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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2016-01-25

Beslutande:

Karl-Erik Olsson (S)
Pia Ingvarsson (S)
Christer Grankvist (S)
Håkan Erlandsson (C)
Mats Genberg (C) tjänstgör för Carl-Göran Svensson (C)
Christer Vigren (ÖP)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Ingemar Roosberg (L)
Anders Johnsson (M)
Christer Akej (M)
Maria Linde Strömberg (M)
Eje Hellerstedt (V) tjänstgör för Håkan Rosenkvist (M)
Jan-Olof Kellgren (SD
Fredrik Ramberg (SD)
Birgitta Englander (S) tjänstgör för Hanna Dahl (FI)

Övriga närvarande:

Lennart Månsson (S)
Christl Bengtsson (S)
Mats Bengtsson (C)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Thomas Hansson (MP)
Malin Henriksson (L)
Kristina Åhberg (M)
Sven Olsson (M)
Laila Lindström (SD)
Tomas Assarsson (SD)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 14

Sammanträdesprotokoll
2016-01-25

Dnr ParagrafNr.

Ändring av ärendelistan
Följande ärende tillkommer på dagens ärendelista:
Utredning avseende framtida användning av skolorna i Simrishamns tätort.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
att godkänna ändringen.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 15

Sammanträdesprotokoll
2016-01-25

Dnr 2016/44

Utredningen avseende framtida användning av skolorna i Simrishamns
tätort
Ärendebeskrivning
Vid sammanträffanden under hösten mellan representanter för barn- och
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har det från barn- och utbildningsförvaltningen
framförts behov av mer lokaler i Simrishamns tätort. Som exempel kan nämnas;
- befintlig lokalbrist på Simrislundskolan,
- platsbrist förväntas när det gäller högstadiedelen på Korsavadskolan,
- behov av ytterligare förskoleplatser.
Tillbyggnad på Simrislundskolan är ett ärende som redan har aktualiserats hos
kommunstyrelsen. När det gäller övrigt lokalbehov har barn- och utbildningsförvaltningen
utarbetat ett alternativ till lösning innebärande att mellanstadiet på Korsavadskolan flyttas
till Österlengymnasiet, vilket skulle lösa högstadiets behov. Vissa befintliga verksamheter
på Österlengymnasiet skulle då behöva flytta till andra fastigheter. När det gäller förskolan
är det alternativ som diskuterats en lösning genom moduler.
Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande har erhållit information om
ovanstående alternativ. Efter genomgång är ordförandes och 1:e vice ordförandes förslag
att i den fortsatta lokalplaneringen ska den huvudsakliga inriktningen när det gäller
Österlengymnasiet vara att lokalerna används till skolverksamhet. Vidare föreslås att en
samlad utredning om den långsiktiga användningen av kommunens befintliga skolor i
Simrishamns tätort genomförs. Syftet med utredningen ska vara att klarlägga vilken
skolverksamhet som långsiktigt bör bedrivas i respektive skola. Barn- och
utbildningsnämnden föreslås att år 2016 erhålla 200 tkr till en sådan utredning.
Överläggningar
Barn- och utbildningschef Ewa Kristensson lämnar en bakgrund till den nuvarande
elevsituationen i Simrishamns kommun med tyngdpunkt i de ensamkommande
flyktingbarnens situation i förskola och skola.
Yrkanden
Christer Akej (M) yrkar bifall till förslaget med tillägg att möjligheterna att använda
Skillinge skola skall tas med i utredningsarbetet.
Christer Grankvist (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 15 forts

Sammanträdesprotokoll
2016-01-25

Dnr 2016/44

Ajournering
Ajournering begärs och verkställs.
Efter ajournering förslår kommunstyrelsens ordförande att andra att-satsen i det
framskrivna förslaget till beslut ändras och får lydelsen ”att utreda framtida placering av
skoleleverna i Simrishamns tätort” samt att utredningen skall redovisas den 31 mars 2016.
Omröstning
Kommunstyrelsens ordförande, Karl-Erik Olsson (S), ställer det av Christer Akej (M)
framställda yrkandet om att Skillinge skola skall ingå i utredningen mot Christer
Grankvists (S) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit avslagsyrkandet.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
att som utgångspunkt i det fortsatta lokalplaneringsarbetet ska den huvudsakliga
inriktningen vara att Österlengymnasiet framöver används för skolverksamhet
att barn- och utbildningsnämnden år 2016 tilldelas 200 000 kr för att utreda framtida
placeringen av skoleleverna i Simrishamns tätort. Utredningen skall redovisas dsenast den
31 mars 2016. Finansiering sker genom minskning av kommunstyrelsens anslag till
förfogande med samma belopp samt
att barn- och utbildningsnämndens presidium och kommunstyrelsens presidium ska utgöra
politisk styrgrupp för utredningen.
_______
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 16

Sammanträdesprotokoll
2016-01-25

Dnr 2015/219

Information om Simrislundsskolans lokalutbyggnad
Fastighetschef Ulf Widemark informerar om de diskussioner som arbetsutskottet fört
avseende tillbyggnad av skollokaler vid Simrislundsskolan och byggnation av
tillagningskök.
Arbetsutskottet har beslutat, 2016-01-20, att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att de
båda alternativen B 2 och reviderat B 2 skall lämnas ut på räkning för att erhålla
specificerade kostnadsuppgifter.
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 17

Sammanträdesprotokoll
2016-01-25

Dnr 2016/30

Avtal om medfinansiering – objekt Gång- och cykelväg utmed riksväg 9,
delen Kivik-Ravlunda
Ärendebeskrivning
Trafikverket vill genom avtal med kommunen reglera respektive parts finansiella ansvar
för att bygga gång- och cykelväg utmed riksväg 9, delen Kivik-Ravlunda. Parterna har
tidigare träffat överenskommelse avseende medfinansiering av åtgärden ”Avsiktsförklaring
om cykelturistleden Sydostleden” 2010-01-26. Projektet är godkänt av fullmäktige sedan
tidigare med en investeringsbudget på 900 tkr för åren 2015-2018. Trafikverket kommer
2016-2018 att upprätta vägplan och projektera GC-vägen för att år 2019 bygga denna. I
medfinansieringsavtalet framgår att kommunen ska stå för 25 % och Region Skåne 75 %
av den totala kostnaden. Den bedömda totala kostnaden för åtgärden som omfattar avtalet
uppgår till 18-23 mnkr i prisnivå juni 2015. Detta motsvarar en kostnad för kommunen på
4,5-5,75 mnkr. För att täcka prisuppräkningar bedöms projektet behöva en
investeringsbudget på 6,5 mnkr.
Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring om cykelturistleden Sydostleden 2010-01-26
Avtal om medfinansiering- objekt Gång- och cykelväg utmed riksväg 9, delen KivikRavlunda
Tjänsteskrivelse 2016-01-12 (tjänsteskrivelsen skall revideras vad gäller
undertecknande).
Arbetsutskottets beslut, 2016-01-20, § 34
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
att kommunens kostnad för projektet sammantaget inte får överstiga 6,5 mnkr
att samhällsbyggnadsnämnden utöver de i investeringsbudgeten för 2015-2018 upptagna
0,9 mnkr, ur sitt investeringsutrymme för 2019 får disponera resterande 5,4 mnkr samt
att samhällsbyggnadsnämndens ordförande och samhällsbyggnadschefen tecknar avtal om
medfinansiering med Trafikverket.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag
Justerandes sign
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