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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Karl-Erik Olsson (S), §§ 130-142, 144-149
Berit Olsson (S) tjänstgör för Karl-Erik Olsson (S), § 143
Pia Ingvarsson (S), §§ 10-142, 144-149
Lennart Månsson (S) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S), § 143
Christer Grankvist (S)
Mats Bengtsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C)
Carl-Göran Svensson (C)
Christer Vigren (ÖP)
Thomas Hansson (MP) tjänstgör för Lisa Kvarnbäck (MP)
Ingemar Roosberg (L)
Anders Johnsson (M)
Christer Akej (M)
Karin Fellström (M) tjänstgör för Maria Linde Strömberg (M)
Håkan Rosenkvist (M)
Tomas Assarsson (SD) tjänstgör för Jan-Olof Kellgren (SD)
Fredrik Ramberg (SD)
Gudrun Schyman (F!)

Övriga deltagande Berit Olsson (S), §§ 130-142, 144-149
Lennart Månsson (S), §§ 130-142, 144-149
Christl Bengtsson (S)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Tomas Markljung (V)
Thomas Paulsson (SD)
Margarethe Müntzing (F!)

Diana Olsson, kommundirektör
Mats Carlsson, avd.chef extern service
Carina Persson, nämndsekreterare
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

Val av justerare
§ 130 Fastställande av ärendelista - kommunstyrelsen 2018/78 4
§ 131 MEDDELANDE

NTM-utskottets protokoll, 2018-05-09 2018/263 5
Information till förtroendevalda om KKIK 2018/244 5
Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Projektdirektiv 
allaktivitetsområden i Simrishamn samt Arkitektur- 
och kulturmiljöprogram

2018/262 5

INFORMATION
§ 132 Kommunnätverk Hanöbukten 6
§ 133 Information från kommundirektören 2018/5 7
§ 134 REDOVISNING AV DELEGERINGSÄRENDE

Redovisning av delegeringsbeslut - kommunlednings-
kontoret

2018/12 8

BESLUTSÄRENDE
§ 135 Kandidat som borgerlig vigselförättare - Hans-Olof 

Höglund (MP)
2018/231 9

§ 136 Årlig uppföljning av SAM 2018/228 10
§ 137 Stöd till bredbandsutbyggnad 2018/222 11-12
§ 138 Riktlinjer för kravverksamhet 2018/130 13
§ 139 Frågor om stöd samt boende till ensamkommande 

ungdomar
2018/266 14-16

§ 140 Detaljplan för Solrosen 17 och del av Simrishamn 
2:59 - antagande

2017/122 17

§ 141 Genomförandeavtal för Solrosen 17 och del av Sim-
rishamn 2:59

2018/221 18

§ 142 Markanvisning Joneberg 2 - förlängning av avtal 2017/61 19-20
§ 143 Årsrapport och Revisionsberättelse 2017 - Sydöstra 

Skånes Samordningsförbund
2018/219 21

§ 144 Uppdaterad styrmodell 2018/141 22
§ 145 Försäljning av industritomt Mellby 25.23 2018/253 23
§ 146 Motion från Christer Akej (M) och Kristina Åhberg 

(M) om att återinrätta tjänst som stadsarkitekt
2017/454 24-26

§ 147 Ändring av beslut om utbyggnadsområde VA 2018/254 27-32
§ 148 Revidering av regler för avgifter - Socialnämnden 2018/273 33
§ 149 Sommarhälsning 24
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 130 Dnr 2018/78

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista 

Till dagens sammanträde har det tillkommit två ärenden:

- Revidering av regler för avgifter – socialnämnden

- Frågor om stöd samt boende till ensamkommande ungdomar.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna dagens ärendelista med tillägg av ärenden ovan.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 131 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

MEDDELANDE

Följande meddelanden redovisas: 

- NTM-utskottets protokoll, 9 maj 2018

- Information till förtroendevalda om KKIK

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Projektdirektiv allaktivitetsområden i Sim-
rishamn samt Arkitektur- och kulturmiljöprogram.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 132 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunnätverk Hanöbukten

Utvecklingsledare Madeleine Lundin, Utvecklingsenheten,  informerar om kommunnätver-
ket Hanöbukten - ett tjänstemannanätverk för att utbyta erfarenheter.

Kommundirektörer i grannkommunerna  bjöds in för att medverka i nätverket.

8 kommuner mellan Ystad och Karlskrona medverkar i nätverket. I dessa kommuner finns 
småbåtshamnar, fiskehamnar eller gods- och transporthamnar.

Under höst/vinter har ett styrdokument utarbetats. Syftet med nätverket är bl a att bygga 
relationer och gemensamma projekt. Nätverket kommer också innebära starkare röst mot 
den regionala och statliga nivån. Målet är att lösa problemen i Hanöbukten och att vara ett 
verktyg att stärka nya samarbeten mellan kommunerna.

Två träffar per år är tanken. Studiebesök hos varandra kommer att ske. 
Alla kommuner kommer inte medverka i allt. Ledningsgrupp består av en representant från 
varje kommun och det är en bred sammansättning. Roterande sekreteriat.
Nätverket innebär ingen ny organisation el ekonomiska kostnader, förutom arbetstiden från 
berörda tjänstemän.

Tre prioriterade områden fram till 2020:
Havet som drivkraft för landsbygdsutveckling
Påverkan på de marina ekosystemen
Kustskydd och klimatanpassning. 

Fiskefrågor kommer inte ingå i samarbetet eftersom detta ingår i annat projekt.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 133 Dnr 2018/5

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektör Diana Olsson informerar om en remiss som kommunen ska yttra sig över 
gällande mineralundersökning.

Vem som kan söka tillstånd för att få göra en undersökning på annans mark. Ansökan görs 
hos Bergstaten och det är bergmästaren som beslutar. 

I den nu aktuella ansökan är det ett londonbaserat företag som lämnat in ansökan. 

Yttrande kommer skrivas av samhällsbyggnadsfövaltningen.

Remissen kommer behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 juni p g a att re-
missvaret ska vara inlämnat senast den 29 juni 2018.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 134 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av delegeringsbeslut

Följande delegeringsbeslut redovisas:

- Chefsekonomens delegeringsbeslut

- Ansökningar om uttag av tjänstepension.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 135 Dnr 2018/231

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Borgerlig vigselförrättare för (MP) 

Ärendebeskrivning

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 april 2018, § 72, beslöts att inte välja någon 
ny borgerlig vigselförrättare efter Mats Hammarström (MP) som avsagt sig fortsatt upp-
drag.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 april var ingen från (MP) närvarande.

(MP) har nu lämnat in förslag på att Hans-Olof Höglund (MP) väljs som borgerlig vigsel-
förrättare efter Matz Hammarström (MP).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 11 april 2018, § 72
E-post, från miljöpartiet, 9 maj 2018

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Som borgerlig vigselförrättare för (MP) föreslå länsstyrelsen förordna

Hans-Olof Höglund (MP)
Vemmerlöv 372
272 97 GÄRSNÄS

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Hans-Olof Höglund
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 136 Dnr 2018/228

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årlig uppföljning av SAM – kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

Samtliga nämnder har i uppdrag att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppfölj-
ning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har skett på kommunledningskontoret i sam-
verkansgruppen (FÖSAM) på förvaltningsnivå, i samverkan med arbetstagarorganisatio-
nerna.  

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 30 maj 2018, § 138
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 2 maj 2018

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Anta uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för kommunlednings-
kontoret

_______
Beslutet expedieras till:
Personalenheten
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 137 Dnr 2018/222

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Stöd till bredbandsutbyggnad 

Ärendebeskrivning

Fortsatt fiberutbyggnad i Simrishamns kommun med hjälp av den sista omgången bidrag 
från Jordbruksverkets Landsbygdsprogram

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 30 maj 2018, § 136
Tjänsteskrivelse, KLK, 3 maj 2018.

Bakgrund/utredning

Under sommaren är det meningen att länsstyrelsen i Skåne ska fördela den sista bidrags-
potten enligt nuvarande bidragssystem. Tidigare bidragsomgångar har samtliga missat må-
let att verkligen tillförsäkra att bidragspengarna har använts för stöd till mest utsatta områ-
den på landsbygden. Istället har bidragen gått till utbyggnad av större områden där bidrags-
tagarna utan egentlig ekonomisk risk hävdat att anslutningsgraden kommer att bli i de 
närmsta 100 %. Detta har lett till att det fortfarande finns många vita fläckar kvar, d v s 
områden på landsbygden där det är kostsamt att bygga ut fiber.

Det kan även noteras att Simrishamns kommun inte fått några bidrag under tidigare bi-
dragsomgångar trots att flera ansökningar lämnats in.

I bifogade dokument framgår det att länsstyrelsen och Region Skåne arbetat med att ta 
fram en ny modell för fördelning av den sista bidragsomgången vilket i korthet innebär att 
det skapas en möjlighet att frångå Jordbruksverkets riktlinjer för hur bidragsansökningar 
ska prioriteras. Kommunen har genom ett tvingande samrådsförfarande möjligheten att 
styra ansökningarna till de områden som enligt modellen är vita fläckar och som redan inte 
är utbyggda.
 
För att den nya modellen ska kunna användas krävs dock att en majoritet av de skånska 
kommunerna ställer sig bakom tillvägagångssättet. Bifogade dokument är ett utkast till 
sådan överenskommelse att underteckna av de skånska kommunerna.

På grund av sjukdom och resursbrist har dock den sista delen i att ta fram underlag till model-
len försenats. Det som saknas en beräkning/karta vita fläckar för varje kommun som också ska 
stämmas av med respektive kommun. Resurser ska nu finnas på plats och förhoppningsvis kan 
en slutlig överenskommelse komma fram under maj månad.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 137 forts Dnr 2018/222

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna upprättad samverkansöverenskommelse. Överenskommelsen underteck-
nas av kommundirektören.

_______
Beslutet expedieras till:
 Region Skåne, avd för Regional Utveckling
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 138 Dnr 2018/130

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjer för kravverksamhet 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har arbetat fram riktlinjer för kommunens kravverksamhet. Syf-
tet med riktlinjerna är att skapa ett enhetligt arbete, uppnå effektiva fakturerings- och krav-
hanteringsrutiner samt att alla brukare/kunder ska behandlas likvärdigt.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 20 maj 2018, § 137
Tjänsteskrivelsen, kommunledningskontoret, 21 maj 2018
Förslag till riktlinjer för kommunens kravverksamhet, 21 maj 2018

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Anta riktlinjer för kravverksamheten.

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 139 Dnr 2018/266

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Frågor om stöd samt boende till ensamkommande ungdomar 

Ärendebeskrivning

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 december 2017 beslöts bl a att de ungdomar 
som fyller 18 år under våren 2018, boende i kommunens HVB-hem, fick stanna i Sim-
rishamns kommun under vårterminen 2018, d v s till den 15 juni 2018.

Kontrakt skrevs mellan Simrishamns kommun och Flyktingvänner Gärsnäs.

Skrivelser har inkommit om vad som händer med dessa ungdomar fr o m den 16 juni 2018. 

Beslutsunderlag

Skrivelser inkomna 24 maj 2018, 5 juni 2018, 7 juni 2018.

Yrkanden

Majoritetsgruppen, genom ordföranden, Karl-Erik Olsson (S,) yrkar att man tillfälligt för-
länger avtalet med Flyktingvänner Gärsnäs till den 30 september 2018 avseende bostads-
kostnaden för den enskilde fastighetsägaren. Detta för att Simrishamns kommun ska få tid 
att närmare analysera riksdagsbeslutet per den 7 juni 2018. Finansieras genom statsbidraget 
”Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande m fl”.

Ajournering

Anders Johnsson (M) begär ajournering, vilken verkställs kl 15.20-15.30.

Efter ajournering meddelar Anders Johnsson (M) att med stöd av det man tidigare framfört 
i detta ärende yrkar man avslag på majoritetsgruppens yrkande.

Fredrik Ramberg (SD) yrkar avslag på majoritetsgruppens yrkande eftersom man anser att 
detta  inte är av kommunalt intresse. Man vill istället satsa dessa pengar rakt in i skolverk-
samheten till bl a fler studiehandledare.

Ajournering

Mats Bengtsson (C) begär ajournering, vilken verkställs kl 15.25-15.40.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 139 forts Dnr 2018/266

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsgång

Ordföranden ställer därefter proposition på majoritetsgruppens yrkande om förlängning av 
avtal t o m 30 juni 2018 mot Anders Johnssons (M) och Fredrik Rambergs (SD) avslagsyr-
kande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla majoritetsgruppens yrkande.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för majoritetsgruppens yrkande röstar Ja.

Den som röstar för Anders Johnssons (M) och Fredrik Rambergs (SD) avslagsyrkande rös-
tar Nej.

Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer 
Grankvist (S), Mats Bengtsson (C), Carl-Göran Svensson (C), Christer Vigren (ÖP), Tho-
mas Hansson (MP), Ingemar Roosberg (L) och Gudrun Schyman (F!) samt 6 Nej-röster; 
Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Karin Fellström (M), Håkan Rosenkvist (M), 
Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD).

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Tillfälligt förlänga avtalet med Flyktingvänner Gärsnäs till den 30 september 2018 
avseende bostadskostnaden för den enskilde fastighetsägaren. Detta för att Sim-
rishamns kommun ska få tid att närmare analysera riksdagsbeslutet per den 7 juni 
2018.

 Kostnaden finansieras med statsbidraget ”Tillfälligt kommunstöd för ensamkom-
mande unga asylsölande m fl” som kommunen erhåller och beloppet ska beaktas 
vid kommande ärende om fördelning av detta bidrag.

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Karin Fellström (M), 
Håkan Rosenkvist (M), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD).

_______
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 139 forts Dnr 2018/266

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Flyktingvänner Gärsnäs
Socialförvaltningen
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 140 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59 - antagande 

Ärendebeskrivning

Planärendet gäller prövning av ny detaljplan för fastigheten Solrosen 17 och del av Sim-
rishamn 2:59. Planen omfattar och reglerar Solrosen 17 plus en mindre del av den angrän-
sande fastigheten Simrishamn 2:59.

Simrishamns Bostäder begärde i april 2016 planmedgivande för att möjliggöra bostadsbe-
byggelse inom den nordvästra delen av Solrosen 17.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 september 2016 att medge upprättande av 
detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 april 2018 att detaljplanen godkänns och 
överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 30 maj 2018, § 140
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 16 maj 2018
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 26 april 2018, § 82.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 11 april 2018.
Detaljplan - antagandehandlingar, 4 januari 2017, reviderade 25 januari 2018.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Detaljplanen för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59 antas.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 141 Dnr 2018/221

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Genomförandeavtal för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59 

Ärendebeskrivning

Simrishamns Bostäder AB har för avsikt att bygga nya bostäder inom fastigheten Solrosen 
17. Ny detaljplan har tagits fram och om denna antas behöver del (ca 145 kvm) av Sim-
rishamn 2:59 regleras över till Solrosen 17.

Exploatören kommer också att behöva bekosta en flytt av kommunala VA-ledningar inom 
planområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till genomförande-
avtal vilket exploatören undertecknat. Exploatören har även undertecknat ett förslag till 
överenskommelse om fastighetsreglering som kan undertecknas av kommunen när detalj-
planen vunnit laga kraft.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 april 2018, § 81, föreslå kommunfullmäktige 
att genomförandeavtalet med Simrishamns Bostäder AB avseende Solrosen 17 och del av 
Simrishamn 2:59 godkänns.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 30 maj 2018, § 141
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 16 maj 2018
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 24 april 2018, § 81.
Genomförandeavtal för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59, undertecknat av Sim-
rishamns bostäder AB.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna upprätta genomförandeavtal med Simrishamns Bostäder AB avseende 
Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59.

 Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Olsson och kommundirektör 
Diana Olsson att för Simrishamns kommun underteckna genomförandeavtalet.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 142 Dnr 2017/61

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Markanvisning Joneberg 2 - förlängning av avtal 

Ärendebeskrivning

Utvecklingsbolaget Sverige AB har sedan den 6 april 2017 ett genomförandeavtal avseen-
de byggnation inom fastigheten Joneberg 2. Bygglov finns och försäljning av bostadsrätter-
na är påbörjade, men själva byggnationen beräknas komma igång först hösten 2018.

Enligt gällande avtal anvisar kommunen exploatören fastigheten Joneberg 2 för en tid av 
ett år från avtalets undertecknande.
Då denna tid passerat har därför exploatören till samhällsbyggnadsförvaltningen inkommit 
med önskemål om förlängning av avtalet.
Utvecklingsbolaget Sverige AB har överfört rättigheterna avseende Joneberg 2 till ett nytt 
separat bolag; Nybo Bostadsutveckling AB.

Samhällsbyggnadsnämnden har den 26 april 2018, § 79, beslutat föreslå kommunfullmäkti-
ge att genomförandeavtalet med Nybo Bostadsutveckling AB, avseende bostäder inom 
fastigheten Joneberg 2, förlängs till och med den 31 januari 2019, då byggnationen förvän-
tas vara påbörjad. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 30 maj 2018, § 142
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 11 maj 2018.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 26 april 2018, § 79.
Genomförandeavtal Joneberg 2, 6 april 2017.

Bakgrund/utredning

Enligt gällande genomförandeavtal får detta inte överlåtas till annan utan kommunens god-
kännande.
Utifrån samhällsbyggnadsnämndens beslut att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
avtalsförlängningen med nya bolaget, Nybo Bostadsutveckling AB, kan överlåtelsen anses 
godkänd.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 142 forts Dnr 2017/61

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Befintligt genomförandeavtal med Utvecklingsbolaget Sverige AB (överlåtet till 
Nybo Bostadsutveckling AB), avseende bostäder inom fastigheten Joneberg 2, för-
längs till och med den 31 januari 2019, då byggnationen förväntas vara påbörjad.

 Om  avtalet vill förlängas ytterligare måste en skriftlig begäran om detta inkomma 
till kommunen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 143 Dnr 2018/219

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsrapport och Revisionsberättelse 2017 - Sydöstra Skånes Samord-
ningsförbund 

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Sydöstra Skånes Samordningsförbund har avgett årsredovisning för 2017.

Av revisionsberättelsen framgår att det tillstyrkts att årsredovisningen godkänns och att 
ansvarsfrihet beviljas. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 7 maj 2018
Årsberättelse 2017 Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Granskningsrapport Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Revisionsberättelse för år 2017 – Sydöstra Skånes Samordningsförbund

Jäv

Ordföranden, Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S) anmäler jäv i ärendet.

I detta ärende tjänstgör Berit Olsson (S) och Lennart Månsson (S).

Ordförande i ärendet är Anders Johnsson (M) och justeringsman är Carl-Göran Svenson 
(C).

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Årsredovisningen 2017 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund godkännes

 Bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 144 Dnr 2018/141

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Uppdaterad styrmodell 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2012 en ny styrmodell för Simrishamns kommun. 
Styrmodellen reglerar visionen och övriga styrdokuments inbördes ordning, begrepp och 
fastställande nivå. 

Styrmodellen har använts i kommunens styrning under de senaste åren och efterhand som 
modellen använts har också en del nya begrepp uppstått för att förtydliga modellen. Av den 
anledningen föreslås nu ett förtydligande och fastställande av styrmodellens olika begrepp 
och visualisering. 

Begrepp som förändrats är kommunfullmäktiges fokusområden som föreslås benämnas 
kommunfullmäktiges mål. I styrmodellsbilden är också tillagt en förtydligande ruta kring 
värdegrund, majoritetens framtidsförklaring, övriga styrdokument och medarbetarsam-
tal/utvecklingsplan. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 30 maj 2018, § 144
Tjänsteskrivelse, daterad 21 maj 2018
Bild styrmodell Simrishamn, daterad 21 maj 2018

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Fastställa uppdaterad styrmodell för Simrishamns kommun enligt nytt förslag date-
rad 21 maj 2018

 Upphäva tidigare beslut om styrmodell för Simrishamn KF 26 mars 2012 §35

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 145 Dnr 2018/253

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Försäljning av industritomt Mellby 25:23 

Ärendebeskrivning

Gabriel Ängmo har sedan tidigare reserverat verksamhetstomten Mellby 25:23 med avsik-
ten att uppföra en handelsbyggnad med kontor, butik, snickeriverkstad och showroom. 

Bygglov erhölls den 9 mars 2017. Det gängse priset vid försäljning av kommunens indu-
strimark i det aktuella planområdet är 80 kr/m2, planavgiften inberäknad. Eftersom aktuell 
detaljplan innehåller en bestämmelse om planavgift som fakturerats Ängmo, är det skäligt 
att kommunen gör avdrag för samma summa i köpet. Planavgiften grundar sig på bygglo-
vet och därför har köpesumman inte kunnat fastställas förrän bygglovet var klart och plan-
avgiften känd. 

Med 80 kr/m2 blir köpeskillingen 89 920 kronor. Planavgiften uppgår till 21 805 kronor. 
Planavgiften betalas initialt in tillsammans med bygglovavgiften (och flyttas sedan internt 
över till exploateringsprojektet) vilket innebär att den i köpeavtalet angivna köpeskillingen 
blir 68 115 kronor (89 920 kronor minus 21 805 kronor)

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 31 maj 2018, § 106
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-14
Köpekontrakt påtecknat av Gabriel Ängmo, 2018-05-05
Kartskiss över Mellby 25:23

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Mellby 25:23 till 
Gabriel Ängmo

 Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande, Karl-Erik Olsson (S),  och kommundirek-
tör Diana Olsson underteckna köpeavtalet.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 146 Dnr 2017/454

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Christer Akej (M) och Kristina Åhberg (M) om att återin-
rätta tjänst som stadsarkitekt 

Ärendebeskrivning

Christer Akej (M) och Kristina Åhberg (M) har inkommit till kommunfullmäktige den 15 
december 2017 med en motion med yrkandet att kommunen återinrättar en tjänst som 
stadsarkitekt.

Motionen: ”Simrishamns kommun har tidigare under lång tid haft en tjänst som stadsarki-
tekt. Befattningshavaren av den tjänsten var också chef för dåvarande stadsarkitektkonto-
ret som ansvarade för planer och bygglov med tillhörande tillsyn. Stadsarkitekten var ock-
så föredragande i byggnadsnämnden som då beslutade i dessa frågor. För några år sedan 
avskaffades tjänsten som stadsarkitekt i vår kommun och ersattes av en plan- och bygg-
chef.
Simrishamns kommun är en kommun med många riksintressen, en kommun med värdefulla 
kultur- och naturmiljöer. Detta gör att all planläggning och bygglovsgivning måste ske 
med stor försiktighet för att bevara kommunens särart. Samtidigt måste kommunen kunna 
utvecklas och möta framtida krav på bra boende och erbjuda fler att flytta till och bosätta 
sig i kommunen. 
Benämningen Stadsarkitekt markerar på ett tydligare och mer enhetligt sätt kommunens 
ambition att värna om fokus att skapa en till staden och kommunen väl anpassad bebyggel-
se som samtidigt är framåtsyftande. Tidigare var det krav på att en byggnadsnämnd skulle 
ha en stadsarkitekt vid sin sida. Det kravet finns inte längre. Likväl har många kommuner 
idag en stadsarkitekt.
Vi yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar
att kommunen återinrättar en tjänst som stadsarkitekt”

Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal 
i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden på ett till-
fredsställande sätt ska kunna fullgöra sina uppgifter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
för närvarande nio medarbetare med olika typer av arkitektutbildning.

Förvaltningen delar åsikten att Simrishamns kommun bör ha en stark kompetens i gestalt-
ningsfrågor gällande både befintlig bebyggelse och framtida bebyggelseutveckling. Plan- 
och exploateringsenheten arbetar just nu med ett övergripande arkitektur- och kulturmil-
jöprogram som kommer att bli ett viktigt verktyg för att bevara och utveckla kommunens 
unika värden. 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 146 forts Dnr 2017/454

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förvaltningens bedömning är att den redan idag har den kompetens som en stadsarkitekt-
funktion ska ha, men att det möjligen skulle uttalas ett tydligare ansvar och mandat att dri-
va och lyfta frågor för strategier och utveckling av den gestaltade livsmiljön. En av de vik-
tigaste arbetsuppgifterna för en stadsarkitekt är att kunna kommunicera vad som är vär-
deskapande arkitektur och att kunna samla tjänstemän och beslutsfattare kring en helhets-
syn redan i tidiga skeden av plan- och bygglovsärenden. 

När det gäller t.ex. åtgärder på objekt med kulturhistoriskt värde, som kräver bygglov eller 
bygganmälan enligt PBL, behövs ofta antikvarisk medverkan (expert), som vid sidan av 
detta uppdrag också kan vara utsedd till fristående sakkunnig kontrollant av kulturvärden 
enligt PBL. 

Boverket har inrättat en ny tjänst, en riksarkitekt, som är tänkt att inspirera och visa på go-
da exempel. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 31 maj 2018, § 107.
Arbetsutskottets beslut, 30 maj 2018, § 146
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-11
Motion från Christer Akej (M) och Kristina Åhberg (M) inkommen till samhällsbyggnads-
förvaltningen den 12 februari 2018.
Plan- och bygglagen  (2010:900) 12 kap 7 §

Yrkanden

Ordföranden, Karl-Erik Olsson (S), yrkar avslag på motionen.

Christer Akej (M) yrkar bifall till motionen.

Ingemar Roosberg (L) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande om avslag av motionen mot Anders Johns-
sons (M) och Ingemar Roosbergs (L) yrkande om bifall till motionen och finner att kom-
munstyrelsen beslutat avslå motionen.

Votering begärs och verkställs.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 146 forts Dnr 2017/454

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Omröstning

Den som vill att motionen avslås röstar Ja.

Den som vill att motionen bifalles röstar Nej.

Voteringen utfaller med 8 Ja-röster; Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer 
Grankvist (S), Mats Bengtsson (C), Carl-Göran Svensson (C), Christer Vigren (ÖP),  Tho-
mas Hansson (MP) och Gudrun Schyman (F!) mot 7 Nej-röster; Ingemar Roosberg (L), 
Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Karin Fellström (M), Håkan Rosenkvist (M), 
Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD).

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Avslå motionen med yrkande om återinrättande av tjänst som stadsarkitekt.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Ingemar Roosberg (L), Anders Johnsson (M), Christer Akej 
(M), Karin Fellström (M), Håkan Rosenkvist (M), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik 
Ramberg (SD).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 147 Dnr 2018/254

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av beslut om utbyggnadsområde VA 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun har de senaste åren fokuserat sitt arbete mot utbyggnad av lednings-
nät för VA på landsbygden. Mellan 2005–2016 har ledningsnätets omfattning ökat med 
cirka 40 %. Den dominerande tekniken har varit LTA-system (lågtrycksavlopp), vilket 
medfört att ca 1000 villapumpstationer installerats i kommunen.

Den omfattande utbyggnaden har medfört att underhållet på befintligt ledningsnät blivit 
eftersatt. För att kunna möta kommunens planer om framtida förtätning inom tätorterna 
måste VA-verksamheten tillåtas att prioritera projekt som fokuserar på de centrala delarna, 
såsom reningsverk, överföringsledningar och förnyelsearbete.
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen förordnar att VA-huvudmannen samhällsbyggnadsnämn-
den yrkar på att beslutet i kommunfullmäktige den 27 juni  2016, § 147, ”Samhällsbygg-
nadsnämnden ges i uppdrag att utifrån målsättningen inom 5 år bygga ut VA i områdena 
Rönnebröd, Attusa m fl.” upphävs.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 11 juni 2018, § 125
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll, 2018-05-31, § 119
Arbetsutskottets beslut, 30 maj 2018, § 147
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-21
Sammanställning enkätundersökning, 2018-01-20
Lokaliseringsutredning St Olof - Vitaby, 2018-01-05 
Intresseanmälan, 2017-11-28
Kallelse informationsmöte med fastighetsägare, 2017-07-24
PM VA-utbyggnad Rönnebröd, Attusa, Holmarna samt Tåghusa, 2016-11-24
Presentation Samhällsbyggnadsnämnden, 2016-11-24
Simrishamns kommuns VA-plan, fastställd 2016-06-27, § 147
Kommunfullmäktiges beslut, 2016-06-27 § 147
Kommunstyrelsens beslut, 2016-06-15 §172
Arbetsutskottets beslut, 2016-06-01 § 194 
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2016-05-10
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 147 forts Dnr 2018/254

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yrkanden

Christer Vigren (ÖP) yrkar att förslaget att upphäva kommunfullmäktiges beslut, 27 juni 
2016, § 147, avslås. Utbyggnad ska ske inom tidsram som anges i dess beslut. För att mot-
verka nuvarande marknadskrafter ska arbetena utföras i egen regi under lågsäsong. Fastig-
hetsägarna ska också, som praxis i Simrishamns kommun under 40 år, erbjudas att ansluta 
sig frivilligt till normal va-taxa.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens beslut att ”Upphäva kom-
munfullmäktiges beslut 2016-06-27, § 147, i den del som avser ”Samhällsbyggnadsnämn-
den ges i uppdrag att utifrån målsättningen inom 5 år bygga ut VA i områdena Rönnebröd, 
Attusa m fl.” mot Christer Vigrens (ÖP) yrkande om förslaget att upphäva kommunfull-
mäktiges beslut, 27 juni 2016, § 147, avslås. Utbyggnad ska ske inom tidsram som anges i 
dess beslut. För att motverka nuvarande marknadskrafter ska arbetena utföras i egen regi 
under lågsäsong. Fastighetsägarna ska också, som praxis i Simrishamns kommun under 40 
år, erbjudas att ansluta sig frivilligt till normal va-taxa och finner att kommunstyrelsen be-
slutat enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar bifall till samhällsbyggnadsnämndens beslut röstar Ja.

Den som röstar bifall till Christer Vigrens (ÖP) avslagsyrkande röstar Nej.

Voteringen urfaller med 14 Ja-röster; Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer 
Grankvist (S), Mats Bengtsson (C), Carl-Görans Svensson (C), Thomas Hansson (MP), 
Ingemar Roosberg (L), Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Karin Fellström (M), 
Håkan Rosenkvist (M), Tomas Assarsson (SD), Fredrik Ramberg (SD) och Gudrun Schy-
man (F!) mot 1 Nej-röst; Christer Vigren (ÖP).

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2016-06-27, § 147, i den del som avser ”Samhälls-
byggnadsnämnden ges i uppdrag att utifrån målsättningen inom 5 år bygga ut VA i områ-
dena Rönnebröd, Attusa m fl.”
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 147 forts Dnr 2018/254

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Reservationer

Christer Vigren (ÖP) reserverar sig skriftlig mot beslutet.

Anteckning till protokollet

Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Karin Fellström (M) och Håkan Rosenkvist (M), 
Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Mats Bengtsson (C), 
Carl-Göran Svensson (C) och Thomas Hansson (MP) lämnar följande protokollsanteck-
ning;

Vi är positiva till utbyggnad av VA. Det är en viktig miljöfråga. Våra kommuninvånare ska 
ha tillgång till friskt vatten. Det är också viktigt att det finns säkra avlopp som inte läcker 
och förstör grundvattnet. Dock innan vi gör nya utbyggnader måste vi lösa problem och 
brister i befintligt VA-nät. Det saknas tillgång till vatten. Reningsverket i Kivik måste byg-
gas ut. Befintliga överföringsledningar för avloppsvatten är bristfälliga, så de vid regn 
bräddar över.

Gudrun Schyman (F!) lämnar följande protokollsanteckning;

Kvalitet och kvantitet när det gäller vårt dricksvatten är helt avgörande för kommunens 
överlevnad. Detta kan vi inte garantera fullt ut idag. Det finns en prioriteringslista inom 
VA som även tar upp behovet av uppdatering av skydd för våra grundvattentäkter. Femi-
nistiskt initiativ anser att det är helt avgörande för kommunen att säkerställa ett tillräckligt 
gott skydd nu.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 148 Dnr 2018/273

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revidering av regler för avgifter - socialnämnden 

Ärendebeskrivning

Kommunen har enligt socialtjänstlagen 8 kap, LSS 18–21 §§, hälso- och sjukvårdslagen 
26–27 §§, Ärvdabalken 18 kap 2 § rätt att ta ut avgifter för vissa tjänster. I och med det nya 
verksamhetssystemet har förvaltningen sett över regler och rutiner, så även inom avgifter-
na. 

Efter att ha undersökt hur andra kommuner hanterar denna avgift i samma verksamhetssy-
stem som förvaltningen inför, skapades detta förslag. Förslaget är att HSL debiteras med 
en fast månadsavgift oavsett antal besök av legitimerad personal. Detta är en enkel regel 
för både personal och enskilda att förstå samt att inga sidodokument för debitering behövs. 

Måltidsavgiften reduceras vid frånvaro hel dag det vill säga inget avdrag om man endast är 
borta på lunchen

Beslutsunderlag

Socialnämndens beslut, 2018-05-31, § 98
Tjänsteskrivelse 2018-05-28
Reviderade Regler för avgifter
Reviderad prislista 2018

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anta reviderade Regler för avgifter enligt föreliggande förslag gällande från och 
med 1 juli 2018

 Föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att anta reviderat förslag till taxor 
och avgifter 2018

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 149 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sommarhälsning

Ordföranden, Karl-Erik Olsson (S) önskar kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt 
deras familjer en trevlig sommar.

Anders Johnsson (M) önskar ordföranden och hans familj en skön sommar.

_____ 
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