vanligast att en extern initiativtagare äger 
marken som exploateringen avser men en extern initiativtagare kan också ha sett möjligheter i 
kommunägd mark. 

2 Ekonomi och redovisning 
Till exploateringsverksamheten hör en budget. I den redovisas utgifter och inkomster för alla 
planerade och pågående exploateringsprojekt. 
Huvudprincipen är, att kommunens inkomster för exploatering inte ska understiga 
kommunens utgifter för exploateringsverksamheten. 
I externa projekt, där kommunen inte är markägare, gäller självkostnadsprincipen. Kommunen 
har möjlighet att ta ut ersättning och avgifter av exploatören för genomförandet av allmänna 
anläggningar. Kostnader och ansvar regleras i ett exploateringsavtal. 
Det är Kommunfullmäktige som, efter förslag från Samhällsbyggnadsnämnden, beslutar om 
försäljningspris för mark i projekt där kommunen är markägare. Som grundprincip tillämpas 
marknadsvärdeprincipen vid försäljning av mark. Det innebär att exploateringsprojekt där 
mark säljs inom attraktiva områden, där kommunen haft ett lågt anskaffningsvärde och små 
anläggningskostnader, går med vinst medan mindre attraktiva områden eller där kommunen 
haft stora utgifter för bearbetning och iordningställande riskerar att gå med förlust. Det är 
viktigt att på ett så tidigt stadium som möjligt försöka se om ett exploateringsprojekt riskerar 
att gå med förlust för att ge möjlighet att ta ställning till om projektet ska fortsättas eller 
avbrytas.  
  

Simrishamns kommun

Dnr: SBN 2020/859

Handl.id: 2022.1656

Datum: 2022-03-29
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Exploateringsprocessen kan delas in i följande steg: 
1) Eventuell markanskaffning 
2) Fysisk planering – förkalkyl 
3) Genomförande 
4) Uppföljning 
5) Slutredovisning - efterkalkyl 

2.1 Eventuell markanskaffning 
Även om kommunen i de flesta fall där kommunen initierar ett exploateringsprojekt äger 
marken sedan tidigare, ges ibland möjligheten att köpa mark i strategiskt viktiga områden. 
Detta kan vara markområden som behövs för exploatering inom en nära framtid men det kan 
också vara mark som köps in för framtida exploateringsbehov. Ett eventuellt markköp 
beslutas av Kommunfullmäktige efter förslag från Samhällsbyggnadsnämnden. 

2.2 Fysisk planering - förkalkyl 
En del exploateringsprojekt initieras i sedan tidigare befintliga detaljplaner men ofta 
föranleder ett exploateringsinitiativ en ny planprocess. Detaljplanen kan bekostas helt och 
hållet av kommunen, helt och hållet av exploatören eller genom en fördelning mellan 
kommunen och exploatören. När en exploatör helt eller delvis bekostar detaljplanens 
framtagande ingås ett planavtal mellan kommunen och exploatören. I planavtalet regleras 
kostnadsfördelningen. 
Så tidigt som möjligt i planprocessen tas en förkalkyl för exploateringsprojektet fram. I den 
redovisas de utgifter och inkomster som förväntas uppstå. Förkalkylen ska finnas med i 
beslutsunderlaget när detaljplanen antas av antingen Samhällsbyggnadsnämnden eller 
Kommunfullmäktige efter förslag från Samhällsbyggnadsnämnden (beroende på typ av 
planprocess). 

2.3 Genomförande 
När laga kraftvunnet beslut om detaljplan föreligger ska detaljplanen genomföras. 
Genomförandet kan innebära fastighetsbildning och byggnation av bland annat infrastruktur. I 
detaljplaner med kommunalt huvudmannaskap ansvarar kommunen för all utbyggnad av 
allmän plats. Om detaljplaneområdet/det ursprungliga exploateringsprojektet delas upp i 
mindre delprojekt ska en kalkyl upprättas för varje delprojekt. I samband med att 
exploateringsprojektet ska påbörjas görs en ny kalkyl. Denna ska godkännas av 
Kommunfullmäktige i samband med beslut om igångsättning av projektet. 
Under projektets genomförande redovisas projektets kostnader och intäkter i den löpande 
bokföringen. 

2.4 Uppföljning 
Uppföljning mot den framtagna kalkylen görs löpande över året. Vid behov ska kalkylen 
revideras om det visar sig att förutsättningarna har ändrats och att den ursprungliga kalkylen 
därmed inte längre stämmer. 

2.5 Slutredovisning - efterkalkyl 
När ett exploateringsprojekt är klart i sin helhet ska slutredovisning ske till 
Kommunfullmäktige. Exploateringsprojektet ses som klart när inga fler utgifter beräknas 
belasta projektet. Varje år görs en bedömning av vilka projekt som inför bokslutet ska 
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bedömas vara klart och slutredovisas. I samband med slutredovisningen görs en efterkalkyl 
som visar de faktiska inkomsterna och utgifterna i projektet. Eventuellt över- eller underskott 
och, om det trots allt senare kulle tillkomma fler utgifter eller inkomster i ett projekt som 
slutredovisats, redovisas i resultaträkningen. 

2.6 Kalkylerna 
Kalkylerna ska redovisa alla inkomster och utgifter som härrör sig till exploateringsprojektet. 
I exploateringsprojekt där kommunen äger mark är följande exempel på utgifter som kan tas 
med: 

• Plankostnader (inklusive eventuella för planen nödvändiga utredningar) 
• Marksanering 
• Fastighetsbildning 
• Anläggande av allmänna anläggningar (projektering, gata, park, belysning m.m.) 
• Beräknad driftskostnad av de allmänna anläggningarna per år (snöröjning, sopning, 

skötsel m.m.) 
• Eventuell skötsel av villatomter till försäljning 

Kostnader för anläggande och drift av kommunala vatten- och avloppsanläggningar (VA) 
redovisas separat. Inkomsterna i ett exploateringsprojekt där kommunen är markägare 
kommer från försäljning av mark och tomter och i vissa fall planavgift i samband med 
bygglov. 
När exploatering sker på icke-kommunal mark kan kommunen ändå ha kostnader för 
genomförandet såsom eventuell huvudman för allmän plats. Kostnaderna härrör sig då 
normalt till anläggande och drift av allmänna anläggningar. Dessa beräknade kostnader tas ut 
av exploatören och regleras i exploateringsavtal, så att exploateringsprojektets inkomster 
beräknas balanseras mot utgifterna. 
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 ADRESS : 272 80  Simrishamn 
 BESÖK : Stortorget 6 
 TELEFON : 0414-819000 
 E-POST : kontakt@simrishamn.se 

Planeringsenheten  Tjänsteskrivelse 
  2022-02-28 
 
 
Malin Alm 
Planerings- och exploateringsingenjör Samhällsplaneringsnämnden 

  
  
    
 

 
 
 
Slutredovisning och avslut av exploateringsprojekt 13616/5037 ” 
Simris 203:3 Lindhaga” 
Dnr: 2020/859 
 
Ärendebeskrivning 
 
Projektets syfte var att möta Österlens krafts behöv av mer mark för 
verksamheten, dels efter en förfrågan år 2009, vilken resulterade i en 
markförsäljning (Lindhaga 2), dels 10 år senare, vilken efter utredning resulterade 
i att marköverföring inte var nödvändig. Inga fler åtgärder planeras i projektet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att projektet avslutas. 
 
Finansiering 
 
Slutredovisning av dessa exploateringsprojekt är innebär ett positivt överskott om 
317 375 kr. Projektet har kunnat bära sina egna kostnader. 
 
Konsekvenser 
 
Projektet är genomfört, inga ytterligare åtgärder är planerade. Det är viktigt att 
avsluta de projekt som är klara, så att de inte ligger kvar på projektlistan och 
bidrar till att ge en felaktig bild av att vara ett aktivt och pågående 
exploateringsprojekt. Det finns en risk att ett sådant projekt blandas ihop med 
något annat, pågående projekt och felaktigt påförs kostnader eller intäkter vilket 
ger en felaktig redovisning för båda projekten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 28 februari 2022 
Slutredovisning av 13616/5037 ” Simris 203:3 Lindhaga” 
Policy för exploateringsredovisning, kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 154 
 
Bakgrund/utredning 
 

Simrishamns kommun

Dnr: SBN 2020/859

Handl.id: 2022.1654

Datum: 2022-03-29
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Exploateringsverksamheten innefattar köp och försäljning av detaljplanelagd 
mark för bostäder, industrier och övriga exploateringsobjekt (exploateringsmark) 
samt upprättande, godkännande och genomförande av detaljplaner och 
genomförande-avtal. Utöver kommunens egen mark innebär 
exploaterings¬verksamheten även att mot ersättning, med stöd av 
exploaterings¬avtal, bygga ut och lösa in mark för allmänna, kommunala 
anläggningar inom privatägda exploateringsfastigheter. 
 
Enligt gällande Policy för exploateringsredovisning (KF 2017-10-30, § 154) ska 
ett exploateringsprojekt redovisas till kommunfullmäktige när inga fler utgifter 
beräknas belasta projektet. 
 
Utgången av exploateringsprojekten ska inte förväxlas med det som förs till 
resultaträkningen. Slutredovisningen av exploateringsprojekten visar hur själva 
projektet gick ihop sig, det vill säga om intäkterna i projektet var tillräckligt stora 
för att täcka kostnaderna i investering av utbyggnaden av anläggningstillgångar 
som till exempel gator och park. Det som förs till resultaträkningen ska vara de 
intäkter och kostnader som härrör sig till förädling och försäljning av 
omsättningstillgångar i exploateringsprojektet, till exempel bostadstomter. Om 
exploateringen i stället rör privatägdmark ersätter markägaren/exploatören 
Kommunen för kostnaderna att bygga ut allmän plats. 
 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommenderar numera, att 
exploaterings¬projektets intäkter och kostnader ska resultatföras löpande, vilket 
också görs med kommunens projekt startade år 2020 eller senare, men så gjordes 
alltså inte tidigare. Äldre exploateringsprojekt kan därför ha intäkter och 
kostnader som inte tidigare förts till resultaträkningen. Det kan också vara svårt 
att i efterhand få reda ut vilka transaktioner som redovisats var. 
Exploateringsprojekt 13616/5037 ”Simris 203:3 Lindhaga" kan ha haft fler 
historiska kostnader än de som har redovisats inom ramen för projektet men av de 
transaktioner som belastat exploateringsprojektet har projektet totalt sett gett ett 
positivt resultat. 
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Beslutsförslag 
Samhällsplaneringsnämndens beslutsförslag till Kommunfullmäktige: 
 
 
Godkänna slutredovisning och avslut av exploateringsprojekt 13616/5037 ”Simris 
203:3 Lindhaga”. 

 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Åsa Simonsson 
Samhällsbyggnadschef Maria Florén 

Enhetschef för 
Planeringsenheten 

  
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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Slutredovisning av Simris 203:3 Lindhaga 
Dnr: SBN 2020/859, KS 2009/131 
1 Sammanfattning 
Simrishamns kommun sålde år 2009 en del av fastigheten Simris 203:3 till Österlens kraft, 
som ägde den angränsande fastigheten Simris 8:17. Markområdet avstyckades till fastigheten 
Lindhaga 2. Det fanns tankar om att avyttra ytterligare mark inom ramen för 
exploateringsprojektet, varför projektet inte avslutades. Österlens kraft hörde av sig 10 år 
senare med en förfrågan om att få köpa till mer mark för en framtida nybyggnation av en 
värmepanna samt förbättring av verksamhetens logistik. Teknikutvecklingen och de formella 
kraven har emellertid gjort att området inte längre behövs för nybyggnation av värmepanna 
varför projektet kan avslutas. 
Österlens kraft bekostade lantmäteriförrättningen då Lindhaga 2 bildades. Köpeskillingen 
uppgick till 248 000 kr. Exploateringsprojektet har bekostat en värdering och inmätning av 
det markområde som diskuterades att överlåtas för byggnation av ny värmepanna, samt 
projektledningskostnader. Projektet har enbart berört kvartersmark. 
 

 
 

2 Projektets syfte och mål 
Projektets syfte var att möta Österlens krafts behöv av mer mark för verksamheten.  

Simrishamns kommun

Dnr: SBN 2020/859

Handl.id: 2022.1655

Datum: 2022-03-29
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3 Måluppfyllelse 
Fastigheten Lindhaga 2 avstyckades från kommunens fastighet Simris 203:3 och såldes till 
Österlens kraft redan 2009. Vid en senare utredning visade det sig att Österlens kraft inte hade 
behov av att köpa till ytterligare markområden som man tidigare trott. 

4 Ekonomi 
Nedan redogörs för projektekonomin. 

Verksamhet  Intäkter Utgifter Netto 
Historiskt netto -160 481 75 073 -85 408 
Exploateringskostnader  12 850 12 850 
Projektledning exploatering - 3 183 3 183 
Projektledning offentliga miljöer - - - 
Markförsäljning -248 000  - -248 000 
Netto ex VA -408 481 91 106 -317 375 

Exploateringsprojektet har endast berört kvartersmark, ingen allmän platsmark. Inga 
förändrade drift- och underhållskostnader är att vänta. 
Projektet slutredovisas med ett överskott om 317 375 kronor avseende projektets intäkter i 
förhållande till utgifterna. Inga ytterligare intäkter eller utgifter förväntas tillkomma i 
projektet. 
Kommunen har också haft historiska utgifter, till exempel för framtagande av detaljplan.  
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§ 110   Dnr 2022/60 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C) - In-
rättande av tjänst som landsbygdsutvecklare  

Ärendebeskrivning 
 
Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C) har inkommit med en motion daterad 
den 9 februari 2022, avseende inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare. 
 
Av motionen framgår att mycket av landsbygdens resurser är avgörande för att bygga en 
hållbar utveckling och stärka kommunens attraktionskraft. Närheten till service, vård, om-
sorg och utbildning med hög tillgänglighet och god kvalité är grundförutsättningar för en 
levande landsbygd. Det finns ett rikt kultur- och föreningsliv samt ett stort engagemang i 
Simrishamns kommuns byar, men landsbygdens kunskap och kännedom når inte alltid 
fram till kommunens politiker och tjänstepersoner. För kommunens utveckling är det nöd-
vändigt att tillvarata detta engagemang. 
 
Vidare lyfter Centerpartiet fram i motionen betydelsen av att utveckla och förbättra dialo-
gen mellan lokala aktörer och kommunens tjänstepersoner och politiker, ur ett medborgar- 
och demokratiperspektiv. Centerpartiet föreslår därför att kommunen inrättar en tjänst som 
landsbygdsutvecklare vars uppgift bland annat kan vara att fungera som en länk mellan 
representanter i byalag och föreningar samt att inspirera och stimulera det lokala engage-
manget. 
En landsbygdsutvecklare blir också en viktig stödfunktion för utvecklingen av landsbygden 
och därmed också kommunen, som håller kontakt med näringslivet, kommuner och andra 
myndigheter i dessa frågor. Byarnas förslag och idéer redovisar sedan landsbygdsutveckla-
ren till politiken.  
 
Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet att kommunfullmäktige bifaller motionen - in-
rättande av tjänst som landsbygdsutvecklare. 
 
Samhällsplaneringsnämnden, till vilka motionen remitterades, beslutade vid sammanträde 
den 19 maj 2022, § 133, att bifalla motionen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-05-19, § 133  
Inkommen motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C) - Inrättande 
av tjänst som landsbygdsutvecklare, 2022-02-09 
 



  
 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-06-15  
 
 
 
 
 
 

§ 110 forts   Dnr 2022/60 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
Yrkande 
 
Mats Bengtsson (C) yrkar att motionen bifalles och att finansiering får tas upp i ordinarie 
budgetprocess inför 2023. 
 
Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till Mats Bengtssons (C) yrkande. 
 
Avstå från att delta i beslut 
 
Bengt-Åke Lindell (SD) avstår från att delta i beslut av ärendet. 
 
Beslutsomgång 
 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet ställer sig bakom Mats Bengtssons (C) yr-
kande vilket arbetsutskottet gör. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Motionen bifalles och finansiering tas upp i ordinarie budgetprocess inför 2023. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 ADRESS : 272 80  Simrishamn 
 BESÖK : Stortorget 6 
 TELEFON : 0414-819000 
 E-POST : kontakt@simrishamn.se 

   Tjänsteskrivelse 
  2022-06-02 
 
 
Lisa Parodi 
Handläggare Kommunfullmäktige 

  
  
    
 

 
 
 
Motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C) 
- Inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare 
Dnr: 2022/60 
 
Ärendebeskrivning 
 
Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C) har inkommit med en 
motion daterad den 9 februari 2022, avseende inrättande av tjänst som 
landsbygdsutvecklare. 
 
Av motionen framgår att mycket av landsbygdens resurser är avgörande för att 
bygga en hållbar utveckling och stärka kommunens attraktionskraft. Närheten till 
service, vård, omsorg och utbildning med hög tillgänglighet och god kvalité är 
grundförutsättningar för en levande landsbygd. Det finns ett rikt kultur- och 
föreningsliv samt ett stort engagemang i Simrishamns kommuns byar, men 
landsbygdens kunskap och kännedom når inte alltid fram till kommunens politiker 
och tjänstepersoner. För kommunens utveckling är det nödvändigt att tillvarata 
detta engagemang. 
 
Vidare lyfter Centerpartiet fram i motionen betydelsen av att utveckla och 
förbättra dialogen mellan lokala aktörer och kommunens tjänstepersoner och 
politiker, ur ett medborgar- och demokratiperspektiv. Centerpartiet föreslår därför 
att kommunen inrättar en tjänst som landsbygdsutvecklare vars uppgift bland 
annat kan vara att fungera som en länk mellan representanter i byalag och 
föreningar samt att inspirera och stimulera det lokala engagemanget. 
En landsbygdsutvecklare blir också en viktig stödfunktion för utvecklingen av 
landsbygden och därmed också kommunen, som håller kontakt med näringslivet, 
kommuner och andra myndigheter i dessa frågor. Byarnas förslag och idéer 
redovisar sedan landsbygdsutvecklaren till politiken.  
 
Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet att kommunfullmäktige bifaller 
motionen - inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare. 
 
Samhällsplaneringsnämnden, till vilka motionen remitterades, beslutade vid 
sammanträde den 19 maj 2022, § 133, att bifalla motionen.  

http://www.simrishamn.se/


  simrishamn.se 
 
  2 (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-05-19, § 133  
Inkommen motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C) - 
Inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare, 2022-02-09 
 
Bakgrund/utredning 
 
I samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse tillhörande beslut från 
sammanträde i samhällsplaneringsnämnden den 19 maj 2022, § 133, 2022, 
framgår det att: 
 
”Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att de flesta kommuner som har 
inrättat en tjänst som landsbygdsutvecklare har gjort det i kombination med att 
samtidigt inrätta ett landsbygdsråd och i många fall även en fond eller att särskilda 
medel avsätts för utvecklingsprojekt på landsbygden, projekt som initieras och 
drivs av aktörer i byarna.  
 
Enbart inrättandet av en tjänst som landsbygdsutvecklare med ett 
samordningsansvar för frågor som rör landsbygden bedömer 
samhällsbyggnadsförvaltningen ger begränsad effekt. Frågan om att inrätta en 
tjänst som landsbygdsutvecklare i Simrishamns kommun behöver, anser 
samhällsbyggnadsförvaltningen, sättas i ett bredare perspektiv och frågan bör 
drivas inom ramen för budgetprocessen.” 
 
Kommunledningskontoret noterar att det i underlaget till 
samhällsplaneringsnämndens beslut inte framgår hur inrättandet av den nya 
tjänsten ska finansieras, men utgår från att finansiering finns inom nämndens ram 
eftersom nämnden beslutat att bifalla motionen. Under förutsättning att 
samhälsplaneringsnämnden kan finanseria tjänsten inom befintlig ram så föreslår 
kommunledningskontoret att motionen bifalles. Om samhällsplaneringsnämnden 
inte kan finansiera tjänsten inom ram föreslås avslag på motionen. 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta 
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• Bifalla motionen under förutsättning att samhällsplaneringsnämnden kan 
finansiera tjänsten inom budgetram. Om samhällsplaneringsnämnden inte 
kan finansiera tjänsten inom ram föreslås avslag på motionen.  

 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Diana Olsson 
Kommundirektör  Lisa Parodi 
 Handläggare 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
Samhällsplaneringsnämnden 
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§ 133   Dnr 2022/159 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Carl-Göran Svensson  C  och Henrik Mårtensson  C  - Inrät-
tande av tjänst som landsbygdsutvecklare  

Ärendebeskrivning 
 
Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C) föreslår i motion att kommunen in-
rättar en tjänst som landsbygdsutvecklare. 
 
Simrishamn är en utpräglad landsbygdskommun med Simrishamns stad som centralort 
men med många tätorter och byar utspridda i kommunen. 
När landsbygden växer och har ett bra samarbete med staden blir hela kommunen starka-
re. Mycket av resurserna som finns på landsbygden är avgörande för att bygga en hållbar 
utveckling och stärka hela kommunens attraktionskraft. 
En levande landsbygd innebär bra miljöer för boende, företagande, etableringar och be-
söksnäringen. 
 
Målet måste vara att skapa goda och lokalt anpassade boendemiljöer som möjliggör för 
alla åldrar att bo kvar på landsbygden samt stimulerar till inflyttning. Närheten till ser-
vice, vård, omsorg och utbildning med hög tillgänglighet och god kvalité är en grundförut-
sättning för en levande landsbygd. Genom gränsöverskridande samverkan mellan olika 
sektorer i samhället men också mellan kommunens olika förvaltningar och verksamheter 
ökas möjligheterna för en långsiktig god boendemiljö och servicenivå. 
 
Det finns ett stort engagemang i vår kommuns byar och ett rikt kultur- och föreningsliv. 
För kommunens utveckling är det nödvändigt att ta tillvara detta engagemang där de rika 
kultur- och föreningslivet är basen.  
Medborgardialog och lokalt inflytande har alltmer blivit en viktig fråga i kommunen och 
kommer framöver att vara en viktig del i kommunens utveckling. 
Ett lysande exempel är frågan om Skillinge Skogen där lokalt och politiskt engagemang 
gav ett lyckat resultat, som dessutom gav eko långt utanför kommunens gränser. 
Centerpartiet anser det vara av stor vikt att utveckla denna fråga som ur ett medborgar 
och demokratiperspektiv är av stor betydelse. 
Den lokala kunskapen och kännedomen kommer inte alltid fram till kommunens politiker 
och tjänstepersoner. Att utveckla och förbättra denna dialog ser Centerpartiet som en vik-
tig fråga. 
Vårt förslag är att kommunen inrättar en tjänst som landsbygdsutvecklare vars uppgift 
bland annat kan vara en länk mellan byarnas representanter i Byalag och övriga före-
ningar och regelbundet ha denna kontakt samt för att inspirera och stimulera det lokala 
engagemanget. 

Simrishamns kommun

Dnr: SBN 2022/159

Handl.id: 2022.2880

Datum: 2022-05-20
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§ 133 forts   Dnr 2022/159 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

En landsbygdsutvecklare blir en viktig stödfunktion för utvecklingen av landsbygden och 
därmed också kommunen. 
En landsbygdsutvecklare upprätthåller också kontakten med näringslivet, kommuner och 
andra myndigheter när de gäller landsbygdsutveckling. 
  
Landsbygdsutvecklaren redovisar sedan byarnas förslag och idéer till politiken. 
Samhällsplaneringsnämnden känns som en naturlig del i denna process då merparten av 
frågorna som kommer upp handhas inom denna nämnd. 
Centerpartiet yrkar: Att KF bifaller motionen  
Carl-Göran Svensson och Henrik Mårtensson 
             Centerpartiet Simrishamn 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens utredning/bedömning framgår av tjänsteskrivelse daterad 
den 6 maj 2022. Förvaltningen förordar att frågan om att inrätta en ny tjänst hänvisas till 
budgetprocessen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 20222-05-06 
Motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C), 2022-02-11 
 
Avstå från att delta i beslutet 
 
Mats Sundbeck (V) avstår från att delta i beslutet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Carl-Göran Svensson (C): Föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen 
Lars Johansson (S): Enligt Carl-Göran Svenssons förslag 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på förslag om att föreslå kommunfullmäktige bifalla motio-
nen och finner att nämnden beslutat så. 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

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



Motion till Kommunfullmäktige i Simrishamn. 

Inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare 

Simrishamn är en utpräglad landsbygdskommun med Simrishamns stad som centralort men med 
många tätorter och byar utspridda i kommunen. 
När landsbygden växer och har ett bra samarbete med staden blir hela kommunen starkare. Mycket 
av resurserna som finns på landsbygden är avgörande för att bygga en hållbar utveckling och stärka 
hela kommunens attraktionskraft. 
En levande landsbygd innebär bra miljöer för boende, företagande, etableringar och besöksnäringen. 
 
Målet måste vara att skapa goda och lokalt anpassade boendemiljöer som möjliggör för alla åldrar 
att bo kvar på landsbygden samt stimulerar till inflyttning. Närheten till service, vård, omsorg och 
utbildning med hög tillgänglighet och god kvalité är en grundförutsättning för en levande landsbygd. 
Genom gränsöverskridande samverkan mellan olika sektorer i samhället men också mellan 
kommunens olika förvaltningar och verksamheter ökas möjligheterna för en långsiktig god 
boendemiljö och servicenivå. 
 
Det finns ett stort engagemang i vår kommuns byar och ett rikt kultur- och föreningsliv. För 
kommunens utveckling är det nödvändigt att ta tillvara detta engagemang där de rika kultur- och 
föreningslivet är basen.  

Medborgardialog och lokalt inflytande har alltmer blivit en viktig fråga i kommunen och kommer 
framöver att vara en viktig del i kommunens utveckling. 

Ett lysande exempel är frågan om Skillinge Skogen där lokalt och politiskt engagemang gav ett lyckat 
resultat, som dessutom gav eko långt utanför kommunens gränser. 

Centerpartiet anser det vara av stor vikt att utveckla denna fråga som ur ett medborgar och 
demokratiperspektiv är av stor betydelse. 

Den lokala kunskapen och kännedomen kommer inte alltid fram till kommunens politiker och 
tjänstepersoner. Att utveckla och förbättra denna dialog ser Centerpartiet som en viktig fråga. 

Vårt förslag är att kommunen inrättar en tjänst som landsbygdsutvecklare vars uppgift bland annat 
kan vara en länk mellan byarnas representanter i Byalag och övriga föreningar och regelbundet ha 
denna kontakt samt för att inspirera och stimulera det lokala engagemanget. 
En landsbygdsutvecklare blir en viktig stödfunktion för utvecklingen av landsbygden och därmed 
också kommunen. 
En landsbygdsutvecklare upprätthåller också kontakten med näringslivet, kommuner och andra 
myndigheter när de gäller landsbygdsutveckling. 
  
Landsbygdsutvecklaren redovisar sedan byarnas förslag och idéer till politiken. 

Samhällsplaneringsnämnden känns som en naturlig del i denna process då merparten av frågorna 
som kommer upp handhas inom denna nämnd. 

Centerpartiet yrkar: Att KF bifaller motionen  

Carl-Göran Svensson och Henrik Mårtensson 

             Centerpartiet Simrishamn 



 



  
 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-06-15  
 
 
 
 
 
 

§ 111   Dnr 2021/249 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Pia Ingvarsson (S) och Lennart Månsson (S) - Inför måltids-
sällskap inom vård- och omsorg  

Ärendebeskrivning 
 
En motion är ställd från Socialdemokraterna till Simrishamns kommunfullmäktige angåen-
de den goda maten – i gott sällskap.  
 
I motionen föreslås att Simrishamns kommun inför måltidssällskap inom vård och omsorg 
vilket inte ska vara biståndsbedömt utan ske på frivillig väg och anordnas tillsammans med 
frivilligorganisationerna.  
 
Avdelningen för hälsa, vård och omsorg i Simrishamns kommun har fått i uppdrag att un-
dersöka möjligheten för måltidsvän. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Motion från Socialdemokraterna i Simrishamn, 2021-06-21. 
 
Yrkande 
 
Pia Ingvarsson (S) yrkar att motionen ska anses vara besvarad. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
• Motionen anses besvarad med hänvisning till att socialnämnden idag arbetar med 

projekt att minska ensamhet bland äldre och samordning sker tillsammans med fri-
villigorganisationerna.  

 
_____ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 ADRESS : 272 80  Simrishamn 
 BESÖK : Stortorget 6 
 TELEFON : 0414–819000 
 E-POST : kontakt@simrishamn.se 

   SKRIVELSE 
  2022-02-14 
 
 
Dennis Lundbladh 
Nämndsekreterare Socialnämnden 

  
  
    
 

 
 
 
Motion från Pia Ingvarsson (S) och Lennart Månsson (S) - Inför 
måltidssällskap inom vård- och omsorg 
Dnr: 2021/108 
 
Ärendebeskrivning 
 
En motion är ställd från Socialdemokraterna till Simrishamns kommunfullmäktige 
angående den goda maten – i gott sällskap.  
 
I motionen föreslås att Simrishamns kommun inför måltidssällskap inom vård och 
omsorg vilket inte ska vara biståndsbedömt utan ske på frivillig väg och anordnas 
tillsammans med frivilligorganisationerna.  
Avdelningen för hälsa, vård och omsorg i Simrishamns kommun har fått i 
uppdrag att undersöka möjligheten för måltidsvän. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Motion från Socialdemokraterna i Simrishamn, 2021-06-21 
 
Bakgrund/utredning 
 
Avdelningen för hälsa, vård och omsorg har valt att kontakta några kommuner 
som arbetar med detta koncept. Den kommun man valt att titta närmre på är 
Kävlinge kommun vars upplägg skulle kunna vara applicerbart på Simrishamns 
kommun.  
 
Kävlinge kommun 
Kävlinge kommun har inspirerats av konceptet ”Spiseven” från Danmark och 
påbörjades i projektform 2016. Upplägget är att den äldre kontaktar 
volontär/frivillig verksamheten och ansöker om måltidsvän. Därefter rekryterar 
volontär/frivilligsamordnaren en måltidsvän till uppdraget. Insatsen är inte 
biståndsbedömd. I Kävlinge kommun har man en kommunalt anställd samordnare 
för volontär/frivilligverksamheten vilket inte finns i Simrishamns kommun i 
dagsläget.  

http://www.simrishamn.se/


  simrishamn.se 
 
  2 (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brukaren träffar sin måltidsvän en gång i veckan för att äta tillsammans antingen 
på någon av seniorrestaurangerna eller alternativt hämta hem maten och äta i 
brukarens bostad.  
Utifrån det goda resultatet som projektet påvisade så permanentades konceptet 
måltidsvän 2017.  
Därefter har konceptet utvecklats och nu samarbetar man även med kommunens 
näringsställen för att öka valmöjligheten att äta tillsammans och samtidigt gynna 
de lokala näringsställena samt öka den geografiska spridningen.  
Kävlinge kommun betalar måltidsvännens portion och de anslutna 
måltidsrestaurangerna fakturerar kommunen. De matställen som väljer att vara 
med får som bonus en synlig plats på kommunens hemsida.  
 
De kriterier som gäller för att kunna ta del av måltidsvän är:  

• 65 år eller äldre eller har sjukersättning 
• Folkbokförd i kommunen 
• Har behov av gemenskap och att öka sina måltidsupplevelser 
• Bor i ordinärt boende 

 
Socialförvaltningen Simrishamns kommun 
För att denna typ av ärende/insats organisatoriskt ska hamna inom Hälsa, vård och 
omsorg på Socialförvaltningen så krävs ett biståndsbeslut. Förslaget i motionen är 
att detta inte ska vara biståndsbedömt varför man behöver bygga upp en annan 
organisation för att fånga ett behov. 
 
Förvaltningen menar att detta är ett område som bör belysas utifrån ett större 
perspektiv där begreppet behovet av relationer är centralt. I en sådan utredning 
bör man ta ställning till följande: 

- Kommunens ambition 
- Kommunens ansvar inklusive finansiering 
- Hantering av ersättning till frivilligorganisationerna exempelvis måltid, 

körersättning etc. 
- Samordningsfunktion och dess organisering 
- Vem ska ansvara för att anlita till denna typ av insatser 

 
Avdelningen för hälsa, vård och omsorg i Simrishamns kommun har fått i 
uppdrag att undersöka möjligheten för måltidsvän. 
Inom projektet att minska ensamhet bland äldre arbetar förvaltningen idag med att 
koppla till frivilligorganisationer inom flera olika områden. En del i detta arbete 
kan också beröra just behovet av måltidssällskap. 
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Beslutsförslag 
Föreslå kommunfullmäktige besluta 

 
• Motionen anses besvarad med hänvisning till att socialnämnden 

idag arbetar med projekt att minska ensamhet bland äldre och 
samordning sker tillsammans med frivilligorganisationerna.  

 
Socialförvaltningen 
 
 
Jeanette Lindroth 
Socialchef Annika Forsgren 

Avdelningschef hälsa, vård och 
omsorg 

  
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 ADRESS : 272 80  Simrishamn 
 BESÖK : Stortorget 6 
 TELEFON : 0414-819000 
 E-POST : kontakt@simrishamn.se 

   Tjänsteskrivelse 
  2022-05-23 
 
 
Stina Lundquist 
Socialchef Kommunstyrelsen 

  
  
    
 

 
 
 
Motion från Pia Ingvarsson S och Lennart Månsson S - Inför 
måltidssällskap inom vård-och omsorg 
Hid nr: 2021/249 
 
Ärendebeskrivning 
 
I motionen framförs önskemål om att Simrishamns kommun ska se över 
möjligheten att införa måltidssällskap inom vård och omsorg. Socialförvaltningen 
har undersökt om och i så fall vilka möjligheter en kommun har att införa 
måltidssällskap. I tjänsteskrivelsen framgår att förvaltningen varit i kontakt med 
kommuner som utrett möjligheten att införa måltidssällskap samt någon kommun 
som har infört måltidssällskap. I tjänsteskrivelsen framgår att reglerna för 
skattepliktig ersättning hindrar införande av måltidssällskap där den 
frivillige/volontären erhåller gratis mat.  
Socialnämnden återremitterade ärendet till förvaltningen 2022-02-24 med 
anledning av att man önskade att förvaltningen skulle undersöka möjligheterna att 
ersätta föreningar med kostnaden för volontärernas måltider i de fall de är 
måltidssällskap. I socialförvaltningens tjänsteskrivelse framkommer att man i en 
kommun har man hanterat detta genom att frivilligorganisationerna erhåller bidrag 
så att föreningen kan ge sina volontärer ersättning för måltidskostnaden. 2022-04-
21 beslutade socialnämnden om att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 
motionen utifrån det som framkommit i förvaltningens tjänsteskrivelse: 
Socialnämnden har ingen organisation för att fånga behov som inte är 
behovsbedömt, Socialnämnden kan på grund av regler avseende skattepliktig 
ersättning inte hantera avgiftsfri ersättning för måltidskostnad för den frivillige 
samt att Socialnämnden inte hanterar föreningsbidrag. 
I socialförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att det finns kommun som ger 
föreningsbidrag så att föreningen kan ge sina medlemmar/volontärer ersättning för 
måltider när de agerar måltidssällskap. Föreningens ersättning till sina 
medlemmar utgör i detta fall inte skattepliktig ersättning. I Simrishamns kommun 
finns föreningar som aktivt arbetar för att bryta äldres isolering genom 
uppsökande verksamhet. De besöker de äldre som så önskar, pratar och fikar 
tillsammans. Utifrån föreningens redan pågående arbete och nätverk kan det 
finnas en god möjlighet att föreningens medlemmar även kan utgöra 
måltidssällskap till de äldre som önskar detta. 
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Föreningsbidrag i Simrishamns Kommun hanteras av Kultur-och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-23 
Beslut Socialnämnden 2022-04-21 
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2022-04-05 
E-brev skatteverket 
Beslut Socialnämnden 2022-02-24 
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2022-02-14 
Motion från Pia Ingvarsson S och Lennart Månsson S – Inför måltidssällskap 
inom vård-och omsorg 2021-06-21 
  
 
Beslutsförslag 
 
Att avslå motionen med hänvisning till att Socialnämnden inte har en organisation 
för att hantera måltider för volontärer. 
 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Diana Olsson 
Kommundirektör  Stina Lundquist 
 Chef kommunledningskontoret 
 
Beslutet expedieras till: 
Motionärerna 
Socialnämnden 
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 ADRESS : 272 80  Simrishamn 
 BESÖK : Stortorget 6 
 TELEFON : 0414-819000 
 E-POST : kontakt@simrishamn.se 

Vård och omsorgsavdelningen  SKRIVELSE 
  2022-04-05 
 
 
Annika Forsgren 
Vård- och omsorgschef Socialnämnden 

  
  
    
 

 
 
 
Tjänsteskrivelse den 5 april 2022 - Svar på återremiss 
avseende måltidssällskap dnr 2021/108 
Dnr: 2021/108 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutade den 24 februari 2022 att återemittera motionen till 
socialförvaltningen med uppdrag att utreda hantering av ersättning till 
frivilligorganisationerna gällande avgiftsfri måltidskostnad för den frivillige.    
  
På Skatteverkets hemsida står det att om man fått en måltid som inte är skattefri så 
ska man beskattas för denna. En skattefri måltid är sådana som arbetsgivaren 
bjuder på till exempel vid julbord och pedagogiska måltider. Schablonvärdet för 
en skattepliktig lunch eller middag är för år 2022, 100 kronor per dag, vilket 
innebär att om värdet för fria måltider överstiger detta belopp under ett år blir det 
föremål för förmånsbeskattning. Socialförvaltningen skickade även frågan till 
Skatteverket för att få bekräftelse på detta (se bilaga) På grund av detta bedömer 
socialförvaltningen att det inte är möjligt att införa en avgiftsfri ersättning för 
måltiden.  
  
Lunds kommun gjorde 2018 en undersökning på vad det skulle innebära att ha en 
tjänst kallad måltidsvänner. Man tyckte det var en utmärkt idé men idéen kunde 
inte fullföljas på grund av reglerna kring beskattning av måltider. Vid samtal med 
utredaren i Lunds kommun har inget förändrats för deras del.   
   
I Lunds undersökning skriver de om andra kommuner som hittat andra lösningar 
för att undvika att den frivillige blir förmånsbeskattad. Ett alternativ, som 
Norrköping haft, för att undvika att den frivillige blir förmånsbeskattad för 
måltiden är att sluta ett avtal med frivilligorganisationer som anordnar och 
samordnar kring tjänsten där kommunen köper tjänsten. Då hanteras det 
skattepliktiga förmånen av föreningen. Ett annat alternativ som nämns i 
undersökningen är att föreningar ansöker om föreningsbidrag. Då föreningsbidrag 
i kommunen hanteras av kultur- och fritidsnämnden kan inte socialnämnden ta 
ställning till detta.    
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För att denna typ av ärende/insats organisatoriskt ska hamna inom Hälsa, vård och 
omsorg på Socialförvaltningen så krävs ett biståndsbeslut. Förslaget i motionen är 
att detta inte ska vara biståndsbedömt varför socialförvaltningen anser att detta 
bör organiseras på central nivå.   
  
För att fånga detta behov behöver Simrishamns kommun ta ställning till om man 
ska bygga en organisation kring frivilligverksamheter. Förvaltningen menar att 
detta är ett område som bör belysas utifrån ett större perspektiv där begreppet 
behovet av relationer är centralt. I en sådan utredning bör man ta ställning till 
följande:   

• Kommunens ambition   
• Kommunens ansvar inklusive finansiering   
• Hantering av ersättning till frivilligorganisationerna exempelvis 

måltid, körersättning etc.   
• Samordningsfunktion och dess organisering där folkhälsobegreppet 

blir centralt 
• Vem ska ansvara för att anlita till denna typ av insatser 

 
Socialförvaltningen ser positivt på intentionen i motionen.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse den 5 april 2022 – Svar på återremiss avseende måltidssällskap 
dnr 2021/108 
Bilaga – Mejl från Skatteverket 
 
Beslutsförslag 
 
Föreslå Kommunfullmäktige besluta 
 

• Avslå motionen med hänvisning till och utredningsuppdraget är slutfört.  
o Socialnämnden har ingen organisation för att fånga behov som inte 

är behovsbedömt. 
o Socialnämnden kan på grund av regler avseende skattepliktig 

ersättning, inte hantera avgiftsfri ersättning för måltidskostnad för 
den frivillige. 

o Socialnämnden hanterar inte föreningsbidrag. 
• Utredningsuppdraget är slutfört. 
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Socialförvaltningen 
 
 
Jeanette Lindroth 
Socialchef Annika Forsgren 
 Avdelningschef 
  
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)  

http://www.simrishamn.se/


From:                                 Skatteverket
Sent:                                  Sat, 2 Apr 2022 08:14:05 +0200
To:                                      Erika Jönsson
Subject:                             Företag-Starta, ändra och avsluta företag FL202200679865

Hej, 

Det finns vissa undantag men jag kan inte se att det skulle kunna falla under ett sådant undantag. Som 
jag förstår av ert mejl så är detta frivilliga som ska äta med äldre personer i kommunen, för att det ska 
vara skattefritt så ska det handla om anställd personal med tillsynsplikt för exempelvis senildementa 
eller personer med psykiska funktionshinder. Det krävs också, för skattefrihet, att de är skyldiga att delta 
i måltiden enligt exempelvis anställningsavtal. 

Med vänliga hälsningar 

Roland 

Skatteverket 
Skatteupplysningen: 0771-567 567 

Twitter: @Skatteverket 
www.skatteverket.se 
 
 

Fråga/ärende: 

Hej!
Vi håller på att undersöka om en så kallad måltidsvän hade kunnat införas i Simrishamns kommun. 
Måltidsvän innebär att att en frivillig person äter tillsammans med en äldre person i kommunen. Tanken 
är att detta är inte biståndsbedömt (så som en pedagogisk måltid) och att den frivilliges måltid bekostas 
av kommunen. Dock kom frågan upp kring hantering av ersättning av denna måltidskostnad. Hur ska vi 
hantera ersättningen till den frivillige för denna måltid?
När vi själva kollar så tolkar vi det som att denna måltid blir en skattepliktig förmån för den frivillige. Men 
hur ställer ni er till detta och ovanstående?
Detta koncept startades i Danmark och varit en stor framgång. Om vi har förstått det rätt så beskattas 
inte den frivillige för måltiden. 
mvh

Simrishamns kommun
Socialförvaltningen
user-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1150.52 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1naX1W-0001BO-5q&i=57e1b682&c=1R_Tt4R1G0mj1zYrUx7tBHoI_dzV88jlw8w_fc9oHcKHV6ARwLYcpSWgRKhHTXTgryETLbC82s-0nqa1rA8faFORiV2VJd7fB88nX25pktx7TM-pF3mWbMlEkv7ar6ZLc_slEv61aeS7qGvUklSy_eM5Bth-0PNXsIjLcHyFdaPI6IdkQShfmv-kwT79b-KhYuNFj0dVQPDpKIZy8lvfLg
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§ 51   Dnr 2021/108 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Pia Ingvarsson S och Lennart Månsson S - Inför  
måltidssällskap inom vård- och omsorg  

Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden beslutade den 24 februari 2022 att återemittera motionen till  
socialförvaltningen med uppdrag att utreda hantering av ersättning till  
frivilligorganisationerna gällande avgiftsfri måltidskostnad för den frivillige.    
  
På Skatteverkets hemsida står det att om man fått en måltid som inte är skattefri så ska man 
beskattas för denna. En skattefri måltid är sådana som arbetsgivaren bjuder på till exempel 
vid julbord och pedagogiska måltider. Schablonvärdet för en skattepliktig lunch eller  
middag är för år 2022, 100 kronor per dag, vilket innebär att om värdet för fria måltider 
överstiger detta belopp under ett år blir det föremål för förmånsbeskattning.  
Socialförvaltningen skickade även frågan till Skatteverket för att få bekräftelse på detta (se 
bilaga) På grund av detta bedömer socialförvaltningen att det inte är möjligt att införa en 
avgiftsfri ersättning för måltiden.  
  
Lunds kommun gjorde 2018 en undersökning på vad det skulle innebära att ha en tjänst 
kallad måltidsvänner. Man tyckte det var en utmärkt idé men idéen kunde inte fullföljas på 
grund av reglerna kring beskattning av måltider. Vid samtal med utredaren i Lunds  
kommun har inget förändrats för deras del.   
   
I Lunds undersökning skriver de om andra kommuner som hittat andra lösningar för att 
undvika att den frivillige blir förmånsbeskattad. Ett alternativ, som Norrköping haft, för att 
undvika att den frivillige blir förmånsbeskattad för måltiden är att sluta ett avtal med  
frivilligorganisationer som anordnar och samordnar kring tjänsten där kommunen köper 
tjänsten. Då hanteras det skattepliktiga förmånen av föreningen. Ett annat alternativ som 
nämns i undersökningen är att föreningar ansöker om föreningsbidrag. Då föreningsbidrag 
i kommunen hanteras av kultur- och fritidsnämnden kan inte socialnämnden ta ställning till 
detta.    
  
För att denna typ av ärende/insats organisatoriskt ska hamna inom Hälsa, vård och omsorg 
på Socialförvaltningen så krävs ett biståndsbeslut. Förslaget i motionen är att detta inte ska 
vara biståndsbedömt varför socialförvaltningen anser att detta bör organiseras på central 
nivå.   
  
För att fånga detta behov behöver Simrishamns kommun ta ställning till om man ska bygga 
en organisation kring frivilligverksamheter. Förvaltningen menar att detta är ett område 



  
 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-04-21  
 
 
 
 
 
 

§ 51 forts   Dnr 2021/108 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

som bör belysas utifrån ett större perspektiv där begreppet behovet av relationer är centralt. 
I en sådan utredning bör man ta ställning till följande:   

• Kommunens ambition   
• Kommunens ansvar inklusive finansiering   
• Hantering av ersättning till frivilligorganisationerna exempelvis måltid,  

körersättning etc.   
• Samordningsfunktion och dess organisering där folkhälsobegreppet blir 

centralt 
• Vem ska ansvara för att anlita till denna typ av insatser 

 
Socialförvaltningen ser positivt på intentionen i motionen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse den 5 april 2022 – Svar på återremiss avseende måltidssällskap dnr 
2021/108 
Bilaga – Mejl från Skatteverket 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
 
Föreslå Kommunfullmäktige besluta 
 

• Avslå motionen med hänvisning till:  
o Socialnämnden har ingen organisation för att fånga behov som inte är  

behovsbedömt. 
o Socialnämnden kan på grund av regler avseende skattepliktig ersättning, in-

te hantera avgiftsfri ersättning för måltidskostnad för den frivillige. 
o Socialnämnden hanterar inte föreningsbidrag. 

• Utredningsuppdraget är slutfört. 
 

 
 
Anteckning till protokollet 
 
Socialnämnden lämnar enhälligt nedanstående protokollsanteckning    
 
För att denna typ av ärende/insats organisatoriskt ska hamna inom Hälsa, vård och omsorg 
så krävs ett biståndsbeslut. Förslaget i motionen är att detta inte ska vara behovsbedömt 
varför socialnämnden anser att detta bör organiseras på central nivå. 
 
För att fånga detta behov behöver Simrishamns kommun ta ställning till om man ska bygga 
en organisation kring frivilligverksamheter. Socialnämnden menar att detta är ett område 
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§ 51 forts   Dnr 2021/108 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

som bör belysas utifrån ett större perspektiv där begreppet behovet av relationer är centralt. 
I en sådan utredning bör man ta ställning till följande:   

• Kommunens ambition   
• Kommunens ansvar inklusive finansiering   
• Hantering av ersättning till frivilligorganisationerna exempelvis måltid,  

körersättning etc.   
• Samordningsfunktion och dess organisering där folkhälsobegreppet blir 

centralt 
• Vem ska ansvara för att anlita till denna typ av insatser 

 
Socialnämnden ser positivt på intentionen i motionen.  
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
 
  
 
 
 



  
 Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-24  
 
 
 
 
 
 

§ 20   Dnr 2021/108 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Pia Ingvarsson S och Lennart Månsson S - Inför  
måltidssällskap inom vård- och omsorg  

Ärendebeskrivning 
 
En motion är ställd från Socialdemokraterna till Simrishamns kommunfullmäktige  
angående den goda maten – i gott sällskap.  
 
I motionen föreslås att Simrishamns kommun inför måltidssällskap inom vård och omsorg 
vilket inte ska vara biståndsbedömt utan ske på frivillig väg och anordnas tillsammans med 
frivilligorganisationerna.  
Avdelningen för hälsa, vård och omsorg i Simrishamns kommun har fått i uppdrag att  
undersöka möjligheten för måltidsvän. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Motion från Socialdemokraterna i Simrishamn, 2021-06-21 
 
Yrkanden 
 
Ingela Bröndel (M) yrkar att: 
 
Motionen återremitteras till socialförvaltningen med uppdrag att utreda hantering av  
ersättning till frivilligorganisationerna gällande avgiftsfri måltidskostnad för den frivillige.   
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på socialförvaltningens beslutsförslag till förmån mot eget 
förslag och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med framlagt yrkande.  
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

 
• Återremittera motionen till socialförvaltningen med uppdrag att utreda  

hantering av ersättning till frivilligorganisationerna gällande avgiftsfri  
måltidskostnad för den frivillige.   

 
_______ 
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§ 20 forts   Dnr 2021/108 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret (för kännedom) 
Avdelningschef hälsa, vård och omsorg 
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Motion  
Simrishamns kommunfullmäktige  
 
 
Den goda maten- i gott sällskap! 
 
Maten är oavsett ålder av central betydelse för den upplevda livskvaliteten. Det är dagens höjdpunkt 
för många. En måltid ska vara god, näringsrik och serveras i en tilltalande miljö. Själva 
måltidsupplevelsen är minst lika viktig som maten.  
 
Vikten av att kunna påverka vad jag vill äta är lika viktig vare sig vi pratar om skolmat, mat inom 
äldreomsorg eller LSS verksamheter. Alla ska ha möjlighet att vara med och påverka maten genom 
kost eller matråd. Maten ska tillagas där den äts och de råvaror som används i matlagningen ska i 
möjligaste mån vara ekologiska och närproducerade. 
 
Maten är inte enbart näring utan även social verksamhet. Vi äter tillsammans med andra när vi 
umgås och maten smakar naturligtvis bäst i sällskap med andra. 
Vi menar att sällskap vid måltid skapar stimulans och maten smakar bättre och aptiten ökar. 
 
Simrishamns kommun bör se över möjligheten att införa måltidssällskap inom vård o omsorg. Detta 
anordnas tillsammans med frivilligorganisationerna och är ingen biståndsbedömd insats utan sker på 
frivillig väg. Vi har många frivilliga som gärna hjälper till men ibland är det svårt att hitta 
arbetsuppgifter och detta förslag kunde vara en insats som ger en win win situation. Måltiden skulle 
kunna bli avgiftsfri för den frivillige för att på så sätt säga -Tack för din insats  
 
 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi på att kommunfullmäktige beslutar 
 
att Simrishamns kommun inför måltidssällskap inom vård och omsorg enligt intentionerna i 
motionen. 
 
 
För Socialdemokraterna  
 
 
 
Pia Ingvarsson                                 Lennart Månsson  
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§ 112   Dnr 2022/240 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revidering ”Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för internhyror   för 
kommunala verksamhetslokaler inom Simrishamns kommun  

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsplaneringsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige, beslut 2022-01-31 §9, 
att anpassa internhyrespolicyn och riktlinjerna för hyressättning så att de följer kommunens 
ekonomistyrningsprinciper. Det som behöver förändras är vilket index som ska användas 
vid omräkning av bashyran och när i tiden omräkning ska ske. 
 
Samhällsplaneringsnämnden har nu inkommit med sitt förslag till anpassning efter kom-
munens ekonomistyrningsprinciper, vilket innebär att uppräkning av internhyran ska ske 
enligt Prisindex för Kommunal Verksamhet, PKV. 
 
Samhällspaneringsnämnden har gjort några redaktionella justeringar, bland annat ändras de 
rubriker som har formen av en fråga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll daterad 2022-05-19 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-04 
Förslag till reviderad Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för internhyror för kommunala 
verksamhetslokaler inom Simrishamns kommun, daterad 2022-05-03 
Kommunfullmäktiges beslut daterad 2022-01-31 § 9. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Anta anpassningen av beräkning av internhyran så att den följer Prisindex för 
Kommunal Verksamhet, PKV 
 

• Anta den reviderade ”Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för internhyror för kom-
munala verksamhetslokaler inom Simrishamns kommun” daterad 2022-05-03.  

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 ADRESS : 272 80  Simrishamn 
 BESÖK : Stortorget 6 
 TELEFON : 0414-819000 
 E-POST : kontakt@simrishamn.se 

Ekonomienheten  Tjänsteskrivelse 
  2022-06-02 
 
 
Lars-Johan Rosvall 
Ekonomichef Kommunstyrelsen 

  
  
    
 

 
 
 
Revidering ”Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för 
internhyror för kommunala verksamhetslokaler inom 
Simrishamns kommun 
Dnr: 2022/240 
 
Ärendebeskrivning 
 
 
Samhällsplaneringsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige, beslut 2022-
01-31 §9, att anpassa internhyrespolicyn och riktlinjerna för hyressättning så att 
de följer kommunens ekonomistyrningsprinciper. Det som behöver förändras är 
vilket index som ska användas vid omräkning av bashyran och när i tiden 
omräkning ska ske. 
 
Samhällsplaneringsnämnden har nu inkommit med sitt förslag till anpassning efter 
kommunens ekonomistyrningsprinciper, vilket innebär att uppräkning av 
internhyran ska ske enligt Prisindex för Kommunal Verksamhet, PKV. 
 
Samhällspaneringsnämnden har gjort några redaktionella justeringar, bland annat 
ändras de rubriker som har formen av en fråga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll daterad 2022-05-19 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-04 
Förslag till reviderad Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för internhyror för 
kommunala verksamhetslokaler inom Simrishamns kommun, daterad 2022-05-03 
Kommunfullmäktiges beslut daterad 2022-01-31 § 9 
 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 

http://www.simrishamn.se/
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• anta anpassningen av beräkning av internhyran så att den följer Prisindex 

för Kommunal Verksamhet, PKV 
• anta den reviderade ”Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för internhyror 

för kommunala verksamhetslokaler inom Simrishamns kommun” daterad 
2022-05-03.  

 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Diana Olsson 
Kommundirektör Lars Johan Rosvall 
 Ekonomichef 
  
Beslutet expedieras till: 
Ange om möjligt vart beslutet ska expedieras. Återges direkt i protokollet 
 
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet. 
 

http://www.simrishamn.se/
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§ 9   Dnr 2021/381 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Kompensation för ökade internhyror  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt kommunens Internhyrespolicyn, antagen i kommunfullmäktige, ska internhyrorna 
räknas upp med konsumentprisindex, KPI, per oktober samt avrundas upp till närmaste 
heltal. 
 
I budgetprocessen är kompensationen uppräknad med 1,6 % och verkligt utfall blev 2,8 % 
och det blir 3 % enligt uppräkning till närmaste heltal.  
 
Budgeten är antagen innan KPI för oktober kommer i mitten av november. 
Då inflationen under hösten ökat rejält i jämförelse med andra år uppstår ett ekonomiskt 
problem för nämnderna. Internhyrorna ökar med ytterligare 996 000 kronor efter omräk-
ning i enlighet med internhyrespolicyn och enligt ekonomstyrprinciperna ska nämnderna 
kompenseras för internhyresökningar. 
 
Fördelningen är enligt nedan: 
Kommunstyrelsen 34 000 kronor 
Samhällsplaneringsnämnden 87 000 kronor 
Kultur- och fritidsnämnden 237 000 kronor 
Barn- och utbildningsnämnden 489 000 kronor 
Socialnämnden 149 000 kronor 
 
Ovanstående tilläggsanslag kan finansieras genom minskning av budgeterat resultat för år 
2022. 
 
För att denna situation inte ska uppstå igen, bör en anpassning och revidering av kommu-
nens internhyrespolicy göras så att den följer kommunens ekonomistyrningsprinciper och 
följer tidplanen för kommunens budgetprocess. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-01-19, § 13 
Arbetsutskottets beslut, 2021-12-17, § 280 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2021-12-07 
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§ 9 forts   Dnr 2021/381 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Öka driftsbudgetens externa kostnader avseende år 2022 för Samhällsplaneringsnämn-
dens fastighetsenhet med 996 000 kronor 
 

• Finansiera utökningen av driftsbudgeten för Samhällsplaneringsnämndens fastighet-
senhet genom att minska 2022 års budgeterade resultat med 996 000 kronor  
 

• Öka driftsbudgetens interna intäkter för Samhällsplaneringsnämndens fastighetsenhet 
med 996 000 kronor  
 

• Öka driftsbudgetens interna kostnader för Kommunstyrelsen med 34 000 kronor 
 

• Öka driftsbudgetens interna kostnader för Samhällsplaneringsnämnden med 87 000 
kronor 
 

• Öka driftsbudgetens interna kostnader för Kultur- och fritidsnämnden med 237 000 
kronor 
 

• Öka driftsbudgetens interna kostnader för Barn- och utbildningsnämnden med 489 000 
kronor 
 

• Öka driftsbudgetens interna kostnader för Socialnämnden med 149 000 kronor 
 
 

• Uppdra åt Samhällsplaneringsnämnden att se över internhyrespolicyn så att den ef-
terföljer kommunens ekonomistyrningsprinciper. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samtliga nämnder 
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BAKGRUND 
 
Simrishamns kommun har sedan början av 2000-talet genomfört ett antal utredningar och 
tagit beslut om olika uppdrag i fastighetsfrågan, främst avseende organisationsformer. 
Kommunstyrelsen beslutade 15 november 2017, § 277, efter redovisad 
fastighetsutredning, att förorda en oförändrad organisation, ”dock bör man se över hur 
man ska arbeta i organisationen”. Samtidigt uppdrogs åt kommundirektören att 
återkomma med en redovisning över hur arbetet ska genomföras. Kommundirektören 
överlämnade uppdraget till samhällsbyggnadschefen, som vid kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträde den 23 oktober 2019, redovisade projektslutrapport 
Fastigheter – en resultatenhet, som sedan remitterades till samtliga nämnder med 
hyresgästverksamheter.         
 
För att uppnå en god hushållning med kommunens lokaler och realisera projektmålet att 
införa en internhyresmodell har under 2018–2020 ett förslag till policy för 
lokalförsörjning och riktlinjer för internhyror för kommunala verksamhetslokaler inom 
Simrishamns kommun tagits fram. Internhyresmodellen ska med tydliga internhyresavtal 
och gränsdragningslistor möjliggöra att fastigheterna kan förvaltas så effektivt som 
möjligt under hela deras livslängd. I arbetet med förslaget har representanter för 
kommunledningskontorets ekonomienhet och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förvaltningsledning och fastighetsenhet deltagit.  

MÅL OCH SYFTE 
 

• Internhyresmodellen ska förenkla hyressättningen, vara lätt att förstå samt ge 
kostnadseffektivitet på sikt. 

o Internhyran ska visa de verkliga kostnaderna för lokalerna.  
o Internhyran ska stå i relation till verksamheternas lokalanvändning, 

nyttjande och kostnader för gjorda verksamhetsanpassningar. 
o Internhyran ska tydligt redovisa kostnader för lokalerna så att 

verksamheten kan beräkna sina tjänster utifrån den verkliga 
resursförbrukningen för lokaler. 

o Internhyran ska spegla lokalkostnaderna så att det underlättar för 
verksamheten att väga kostnaderna för lokaler mot nyttan för 
verksamheten. 

o Internhyran ska ersätta och täcka kostnader så att fastighet långsiktigt kan 
sköta fastigheterna på ett bra sätt. 

o Internhyran ska vara lättadministrerad och hålla över tiden. 
 

• Internhyresmodellen ska klargöra riktlinjer och regler om hur hyresvärden 
(samhällsbyggnadsnämndens/samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsenhet) 
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och hyresgäster (övriga kommunala nämnder/förvaltningar) ska agera och förhålla 
sig till varandra i lokalfrågor. 

o Internhyresmodellen ska tydliggöra ansvarsförhållanden. 
o Internhyresmodellen ska skapa enhetliga regler för lokalhyresförhållandet 

inom kommunen. 
 

• Internhyresmodellen ska uppmuntra till ökad lokal- och yteffektivitet. 
o Internhyresmodellen ska utformas så att den uppmanar till ständiga 

förbättringar och hög effektivitet. 
o Internhyresmodellen ska skapa ekonomiska planeringsförutsättningar både 

för hyresgästen och för hyresvärden. 
 

• Internhyresmodellen ska stimulera till en långsiktigt hållbar lokalresursplanering. 
o Internhyran ska täcka kommunens årskostnader för lokaler. 
o Internhyresmodellen förutsätter att det finns en långsiktig 

fastighetsplanering, som till stor del baseras på verksamheternas 
långsiktiga lokalbehov. Denna planering ska visa behovet av investeringar 
och reinvesteringar/planerat underhåll utifrån ett långsiktigt perspektiv. 
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LOKALPOLICY 
• Vid anskaffning av verksamhetslokaler hänvisas de kommunala förvaltningarna till 

kommunens Fastighetsenhet (Fastighet). 
 
• Fastighet svarar för lokalförsörjning, förvaltning och uthyrning av egna och inhyrda 

verksamhetslokaler. 
 
• I första hand ska kommunens förvaltningar använda/hyra lokaler som ägs av 

Simrishamns kommun. 
 
• I andra hand ska kommunens förvaltningar använda/hyra lokaler som ägs av 

Simrishamnsbostäder AB eller Simrishamns Näringslivsutvecklings AB. 
 
• I tredje hand ska kommunens förvaltningar använda/hyra lokaler som ägs av extern 

fastighetsägare. 
 
• I de fall lokaler inte går att anskaffa enligt ovan ska den för kommunen bästa 

totalekonomiska lösningen eftersträvas för det aktuella behovet genom nybyggnation 
eller förvärv. 

 
• Fastighet svarar för all inhyrning av externa lokaler och ska därmed vara 

förstahandshyresgäst för alla externt inhyrda lokaler. Fastighet svarar för att de 
verksamheter som nyttjar lokaler som är externt inhyrda får information om 
hyresavtalens längd, uppsägningstider och andra villkor i de externa avtalen. 

 
• Vid utökning av den externt förhyrda lokalytan måste respektive förvaltning erhålla 

Fastighets godkännande. De kommunala förvaltningarna har inte rätt att teckna andra 
hyresavtal än de interna hyresavtal som godkänts av Fastighet. I det fall oenighet 
uppstår eller om detta avsteg från denna ordning önskas, ska kommundirektören 
avgöra detta. 

 
• Andrahandsuthyrning till extern hyresgäst är inte tillåten. Undantaget är kultur-och 

fritidsförvaltningens uthyrning för fritids- och idrottsverksamhet samt 
socialförvaltningens uthyrning av boende inom äldreomsorgen eller särskilt boende. 
Uthyrande verksamhet ska i görligaste mån använda sig av fastställda taxor.  

 
• Vid avveckling av lokaler gäller motsvarande prioritering, det vill säga i sista hand 

ska verksamheten lämna lokaler ägda av kommunen. 
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HYRESMODELLEN GÄLLER FÖR 
Hyresmodellen gäller kommunala förvaltningar med verksamheter i såväl kommunägda 
som inhyrda lokaler. 

Undantag 
Upplåtelser enligt nedan omfattas inte av hyresmodellen: 

• Tidsbestämda projekt som har kortare projekttid än tre år. 
• Lokaler med externa hyresgäster, dvs. icke kommunal verksamhet. 

TECKNA OCH SÄGA UPP INTERNA HYRESAVTAL 
Tecknande och uppsägning av interna hyresavtal görs av behörig person i enlighet med 
respektive nämnds/förvaltnings delegationsordning. 

HYRESTID/AVTALSVILLKOR 
I de fall lokalen inte kräver investering ska treåriga hyresavtal med nio månaders 
uppsägningstid gälla. I de fall investering görs i lokalen ska hyrestiden sättas till minst 
fem år.  
Kortare hyrestid kan medges endast i undantagsfall. 

HYRESMODELLENS GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER 
• Nyttjandet av kommunens egna eller inhyrda lokaler regleras i hyresavtal mellan 

Fastighet och respektive förvaltning. 
• Hyresavtalet ska omfatta: 

o Vilka verksamheter och lokaler som omfattas av uthyrningen 
o Bashyra (årskostnaden vid hyrestidens start)  
o Rutiner för hyresdebitering 
o Anpassad gränsdragningslista 

• Månadsvis debiteras respektive förvaltning via ekonomisystemet, om inte annat 
överenskommes, med en 12-del av årshyran. Fastighet ska vid behov bistå med 
detaljuppgifter för hyresgästens egna fördelningar av årshyran. 

• Bashyran ska, vid hyrestidens start, motsvara budgeterad kostnad för det aktuella 
hyresobjektet.  

• Bashyran omräknas årligen med Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV), 
och ny årshyra meddelas ekonomienheten och berörd förvaltning. Ny årshyra 
fastställs i samband med att ny driftbudget antas.  

• Justering utöver indexuppräkning av bashyran kan ske under innevarande hyrestid 
i de fall faktisk kostnad skiljer sig markant från budgeterad kostnad. 
 

• Vid hyrestidens slut, dock som längst tre år efter hyrestidens start, sammanställs 
de faktiska kostnader som Fastighet har haft för hyresobjektet under hyrestiden, 
och ny bashyra fastställs för kommande treårig hyrestid.  
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• Investeringar som överstiger 100 000 kr per hyresobjekt och år, resulterar i ett 
hyrestillägg som löper under innevarande hyrestid.  

• Vid beräkning av bashyran inför en ny treårig hyrestid inkluderas alla 
kapitaltjänstkostnaderna för samtliga gjorda investeringar på objektet, även de 
som understiger 100 000 kr. 
 

• Ett nytt hyresavtal upprättas då investeringar i hyresobjektet överstiger en miljon 
kronor under ett år. Återbetalningsskyldighet kan föreligga i de fall hyresgästen 
säger upp en lokal innan investeringen är avbetalad.  

INTERNHYRANS UPPBYGGNAD 
Hyresavtalet bestämmer vad som ingår i avtalet. Vid interna avtal ska alltid en 
gränsdragningslista finnas.  
 
Internhyran är kostnadsbaserad på objektsnivå, en så kallad självkostnadshyra, dvs. vad 
det kostar att driva och underhålla lokalen/fastigheten. I hyran ingår kostnader för drift 
(skötsel, tillsyn, avhjälpande underhåll, mediaförsörjning), kapitalkostnader och övrigt. 
Hyran omfattar följande aktiviteter och kostnader:  
 
• Drift, exkl. städning 

o Skötsel och tillsyn 
 Personalkostnader 
 Externa driftkostnader 
 Skötsel av tomtmark 
 Sophantering och yttre renhållning 
 Förbrukningsmaterial 
 Avhjälpande underhåll 
 Försäkringsskador 
 Skadegörelse 

 
o Mediaförsörjning 

 Värme 
 El 
 Vatten 

 
• Planerat underhåll/reinvestering 
För att förvalta och utveckla fastigheterna/lokalerna i enlighet med god ekonomisk 
hushållning på kort och lång sikt är planerat underhåll/reinvesteringar av stor betydelse. 
Planerat underhåll/reinvesteringar är också viktiga utifrån ett rättviseperspektiv. Förvaltas 
fastigheterna utifrån en plan skapar det förutsättningar för att fastigheternas funktion 
upprätthålls under avskrivningstiden, vilket innebär att kommunens medborgare har 
tillgång till en funktionell fastighet såväl när den är ny som i slutet av dess 
avskrivningstid. 
Gör verksamheter/nyttjare bedömningar att de vill ha en högre standard än vad det 
planerade underhållet medger ska Fastighet kontaktas. Fastighetschef godkänner eller 
avslår de underhållsåtgärder som går utöver det planerade underhållet. Det är Fastighet 
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som utför alternativt beställer det godkända arbetet som ska genomföras och det är den 
verksamhet som påkallat standardhöjningen utöver planen som betalar. 
 
I de fall en verksamhet vill ha en lokalförändring så kan detta ske förutsatt att 
verksamheten betalar åtgärden och att förändringen inte försämrar fastighetens värde. Det 
är Fastighet som genomför önskad åtgärd efter godkännande av verksamheten på 
utformningen. 
 
Rör det sig om investeringar så behandlas ärendet enligt gängse budgetprocess. 
 
• Kapitalkostnader 
Kapitalkostnaderna är beroende på de investeringar och reinvesteringar (planerat 
underhåll) som kan hänföras till respektive fastighet och består av: 

o Ränta  
o Avskrivningar 

 
• Övriga kostnader 

o Administration 
o Försäkringskostnader och riskskydd 
o Fastighetsskatt (ev.) 

 
• Gränsdragningslistor 
Gränsdragningslistor ska finnas för att beskriva ansvaret för drift och underhåll samt 
ersättningsform för arbetsuppgifter. Listorna redovisar ansvarsfördelning för drift och 
underhåll samt klarlägger vilka arbetsuppgifter som ingår i hyran och vilka som ska 
ersättas därutöver. 
Fastighet och hyresgäst går igenom aktuella gränsdragningslistor vid avtalsskrivning för 
att säkerställa att de fortfarande är aktuella, korrekta och fungerande för båda parter. 
Mycket viktigt att komma ihåg är att gränsdragningslistor alltid ska gås igenom samt vid 
behov uppdateras eller skrivas nya i samband med att förhyrda lokaler/ytor förändras 
samt vid större verksamhetsförändringar och skrivning av nya hyresavtal. 

VERKSAMHETSSERVICE 
Verksamhetsservice - under hyrestiden kan Fastighet i vissa fall, efter särskild 
överenskommelse eller ändring i gränsdragningslistan, överta alternativt överlåta ansvaret 
och kostnaden för verksamhetsanknutna tjänster. När gränsdragning och 
ansvarsfördelning mellan Fastighet och hyresgäst förändras ska principen vara att faktisk 
kostnad ligger till grund för beräkning av ny hyra. 
 
Här redovisas de uppdrag som inte ingår i fastighetsförvaltning men som kan 
tillhandahållas som verksamhetsservice: 
 
Fast belysning 
Fast installerad armatur för allmän belysning tillhör fastighetsägaren, byte och skötsel av 
dessa ansvarar Fastighet för. Övrig anpassad och specialbelysningsarmatur tillhör 
hyresgästen. För inköp och byte av ljuskällor i dessa ansvarar normalt hyresgästen. 
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Genom tillval kan Fastighet ansvara för inköp och löpande/periodiskt byte av ljuskällor. 
Kostnaden för tjänsten debiteras separat. 
 
Sophämtning – källsorterat material 
Kostnaden för hämtning av och tillhandahållande av kärl för hushållsavfall (köks-/städ- 
och toalettavfall) ingår för samtliga verksamhetslokaler i hyran. 
För den del av sophanteringen som är relaterad till producentansvaret avseende hantering 
av återvinningsbart material ansvarar normalt hyresgästen. I framtiden kan Fastighet 
komma att erbjuda ett system för hantering av återvinningsbart material. Årskostnaden 
för tjänsten kommer då att beräknas med utgångspunkt från antalet uppställda kärl och 
antalet hämtningstillfällen. Detta erbjudande kommer inte att omfatta hanteringen av det 
verksamhetsspecifika avfallet som hyresgästen ansvarar för såsom avfall från 
träslöjdslektioner, produktionskök – storhushåll och sjukvård. 
 
Elrevisionsbesiktning 
Återkommande elrevision utförs med de intervaller som kommunens försäkringsbolag 
erfordrar. Elrevisionen omfattar till huvuddel fastighetsägaransvaret. Fastighet kommer 
att delge verksamheten de anmärkningar som enligt besiktningsprotokollet anmärkningar 
berör verksamhetens ansvar.  
 
Brandskyddsdokumentation 
Brandskyddsdokumentation ska upprättas och underhållas i samtliga kommunala 
verksamhetsfastigheter. Upprättande och underhåll av dokumentationen omfattar både 
fastighetsägaransvar och verksamhetsansvar. Fastighet kan komma att erbjuda en 
tillvalstjänst relaterat till verksamhetsdelens upprättande och underhåll av 
brandskyddsdokumentation. 
 
Inbrottslarm och låsanordningar 
Eventuella inbrottslarm ska installeras och hanteras av Fastighet. Detta kommer att 
belasta internhyran genom tillval. Kostnader för larmutryckning som orsakas av felaktig 
hantering från verksamheten kommer att debiteras verksamheten. 
Kommunen kan komma att installera larm som ett led i säkerhetsarbetet. 

Ändamålsenligt skalskydd installeras och hanteras av Fastighet. Nycklar till skalskyddet 
beställs hos Fastighet. Om nycklar kommer på avvägar kan skalskyddet komma att 
behöva bytas. Kostnaden för detta byte belastar den verksamhet där nyckeln förkommit. 
 
Lokaluthyrning/låshantering 
Hyresgästen ansvarar för tillfällig uthyrning/upplåtelse av verksamhetslokaler. Kostnader 
som uppstår härvid och belastar Fastighet, såsom låshantering och jourverksamhet, 
kommer att debiteras hyresgästen. 
Vid uthyrning av gymnastiksalar har Fastighet fasta kostnader för låshantering 
(kortläsare) och beredskapsverksamhet. Dessa kostnader ska, om inte särskilda skäl finns, 
belasta internhyran som en fast årlig kostnad genom tillval. 
 
Utvändig lekutrustning 
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Årlig besiktning och felavhjälpande av utvändig lekutrustning administreras och bekostas 
av Fastighet. Detta ingår i bashyran under förutsättning att utrustningen omfattas av 
avtalet, d.v.s. finns dokumenterad på tomtkartan som bifogas internhyresavtalet. 
För lekutrustning som tillkommer utöver vad som framgår av tomtkartan till 
internhyresavtalet kommer Fastighet att under löpande avtalstid påföra internhyran 
skötselkostnad genom tillval. Vid förnyat avtalstecknande inarbetas denna utrustning i 
det nya internhyresavtalet och ingår därefter i bashyran. 
 
Invändig/utvändig utrustning 
Kostnad för skötsel av invändig/utvändig fast installerad utrustning ingår i bashyran 
under förutsättning att ansvaret enligt gränsdragningslistan åvilar Fastighet.  
För invändig/utvändig utrustning som tillkommer utöver vad som framgår 
gränsdragningslista, kommer Fastighet att under löpande avtalstid påföra internhyran 
eventuell skötselkostnad genom tillval. Vid förnyat avtalstecknande inarbetas denna 
utrustning i det nya internhyresavtalet och ingår därefter i bashyran. Behov av 
förändringar avseende invändig/utvändig utrustning ska alltid anmälas till Fastighet enligt 
fastställd rutin. 
 
Vid extern förhyrning definieras det som ingår i hyresavtalet.  

HUSDIAGRAM – Vad ingår i hyran? 

Drift 45 %
•Skötsel
•Tillsyn
•Media

Avhjälpande 
underhåll 15 %
•Avhjälpande underhåll/ 

reparationer

Kapitaltjänst-
kostnader 20 %
•Ränta
•Avskrivning
•(Investeringar/planerat 

underhåll/reinvesteringar)

Övrigt 20 %
•Administration
•Försäkringar
•Verksamhetsservice 
•Ev fastighetsskatt
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Tjänsteskrivelse Anpassning av interhyresberäkning till 
kommunens ekonomistyrning 
Dnr: 2019/581 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsplaneringsnämnden har fått i uppdrag från kommunstyrelsen genom 
beslut, 2022-01-19 §13, att anpassa internhyrespolicyn och riktlinjerna för 
hyressättning så att de följer kommunens ekonomistyrningsprinciper. Det som 
behöver förändras är vilket index som ska användas vid omräkning av bashyran 
och när i tiden omräkning ska ske. 
 
I nuvarande lokalpolicy med tillhörande riktlinjer sägs att det index som ska 
användas är KPI (Konsument Pris Index) och att omräkning sker efter att nytt 
index för oktober finns framme.  
Anpassningen blir att istället använda sig av Prisindex för Kommunal Verksamhet 
(PKV) som omräkningsindex och att omräkning sker så att ny årshyra är känd vid 
antagandet av kommunens driftbudget. 
 
Den förändring som föreslås i dokumentet ”Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer 
för internhyror för verksamhetslokaler inom Simrishamns kommun”, är att texten 
under rubriken ”Hyresmodellens grundläggande principer” blir följande: 
 

• Nyttjandet av kommunens egna eller inhyrda lokaler regleras i hyresavtal mellan 
Fastighet och respektive förvaltning. 

• Hyresavtalet ska omfatta: 
o Vilka verksamheter och lokaler som omfattas av uthyrningen 
o Bashyra (årskostnaden vid hyrestidens start)  
o Rutiner för hyresdebitering 
o Anpassad gränsdragningslista 

• Månadsvis debiteras respektive förvaltning via ekonomisystemet, om inte annat 
överenskommes, med en 12-del av årshyran. Fastighet ska vid behov bistå med 
detaljuppgifter för hyresgästens egna fördelningar av årshyran. 

• Bashyran ska, vid hyrestidens start, motsvara budgeterad kostnad för det aktuella 
hyresobjektet.  

• Bashyran omräknas årligen med Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV), och ny 
årshyra meddelas ekonomienheten och berörd förvaltning. Ny årshyra fastställs i samband 
med att ny driftbudget antas.  

Simrishamns kommun

Dnr: SBN 2019/581

Handl.id: 2022.2871

Datum: 2022-05-20

http://www.simrishamn.se/
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• Justering utöver indexuppräkning av bashyran kan ske under innevarande hyrestid i de 
fall faktisk kostnad skiljer sig markant från budgeterad kostnad. 
 

• Vid hyrestidens slut, dock som längst tre år efter hyrestidens start, sammanställs de 
faktiska kostnader som Fastighet har haft för hyresobjektet under hyrestiden, och ny 
bashyra fastställs för kommande treårig hyrestid. 
 

• Investeringar som överstiger 100 000 kr per hyresobjekt och år, resulterar i ett 
hyrestillägg som löper under innevarande hyrestid.  

• Vid beräkning av bashyran inför en ny treårig hyrestid inkluderas alla 
kapitaltjänstkostnaderna för samtliga gjorda investeringar på objektet, även de som 
understiger 100 000 kr. 
 

• Ett nytt hyresavtal upprättas då investeringar i hyresobjektet överstiger en miljon kronor 
under ett år. Återbetalningsskyldighet kan föreligga i de fall hyresgästen säger upp en 
lokal innan investeringen är avbetalad.  

 
I övrigt förslås inga ändringar utom några redaktionella justeringar, bland annat 
ändras de rubriker som har formen av en fråga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-04 
Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för internhyror för kommunala 
verksamhetslokaler inom Simrishamns kommun, reviderad 2022-05-03. 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-01-19 §13 
 
 
Beslutsförslag 
 

• Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna den reviderade ”Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för 
internhyror för kommunala verksamhetslokaler inom Simrishamns 
kommun” daterad 2022-05-03. 

 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Åsa Simonsson 
Samhällsbyggnadschef Ulf Widemark 
 Enhetschef Fastighet 

http://www.simrishamn.se/
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Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet. 
 

http://www.simrishamn.se/
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§ 130   Dnr 2019/581 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Anpassning av interhyresberäkning till kommunens ekonomistyrning  

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsplaneringsnämnden har fått i uppdrag från kommunstyrelsen genom beslut den 19 
januari 2022, § 13, att anpassa internhyrespolicyn och riktlinjerna för hyressättning så att 
de följer kommunens ekonomistyrningsprinciper. Det som behöver förändras är vilket in-
dex som ska användas vid omräkning av bashyran och när i tiden omräkning ska ske. 
 
I nuvarande lokalpolicy med tillhörande riktlinjer sägs att det index som ska användas är 
KPI (Konsument Pris Index) och att omräkning sker efter att nytt index för oktober finns 
framme.  
Anpassningen blir att istället använda sig av Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV) 
som omräkningsindex och att omräkning sker så att ny årshyra är känd vid antagandet av 
kommunens driftbudget. 
 
Den förändring som föreslås i dokumentet ”Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för in-
ternhyror för verksamhetslokaler inom Simrishamns kommun”, är att texten under rubriken 
”Hyresmodellens grundläggande principer” blir följande: 
 

• Nyttjandet av kommunens egna eller inhyrda lokaler regleras i hyresavtal mellan 
fastighet och respektive förvaltning. 

• Hyresavtalet ska omfatta: 
o Vilka verksamheter och lokaler som omfattas av uthyrningen 
o Bashyra (årskostnaden vid hyrestidens start)  
o Rutiner för hyresdebitering 
o Anpassad gränsdragningslista 

• Månadsvis debiteras respektive förvaltning via ekonomisystemet, om inte annat 
överenskommes, med en 12-del av årshyran. Fastighet ska vid behov bistå med de-
taljuppgifter för hyresgästens egna fördelningar av årshyran. 

• Bashyran ska, vid hyrestidens start, motsvara budgeterad kostnad för det aktuella 
hyresobjektet.  

• Bashyran omräknas årligen med Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV), och 
ny årshyra meddelas ekonomienheten och berörd förvaltning. Ny årshyra fastställs i 
samband med att ny driftbudget antas.  

• Justering utöver indexuppräkning av bashyran kan ske under innevarande hyrestid i 
de fall faktisk kostnad skiljer sig markant från budgeterad kostnad. 
 

Simrishamns kommun

Dnr: SBN 2019/581

Handl.id: 2022.2870

Datum: 2022-05-20
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§ 130 forts   Dnr 2019/581 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

• Vid hyrestidens slut, dock som längst tre år efter hyrestidens start, sammanställs de 
faktiska kostnader som fastighet har haft för hyresobjektet under hyrestiden, och ny 
bashyra fastställs för kommande treårig hyrestid. 
 

• Investeringar som överstiger 100 000 kronor per hyresobjekt och år, resulterar i ett 
hyrestillägg som löper under innevarande hyrestid.  

• Vid beräkning av bashyran inför en ny treårig hyrestid inkluderas alla kapitaltjänst-
kostnaderna för samtliga gjorda investeringar på objektet, även de som understiger 
100 000 kronor. 
 

• Ett nytt hyresavtal upprättas då investeringar i hyresobjektet överstiger en miljon 
kronor under ett år. Återbetalningsskyldighet kan föreligga i de fall hyresgästen sä-
ger upp en lokal innan investeringen är avbetalad.  

 
I övrigt föreslås inga ändringar utom några redaktionella justeringar, bland annat ändras de 
rubriker som har formen av en fråga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-04 
Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för internhyror för kommunala verksamhetslokaler 
inom Simrishamns kommun, reviderad 2022-05-03. 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-01-19, § 13 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

• Godkänna den reviderade ”Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för internhyror 
för kommunala verksamhetslokaler inom Simrishamns kommun” daterad 2022-05-
03. 

_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (beslutsförslag) 
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Protokoll årsstämma Österlen VA AB 
 


Plats och tid Reningsverket, Kivik 13.00-13.15 
 


Beslutande   Leif Sandberg (C) Tomelilla kommun 
Jeanette Ovesson (M) Simrishamn kommun 
 
 
 
  


Övriga närvarande  Se sidan 2 


 
 
Utses att justera Jeanette Ovesson    
 
Justerade paragrafer  §§ 1-12 
 
Justeringens plats  Bankhuset, Tomelilla den   3   juni 2021 
och tid  
 
Underskrifter  
Sekreterare   
 Sara Anheden 
 
Ordförande  
 Sander Dijkstra 
 
Justerare  


 Jeanette Ovesson 


  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 


Organ Österlen VA AB  


   
Sammanträdesdatum 31 maj 2022  
   
Datum då anslaget sätts upp   3 juni 2022 


 
 


Datum då anslaget tas ned  28 juni 2022  
   
Förvaringsplats för protokollet Bankhuset, Nybogatan 2B, Tomelilla  


 


 Underskrift  


 Sara Anheden 
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Övriga närvarande:  Sander Dijkstra, styrelseordförande 


Carl-Göran Svensson, vice styrelseordförande 


  Karl-Erik Olsson, styrelseledamot 


  Per Lindeberg, styrelseledamot 


  Kent Gustafsson, styrelseledamot 


  Bitte Müller Hansen, Tomelilla kommun 


  Petra Blomgren, Tomelilla kommun 


  Linn Persson, Tomelilla kommun 


  Pia Ingvarsson, ombudsersättare, Simrishamns kommun 


  Ulla-Christina Lindberg, lekmannarevisor, Tomelilla Kommun 


  Maria Karlsson, lekmannarevisor, Simrishamns kommun 


  Johan Persson, VD 


  Sara Anheden, Utredningssekreterare 
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§ 1 Stämmans öppnande 


 


Bolagets styrelseordförande öppnar mötet. 


 


§ 2 Val av ordförande vid stämman 


 


Stämman utser Sander Dijkstra till ordförande vid dagens bolagsstämma. 


 


§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd  


 


Leif Sandberg (C), Tomelilla kommun och Jeanette Ovesson (M), Simrishamns kommun 


företräder vars 25 000 aktier. Stämman godkänner röstlängden. 


 


§ 4 Val av justeringsperson  


 


Stämman utser Jeanette Ovesson att justera dagens protokoll. 


 


§ 5 Godkännande av dagordningen för stämman  


 


Stämman beslutar godkänna dagordningen för stämman.  


 


§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  


 


Stämman förklaras behörigen sammankallad i enlighet med § 11 bolagsordningen. 


 


§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 


granskningsrapport  


 


Föreligger bolagets förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för tiden 1 januari 


2021 – 31 december 2021 och revisionsberättelse av den 7 mars 2022. 


 


§ 8a Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning 


 


Stämman beslutar fastställa resultat- och balansräkning per den 31 december 2021. 


 


§ 8b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 


balansräkningen,  


 


Stämman beslutar disponera resultatet enligt den fastställda balansräkningen såsom det föreslagits 


i årsredovisningen att årets vinst 40 809 kronor disponeras i ny räkning.  
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§ 8c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  


 


Stämman beslutar bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för perioden 2021-01-01-2021-12-31. 


 


§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna 


 


Stämman beslutar fastställa följande arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna: 


 


Ordförande 0,6 inkomstbasbelopp året före ersättningsåret (0,6x68 200 kr = 40 920 kr för 2022) 
 
Vice ordförande 0,3 inkomstbasbelopp året före ersättningsåret (0,3x68 200 kr = 20 460 kr för 
2022) 
 
I övrigt för ledamöter, ordförande, vice ordförande och lekmannarevisorerna gäller Tomelilla 
kommuns reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda. 
 
Ersättning till revisorerna utgår i enlighet med avtal.  


 


§ 10 Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisorer 


 


Kommunfullmäktige i Tomelilla har valt enligt följande: 


 


Ordförande:   Sander Dijkstra  


Ledamöter:  Per Skoog  


  Kent Gustafsson  


Ersättare:  Bitte Müller Hansen  


  Linn Persson  


  Petra Blomgren  


Lekmannarevisorer: Ulla-Christina Lindberg  


 


Kommunfullmäktige i Simrishamn har valt enligt följande: 


 


Vice ordförande: Carl Göran Svensson 


Ledamöter:  Per Lindeberg 


  Karl-Erik Olsson 


Ersättare:  Mikael Stamming 


  Christer Akej 


  Jan-Erik Persson 


Lekmannarevisorer: Maria Karlsson 


 


§ 12 Stämmans avslutning 


 


Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 


 











  Protokoll konstituerande 
  Sammanträdesdatum: 
                                      31 maj 2022 


   


Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 


 


Protokoll konstituerande styrelsemöte Österlen VA AB 
 


Plats och tid Kiviks reningsverk 13.15-13.20 
 


Beslutande   Sander Dijkstra, ordförande 
Carl-Göran Svensson, vice ordförande 
Per Lindeberg 
Kent Gustafsson  
Karl-Erik Olsson  
Linn Persson ersättare för Per Skoog 
  


Övriga närvarande  Se sidan 2 
 


 
Utses att justera Carl-Göran Svensson (C)    
 
Justerade paragrafer  §§ 1-9 
 
Justeringens plats  Stenhuset i Tomelilla den 2 juni 2022 
och tid  
 
Underskrifter  
Sekreterare   
 Sara Anheden 
 
Ordförande  
 Sander Dijkstra 
 
Justerare  


 Carl-Göran Svensson 


  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 


Organ Österlen VA AB  


   
Sammanträdesdatum  juni 2022  
   
Datum då anslaget sätts upp  3 juni 2022 


 
 


Datum då anslaget tas ned  28 juni 2022       
   
Förvaringsplats för protokollet Stenhuset, Nybogatan 2B, Tomelilla  


 


 Underskrift  


 Sara Anheden 


 


 







  Protokoll konstituerande 
  Sammanträdesdatum: 
                                      31 maj 2022 


   


Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 


 


 


Övriga närvarande:  Bitte Müller Hansen, styrelseersättare 


  Petra Blomgren, styrelseersättare 


  Johan Persson, VD 


  Sara Anheden, Utredningssekreterare 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 







  Protokoll konstituerande 
  Sammanträdesdatum: 
                                      31 maj 2022 


   


Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 


 


§ 1 Mötets öppnande 


 


Styrelsens ordförande öppnar mötet 


 


§ 2 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll 


 


Styrelsen utser Carl-Göran Svensson att justera dagens protokoll. 


 


Styrelsen beslutar att justering av protokoll för kommande styrelsemöte görs av ordförande 


Sander Dijkstra och vice ordförande Carl-Göran Svensson. 


 


§ 3 Fastställande av dagordning 


 


Styrelsen beslutar godkänna dagordning för det konstituerande styrelsemötet. 


 


§ 4 Fullmäktiges val av ordförande 


 


Kommunfullmäktige i Tomelilla har valt Sander Dijkstra till ordförande. 


 


§ 5 Fullmäktiges val av vice ordförande 


 


Kommunfullmäktige i Simrishamn har valt Carl-Göran Svensson till vice ordförande. 


 


§ 6 Beslut om firmateckningsrätt 


 


Styrelsen beslutar att Firman, Österlen VA AB, org: 559244-4029, tecknas förutom av styrelsen 


enligt 8 kap. 35 och 36 §§ Aktiebolagslagen av ordförande Sander Dijkstra, vice ordförande Carl-


Göran Svensson och verkställande direktör Johan Persson två i förening intill dess nästa 


årsstämma hållits.  


 


Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman för den löpande förvaltningen.  


 


§ 7 Genomgång av eventuella stämmodirektiv 


 


Inga stämmodirektiv har framförts.  


 


§ 8 Beslut om organisation för utlämnande av allmänna handlingar hos bolaget 


 


Styrelsen beslutar ge Verkställande direktören i uppdrag att på Bolagets vägnar fatta beslut enligt 


6 kap. offentlighets- och sekretesslagen med hänvisningar. 


 


§ 9 Mötets avslutning 


 


Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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