
Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-09-05

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 09.00-11.30
Beslutande Karl-Erik Olsson (S)

Pia Ingvarsson (S) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C)
Christer Vigren (ÖP)
Anders Johnsson (M)
Christer Akej (M)

Övriga närvarande Henrik Olsson,  enhetschef,  § 178
Ulf Widemark, fastighetschef , § 187
Anders Johnsson, kultur- och fritidschef, § 187
Lars Persson, näringslivsutvecklare, § 179
Mattias Müller, miljöstrateg, § 183
Marie Lundin Karphammar, administrativ chef, § 190
Lena Hjelmström, utvecklingsledare, § 191
Grace Gustavsson, planarkitekt, § 192
Linda Larsson, enhetschef, § 195, 197-203
Mats Carlsson, kanslichef, § 188
Elisabeth Wahlström, tf kommundirektör
Carina Persson, nämndsekreterare

Utses att justera Anders Johnsson
Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret 

Underskrifter Paragrafer 174-203
Sekreterare Carina Persson

Ordförande Karl-Erik Olsson

Justerande Anders Johnsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-09-05

Datum för
anslags uppsättande

2018-09- Datum för
anslags nedtagande

2018-10-

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Carina Persson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-09-05

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

Val av justeringsmän
§ 174 Fastställande av ärendelista 2018/77 4
§ 175 Information från kommunstyrelsens ordförande 2018/17 5
§ 176 Meddelanden 2018/20 6
§ 177 Kurser/Konferenser 2018/21 7
§ 178 Återvinningsstation i Hammenhög 2018/294 8
§ 179 Information om Anama Foods flytt från kommunen 2018/355 9
§ 180 Kungörelse - Miljökonsekvensbeskrivning och detalj-

plan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II), Sim-
rishamns kommun, Skåne län, är föremål för samråd 
under tiden 11 juni - 27 juli 2018.

2018/278 10

§ 181 Ansökan om sponsring - Österlen FF 2018/299 11
§ 182 Mötesplats för seniorer i Simrishamns kommun - Nya 

Moderaterna.
2018/265 12 - 13

§ 183 Ansökan om undersökningstillstånd enligt mineralför-
ordningen - Bergsstaten

2018/280 14

§ 184 Kameraövervakning - 90 dagar 2018/354 15
§ 185 Bidrag till abonnemangsavgiften för räddningsvärnens 

RAKEL-terminaler
2018/310 16

§ 186 Ansökan om sponsring - Sjukhuset i Simrishamn 150 
år

2018/315 17

§ 187 Medborgarförslag - Ishall 2018/85 18
§ 188 Kommungemensamt e-Arkiv - förslag till samverkans-

avtal
2017/418 19

§ 189 Revisionsberättelse AV Media Skåne 2017 2018/187 20
§ 190 Motion från Fredrik Ramberg (SD) m fl - Införa jour-

skola
2017/460 21

§ 191 Motion från Fredrik Ramberg (SD) m fl - Införa tvålä-
rarsystem på skolorna

2017/461 22

§ 192 Detaljplan för Viks Fiskeläge 4:1 - planprogram 2018/288 23
§ 193 Detaljplan för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1- anta-

gande
2017/225 24

§ 194 Markupplåtelse (vägrätt) för busshållplats, Prångare-
gatan i Borrby

2018/329 25

§ 195 Fastighetsreglering av mark för teknikbyggnad, Sim-
rishamn 2:58, 2:60 och 2:77, Trafikverket.

2018/330 26 - 27

§ 196 Fastighetsreglering av mark för teknikbyggnad, Stiby 
1:61, Trafikverket

2018/331 28

§ 197 Försäljning av industrimark, del av Hammenhög 27:91 2018/332 29 - 30
§ 198 Fastighetsbildningsfrågor i samband med byggnation 

av mötesspår i Gärsnäs
2018/333 31 - 32

§ 199 Huvudmannaskap för ansökan om statligt bidrag till 
sanering av förorenade områden, Simrishamn Garva-
ren 3.

2018/334 33

§ 200 Prissättning av kommunägd industrimark. 2018/335 34
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-09-05

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

§ 201 Industritomter i västra industriområdet, Simrishamn 2018/336 35 - 36
§ 202 Förlängning av genomförandeavtal del av Simrishamn 

3:1 (nuvarande Garvaren 14) - Sundprojekt AB 
2017/62 37

§ 203 Motion från Gudrun Schyman (F!) - städverksamheten 
i kommunen

2018/176 38

3



Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-09-05

§ 174 Dnr 2018/77

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

 Anders Johnsson (M) vill på dagens sammanträde ta upp ett ärende om kameraövervak-
ning på otrygga platser samt få information om Anama Foods flytt från kommunen.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av två ärenden enligt ovan.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-09-05

§ 175 Dnr 2018/17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommunstyrelsens ordförande

Ordföranden, Karl-Erik Olsson (S), informerar om att kommunens engagerande vad gäller 
fisket och framförallt torskfisket har gjort att flera kommuner engagerat sig i frågan. 

En del sammankomster kommer ske framöver för att diskutera frågan.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-09-05

§ 176 Dnr 2018/20

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Bilagd sammanställning över inkomna meddelanden redovisas.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Lägga inkomna meddelanden till handlingarna.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-09-05

§ 177 Dnr 2018/21

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kurser/Konferenser

Bilagd sammanställning över inkomna kurser/konferenser redovisas.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Inbjudan från Piku AB ”Nationell välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare” 
ska tas upp efter valet.

 I övrigt lägga inkomna kurser/konferenser till handlingarna.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-09-05

§ 178 Dnr 2018/294

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Återvinningsstation i Hammenhög

Arbetsutskottet har tidigare diskuterat återvinningsstationen i Hammenhög och dess place-
ring.

Enhetschef Henrik Olsson, samhällsbyggnadsförvaltningen, informerar om att bygglov 
beviljats för återvinningsstation i Hammenhög. Placeringen kommer ske på kommunal-
mark vid Hammenhögs skola, södra fasaden vid idrottsplatsen.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-09-05

§ 179 Dnr 2018/355

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om Anama Foods flytt från kommunen

Näringslivsutvecklare Lars Persson, utvecklingsenheten, informerar om företaget Anama 
Foods flytt frånkommunen.

Anledningen till att man flyttar verksamheten är att man vill koncentrera all tillverkning till 
sin fabrik i Eslöv.

Lars Persson har varit i kontakt med Orkla som äger företaget. 

Fastigheten som Anama Food använder idag ägs av Bröderna Hansson.

Lokalen är idag klassad för livsmedel. Frågan är vad den kan användas till framöver.

____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-09-05

§ 180 Dnr 2018/278

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kungörelse - Miljökonsekvensbeskrivning och detaljplan för Garvaren 
13 m fl (Skansen etapp II), Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål 
för samråd under tiden 11 juni - 27 juli 2018. 

Ärendebeskrivning

Detaljplanen syftar till att pröva att utveckla obebyggda delar av Skansen till blandstad och 
att planlägga mark för att tillgodose stadsdelens behov av gata, parkmark, parkering och 
dagvattenhantering, samt att skapa en gång- och cykelväg som knyter samman de södra 
delarna av Simrishamn ed stationen. .

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 31 maj 2018, § 102 att godkänna miljökonse-
kvensbeskrivning och detaljplan för samråd. Delegationsbeslut om komplettering av plan-
handlingarna fattades 2018-06-04 av samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Planen 
handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom utökat förfarande

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-27.
Kungörelse, Detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen II) i Simrishamn, Simrishamns 
kommun, Skåne län.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-05-31, § 102

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Inte framföra någon erinran mot miljökonsekvensbeskrivning och detaljplan för 
Garvaren 13 mfl (Skansen etapp II).

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-09-05

§ 181 Dnr 2018/299

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om sponsring - Österlen FF 

Ärendebeskrivning

Österlen FF ansöker i skrivelse om sponsring med 70 000 kronor för föreningens herrlag 
som spelar elitfotboll i division II Östra Götaland.

Föreningens herrlag som även 2017 spelade i division II erhöll då sponsring med 50 000 
kronor (ksau § 132/2017).

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-07-02.
Ansökan från Österlen FF om sponsorbidrag.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Bevilja Österlen FF sponsring för 2018 med 50 000 kronor. Medel anvisas ur kom-
munstyrelsens anslag för sponsring.

 Kommunledningskontoret ges i uppdrag att teckna förnyat sponsringsavtal med Ös-
terlen FF innan utbetalning av sponsormedel sker.

_______
Beslutet expedieras till:
Österlen FF
Kommunledningskontoret, Ekonomienheten

Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-09-05

§ 182 Dnr 2018/265

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Mötesplats för seniorer i Simrishamns kommun - Nya Moderaterna. 

Ärendebeskrivning

Moderaterna i Simrishamns kommun har i en skrivelse daterad 2018-05-27 tillskrivit kom-
munstyrelsen att de önska ge kommundirektören i uppdrag att i samråd med företrädare för 
seniorerna omgående inleda en förutsättningslös diskussion med segelsällskapet om samut-
nyttjande av lokaler vid Tullhustranden för senior verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade 
att uppdra åt kommundirektören att utreda i vilken utsträckning det är möjligt att använda 
segelsällskapets lokal samt kostnaden för detta.

Lokalen (paviljongen) ägs av Simrishamns segelsällskap, men står på s.k. ofri grund där 
Simrishamns kommun äger marken. Kontakt har tagits, genom samhällsbyggnadsförvalt-
ningens fastighetsenhet, med segelsällskapet för att förhöra sig om möjligheterna att nyttja 
deras lokal för kommunal verksamhet. Segelsällskapet meddelar att kommunen har möjlig-
het att hyra lokalen både vid enstaka tillfällen som vid mer regelbunden användning, priset 
för hyran avgörs av omfånget på uthyrningen. 

Kommundirektören fick, genom kommunstyrelsebeslut 2017-12-06, i uppdrag att utreda 
möjligheten att inrätta ett allaktivitetshus i Simrishamns tätort. Utredningen redovisades i 
april 2018 och kommunstyrelsen beslutade att under en period anställa en aktivitetssam-
ordnare i syfte att samordna aktiviteter och verksamheter i anvisad lokal på Fredsdalsgatan 
7 (fd Österlengymnasiet). Som det ser ut i dagsläget finns möjlighet att avsätta tid för ar-
betsledning och handledning samt att anställa en aktivitetssamordnare inom ramen för en 
extratjänst inom socialförvaltningen för att kunna påbörja arbetet med att samordna aktivi-
teter för seniorer. Under förutsättning att det är möjligt att rekrytera en extratjänst så kom-
mer ett försöksprojekt under hösten att starta upp med syfte att påbörja aktiviteter för seni-
orer samt att möjliggöra en kartläggning av framtida behov och omfång på en sådan verk-
samhet. Kommunstyrelsen beslutade dessutom att ställa sig bakom ett principbeslut om att 
uppföra ett allaktivitetshus inrymmande en konsthall inom Skansensområdet i anslutning 
till kommande planerad bebyggelse, uppdrag enligt ovan gavs till samhällsbyggnadsnämn-
den.

Genom ovanstående så är redovisning gjord enligt kommunstyrelsen beslut 2018-06-20.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 180828
Sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat 180620
Skrivelse från moderaterna, daterad 180527
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-09-05

§ 182 forts Dnr 2018/265

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yrkanden

Anders Johnsson (M) yrkar att kommundirektören ges i uppdrag att fa fram ett kontrakt där 
man hyr lokalen 2 dagar i veckan. Vilka dagar och tider som ska gälla ska diskuteras fram 
med seniorerna. Kontraktet ska gälla fr o m 1 oktober 2018 fram till den 30 april 2019. 

Ordföranden, Karl-Erik Olsson (S), yrkar att man återremitterar ärendet eftersom det inte 
redovisas några kostnader, antal dagar som lokalen ska hyras samt att någon diskussion 
inte förts med seniorerna. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Anders Johnssons (M) yrkande om att ge kommundi-
rektören i uppdrag att ta fram ett kontrakt mot att återremittera ärendet och finner att ar-
betsutskottet beslutat återremittera ärendet.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som vill att ärendet återremitteras röstar Ja.

Den som vill att ärendet avgörs idag röstar nej.

Voteringen utfaller med 3 Ja-röster; Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S) och Christer 
Vigren (ÖP) mot 2 Nej-röster; Anders Johnsson (M) och Christer Akej (M).

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Ärendet återremitteras till kommundirektören för diskussion med seniorerna om an-
tal dagar som lokalen ska utnyttjas samt kostnader för densamma.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommundirektören
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-09-05

§ 183 Dnr 2018/280

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yttrande angående ansökningar om undersökningstillstånd enligt mine-
rallagen avseende fyra (4) områden som i delar eller huvudsakligen är 
belägna inom Simrishamns kommun, benämnda Flagabro nr. 1, Dnr. BS 
200-470-2018; Gislövshammar nr. 1, Dnr. BS 200-472-2018; Hammenhög 
nr. 1, Dnr. BS 200-473-2018; och Järrestad nr. 1, Dnr. BS 200-474-2018. 

Ärendebeskrivning

Bergsstaten har tillsänt Simrishamns kommun fyra separata remisser angående till Bergs-
staten av Scandivanadium Ltd insända ansökningar om undersökningstillstånd enligt mine-
rallagen avseende områden i Simrishamns kommuner, samt delvis även utbredande i 
grannkommunerna Ystad och Tomelilla, benämnda; Flagabro nr. 1, Gislövshammar nr. 1, 
Hammenhög nr. 1, och Järrestad nr. 1. Syftet med undersökningarna motiveras vara att det 
inom området i stort sedan tidigare är känt att finnas förekomster av vanadin i alunskiffern, 
vilka sökande avser låta prospektera. Ansökan avser koncessionsmineralerna; vanadin, bly, 
zink, koppar, guld och silver. Om undersökningstillstånd beviljas innebär det en tidsbe-
gränsad ensamrätt för tillståndshavaren att kartlägga berggrundens egenskaper i syfte att ta 
reda på om det finns fyndigheter i de aktuella områdena.

Beslutsunderlag

Remissvar, 31 augusti 2018
Underrättelse från Bergsstaten, Flagabro 1, 22 augusti 2018
Underrättelse från Bergsstaten, Hammenhög 1, 22 augusti 2018
Underrättelse från Bergsstaten, Järrestad 1, 22 augusti 2018.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Simrishamns kommun motsätter sig följaktligen ett beviljande av ansökan enligt 
upprättat remissvar.

_______
Beslutet expedieras till:
Bergsstaten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-09-05

§ 184 Dnr 2018/354

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kameraövervakning - 90 dagar 

Ärendebeskrivning

Anders Johnsson (M) och Christer Akej (M) har i skrivelse framfört synpunkter på bristen 
av uniformerad polis i vårt område. Man menar att intresset att polisanmäla har minskat 
och att denna attityd behöver vi alla hjälpas åt att förändra. 

I samband med den nya kameraövervakningslagen ges polisen möjlighet att upp till 90 
dagar använda kamerautrustning för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Ansvaret att arbeta brottsförebyggande lokalt borde öka allmänhetens förtroende för poli-
sen och samhällets förmåga till samverkan. På särskilt brottsutsatta platser bör man ansöka 
om ett mer permanent tillstånd för kameraövervakning. Ett samarbete med polisen om des-
sa frågor borde inledas för att öka tryggheten.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Anders Johnsson (M) och Christer Akej (M), 2018-09-05.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Ställer sig bakom Anders Johnssons (M) och Christer Akejs (M) skrivelse.

_______
Beslutet expedieras till:
Anders Johnsson (M)
Christer Akej (M)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-05

§ 185 Dnr 2018/310

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bidrag till abonnemangsavgiften för räddningsvärnens RAKEL-termina-
ler 

Ärendebeskrivning

De sex räddningsvärnen i Simrishamns kommun ansöker i gemensam skrivelse om bidrag 
till den årliga abonnemangsavgiften för räddningsvärnens RAKEL-terminaler. Abonne-
mangsavgiften uppgår till 7 500 kronor per terminal.

Under senare år har Simrishamns kommun beviljat de sex räddningsvärnen bidrag till ett 
RAKEL-abonnemang per värn.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-07-12.
Skrivelse från arbetsgruppen för de frivilliga räddningsvärnen, 2018-07-09.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Bevilja de sex räddningsvärnen i Simrishamns kommun bidrag till ett RAKEL-
abonnemang med 7 500 kronor per värn, totalt 45 000 kronor.

 Bidraget finansieras genom minskning av kommunens anslag till förfogande

 Från och med budget 2019 ökas de generella bidraget till räddningsvärnen med 7 500 
kronor per värn för täckande av ett RAKEL-abonnemang.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-05

§ 186 Dnr 2018/315

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om sponsring - Sjukhuset i Simrishamn 150 år 

Ärendebeskrivning

Genom utsedd projektledare söker sjukhuset i Simrishamn om sponsring med 10 000 kro-
nor, riktat åt sjukhusets 150 årsfirande. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-16.
Inkommen ansökan, 2018-07-19.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Bidrag ges med 10 000 kronor till Simrishamns sjukhus 150 årsfirande.

 Bidraget tas från anslaget till kommunstyrelsens förfogande.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-05

§ 187 Dnr 2018/85

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Ishall 

Ärendebeskrivning

Kasper Mårtensson har den 13 februari 2018 inkommit med ett medborgarförslag om en 
ishall i sydöstra Skåne.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 26 februari 2018, § 30, beslutat överlämna 
medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för be-
redning. Beslut ska fattas i kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden har därefter inkommit 
med yttrande i ärendet.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-28.
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2018-08-21, § 45.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, inkl yttrande, 2018-07-09.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-08-16, § 141.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-07-31.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 30.
Inkommit medborgarförslag, 2018-02-13.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Ge samhällsbyggnadsnämnden, tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, i upp-
drag att genomföra en dialog med berörda kommuner och idrottsföreningar för att 
få ett samlat underlag kring intresse, förutsättningar och ambitionsnivå inför en 
eventuell förstudie kring en ishall.

 Kontakt ska även tas med näringslivet för att efterhöra deras intresse av att medver-
ka kring en ishall.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-05

§ 188 Dnr 2017/418

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommungemensamt e-Arkiv - förslag till samverkansavtal 

Ärendebeskrivning

15 skånska kommuner, däribland Simrishamn, har sedan slutet av 2016 genomfört en ge-
mensam förstudie med avsikt att skapa en organisation som kan tillhandahålla ett gemen-
samt e-Arkiv (Projekt ScanArkiv). Genom ett e-Arkiv kan kommunerna uppfylla lagstift-
ningens krav på att tillgodose bevarandet av allmänna handlingar för framtiden. Kommu-
nerna skapar därtill en rättssäker hantering av handlingar i hela informationskedjan.

En samverkan genom ett samverkansavtal är det som projektets styrgrupp nu ser som den 
gemensamt möjliga vägen framåt.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-07-11.
Utredning kring teknisk samverkan e-Arkiv, 2018-05-07.
Förslag till samverkansavtal, 2018-05-03.
Kommunstyrelsens beslut, 2017-12-06, § 294.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna samverkansavtalet om ett kommungemensamt e-Arkiv med Lunds kom-
mun.

 Godkänna att kommunens kostnad för det gemensamma e-Arkivet kan förändras 
med upp till 10 % av kommunens kostnad enligt samverkansavtalets finansierings-
modell.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-05

§ 189 Dnr 2018/187

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revisionsberättelse AV Media Skåne 2017 

Ärendebeskrivning

Direktionen för kommunalförbundet AV Media Skåne har avgett årsredovisning för 2017. 

Av revisionsberättelsen framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för direktionen och de enskilda leda-
möterna dock riktas anmärkning mot direktionen för icke lagenlig verksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2018-08-30
Granskning av årsbokslut 2017-12-31 Kommunalförbundet AV Media Skåne
Revisionsberättelse för år 2017, 2018-04-10
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017, 2018-08-07
Tillägg till hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 - Förtydligande av revisions-
berättelse för år 2017 2018-08-28

Avstå från att delta i beslutet

Anders Johnsson (M) och Christer Akej (M) meddelar att de inte deltar i beslut av ärendet.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Årsredovisning 2017 för kommunalförbundet AV Media Skåne godkännes.

  Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verk-
samhet dock riktas anmärkning mot direktionen för icke lagenlig verksamhet.

______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

20



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-05

§ 190 Dnr 2017/460

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Fredrik Ramberg (SD) m fl - Införa jourskola 

Ärendebeskrivning

Fredrik Ramberg (SD) med flera yrkar i inkommen motion, daterad den 17 december 
2017, att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda 
införandet av en jourskola i Simrishamns kommun.

Enligt kommunfullmäktige den 29 januari 2018, § 15, remitterades motionen till barn- och 
utbildningsnämnden vilka behandlade densamma den 14 juni 2018, § 70.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-07-02.
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2018-06-14, § 70.
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2018-04-30.
Motion från Fredrik Ramberg (SD) m fl, 2017-12-17.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anse motionen besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-05

§ 191 Dnr 2017/461

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Fredrik Ramberg (SD) m fl - Införa tvålärarsystem på sko-
lorna 

Ärendebeskrivning

Fredrik Ramberg (SD) med flera yrkar i inkommer motion, daterad den 17 december 2017, 
att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda i fall de 
hade varit möjligt att genomföra ett tvålärarsystem i Simrishamns kommun.

Enligt kommunfullmäktige den 29 januari 2018, § 15, remitterades motionen till barn- och 
utbildningsnämnden vilka den 14 juni 2018, § 69, behandlat densamma.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-07-03.
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2018-06-14, § 69.
Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 2018-05-07.
Motion från Fredrik Ramberg (SD) m fl, 2017-12-17.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Anse motionen besvarad utifrån barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
svar som gör gällande att rektor beslutar om sin egen inre organisation, ansvarar för 
att fördela resurser efter barnen och elevernas olika förutsättningar och behov samt 
ansvarar för att fördela och omfördela lärartjänster.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (Beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-05

§ 192 Dnr 2018/288

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Viks Fiskeläge 4:1 - planprogram 

Ärendebeskrivning

Planprogrammet syftar till att utvidga och komplettera anläggningarna kring Djupadals 
Golfbana i Vik, för en utökad service och tillkommande faciliteter för fritidsändamål och 
golfspelare. Programmet utreder möjligheten att komplettera nuvarande center med nytt 
hotell och bostäder av olika slag. Planprogrammet ska bredda kommunens beslutsunderlag 
vad gäller förslagets innehåll och omfattning, för att i ett tidigt skede kunna inhämta berör-
das erfarenheter och synpunkter. Programmet anger mål och utgångspunkter för det kom-
mande planarbetet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 april 2018, § 83 att godkänna planprogram-
met för samråd. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker ge-
nom utökat förfarande.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-07-04.
Kungörelse, planprogram för samråd, 2018-06-11.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-04-26, § 83.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-06-08, § 100.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2014-03-05, § 52.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Inte framföra någon erinran mot planprogrammet.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-05

§ 193 Dnr 2017/225

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1- antagande 

Ärendebeskrivning

Simrishamns Bostäder AB begärde den 10 februari 2015 planmedgivande för ändrad mar-
kanvändning för Stiby 155:9, samt att parkering och källsortering inom Stiby 16:1 ska möj-
liggöras.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att tillåta bostadsbebyggelse, vård, kontor 
och skola, samt parkering och miljöhus inom planområdet. Planområdet som omfattar cir-
ka 1,2 hektar ligger inne i Gärsnäs tätort, knappt 200 meter sydväst om Malmövägen, väg 
11. Fastigheterna som ingår i planområdet är Stiby 155:9 som ägs av Simrishamns Bostä-
der AB och del av Stiby 16:1 som ägs av Simrishamns kommun.

Kommunstyrelsen behandlade detaljplanen i samband med granskningsskedet den 12 juni 
2017, § 290, och beslutade då att man inte har något att erinra mot upprättad detaljplan för 
granskning.

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den 16 augusti 2018 beslutat godkänna 
granskningsutlåtandet samt föreslå kommunfullmäktige anta detaljplanen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-20.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-08-16, § 148.
Granskningsutlåtande, 2018-08-16
Plankarta, 2018-08-16
Planbeskrivning, 2018-08-16
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-12, § 290.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Detaljplanen för Stiby 155:9 och del av 16:1 antas.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-05

§ 194 Dnr 2018/329

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Markupplåtelse (vägrätt) för busshållplats, Prångaregatan i Borrby 

Ärendebeskrivning

Trafikverket planerar att tillgänglighetsanpassa busshållplatsen vid Prångaregatan i Borrby. 
Tillgänglighetsanpassningen leder till att en större yta än idag behöver tas i anspråk för 
busshållplatsen. För kommunens del innebär anpassningen att ytterligare 3 m2 av fastighe-
ten Borrby 294:10 behöver upplåtas. Trafikverket önskar lösa markupplåtelsen genom ett 
vägrättsavtal. Ersättningen för upplåtelsen är 0 kr. Vägrättsavtalet är tänkt att ersätta ett för 
samma markområde tidsbegränsat avtal (om 5 år) som slutits för att bereda Trafikverket 
möjlighet att snarast påbörja anpassningsarbetet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 16 augusti 2108, § 151, föreslå 
kommunfullmäktige godkänna vägrättsavtalet med Trafikverket avseende del av Borrby 
294:10.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-21.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-08-16, § 151.
Avtal om markintrång (vägrätt), inkom 2018-06-21.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna avtalet om markintrång med Trafikverket avseende del av Borrby 294:10 
för tillgänglighetsanpassning av busshållplats.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsföslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-05

§ 195 Dnr 2018/330

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastighetsreglering av mark för teknikbyggnad, Simrishamn 2:58, 2:60 
och 2:77, Trafikverket. 

Ärendebeskrivning

Österlenbanan ska upprustas och moderniseras, en upprustning som är planerad att genom-
föras 2018 - 2020. En del i denna modernisering innebär att Trafikverket uppdaterar och 
byter några teknikkiosker och teknikkurer längs banan, som i detta fall i Simrishamn, kors-
ningen Bruksgatan/Stenbocksgatan.

Det är lämpligt att Trafikverket själv äger den mark som behövs för teknikbyggnaderna 
och för att en fastighetsreglering skulle vara möjlig har Trafikverket bekostat en detaljpla-
neändring som vann laga kraft den 26 mars 2018. Planområdet är samma område som nu 
föreslås regleras till Trafikverkets fastighet Simrishamn 2:58. Trafikverket föreslår en er-
sättning om 20 kr/m2 för marken, en ersättning baserad på ett köp som gjordes mellan 
Simrishamnskommun och Trafikverket år 2013 (för ett område av Simrishamn 2:58, söder 
om Simrishamns station). Aktuellt område uppgår till ca 325 m2 (varav för ca 136 m2 inte 
är ersättningsgill på grund av att ytan redan är ianspråktagen för järnvägsändamål sedan 
tidigare).
Trafikverket står för förrättningskostnaderna hos Lantmäteriet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 16 augusti 2018, §152, föreslå 
kommunfullmäktige godkänna förslaget till överenskommelse och ansökan om fastighets-
reglering.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-20.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-08-16, § 152.
Inkommit förslag till överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering, 2018-07-31.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna förslaget till överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering avse-
ende mark för teknikbyggnad inom Simrishamn 2:58, 2:60 och 2:77.

 Uppdra åt samhällsbyggnadsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson och sam-
hällsbyggnadschef Marie Leandersson att underteckna överenskommelsen och an-
sökan om fastighetsreglering.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-05

§ 195 forts Dnr 2018/330

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-05

§ 196 Dnr 2018/331

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastighetsreglering av mark för teknikbyggnad, Stiby 1:61, Trafikverket 

Ärendebeskrivning

Österlenbanan ska upprustas och moderniseras, en upprustning som är planerad att genom-
föras 2018 - 2020. En del i denna modernisering innebär att Trafikverket uppdaterar och 
byter några teknikkiosker och teknikkurer längs banan, som i detta fall i Gärsnäs, söder om 
järnvägen, väster om Hammenhögs-vägen.

Det är lämpligt att Trafikverket själv äger den mark som behövs för teknik-byggnaderna. 
Det aktuella området är beläget utanför detaljplan och är tänkt att regleras till Trafikverkets 
fastighet Stiby 1:59. Trafikverket föreslår en ersättning om 20 kr/m2 för marken, en ersätt-
ning baserad på ett köp som gjordes mellan Simrishamns kommun och Trafikverket år 
2013 (för ett område av Simrishamn 2:58, söder om Simrishamns station). Området uppgår 
till ca 190 m2. Trafikverket står för förrättningskostnaderna hos Lantmäteriet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 16 augusti 2018, §153, föreslå 
kommunfullmäktige godkänna förslaget till överenskommelse och ansökan om fastighets-
reglering.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-20.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-08-16, § 153.
Inkommit förslag till överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering, 2018-06-27.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna förslaget till överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering avse-
ende mark för teknikbyggnad inom Stiby 1:61.

 Uppdra åt samhällsbyggnadsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson och sam-
hällsbyggnadschef Marie Leandersson att underteckna överenskommelsen och an-
sökan om fastighetsreglering.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-05

§ 197 Dnr 2018/332

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Försäljning av industrimark, del av Hammenhög 27:91 

Ärendebeskrivning

Lantmännen arbetar med att utveckla sin befintliga anläggning i Hammenhög för
att kunna optimera, modernisera och utöka nuvarande hantering då anläggningen i
Ystad ska avvecklas.

Hanteringen av spannmål inom den befintliga anläggningen kommer att flyttas längre in på 
området så att spannmålen lagras längre ifrån bostadsbebyggelsen i byn. I samband med 
detta kommer de att skapa en ny in och utfart till anläggningen via Brydegatan istället för 
som idag via Herrestadsvägen. Lantmännen vill härmed säkerställa att trafiken till och från 
anläggningen ska fungera optimalt utan större påverkan för övrig trafik på vägarna runt 
omkring och är i behov av mer mark för att tillgodose att det finns tillräckligt med plats för 
transporter till anläggningen vid spannmålssäsongen. Av denna anledning har Lantmännen 
inkommit med en förfrågan om att få köpa till del av Hammenhög 27:91 och Lantmännen 
har också undertecknat ett förslag till överenskommelse om fastighetsreglering. Enligt för-
slaget till överenskommelse står kommunen för lantmäterikostnaden och får 50 kr/m2 (ca 
5200 m2 ger då 260 000 kr) i enlighet med vad som är brukligt i Hammenhög.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 16 augusti 2018, §154, föreslå 
kommunfullmäktige godkänna förslaget till överenskommelse om fastighetsreglering.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-20.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-08-16, § 154.
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering, inkommen 2018-04-26.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna förslaget till överenskommelse om fastighetsreglering med Svenska 
Lantmännen ekonomisk förening avseende del av fastigheten Hammenhög 27:91.

 Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Olsson och kommundirektör 
Diana Olsson underteckna överenskommelsen om fastighetsreglering.

_______
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-05

§ 197 forts Dnr 2018/332

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-05

§ 198 Dnr 2018/333

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastighetsbildningsfrågor i samband med byggnation av mötesspår i 
Gärsnäs 

Ärendebeskrivning

Trafikverket planerar att bygga ett nytt mötesspår och en ny plattform i Gärsnäs, en åtgärd 
som kommer att innebära en förbättring i tågtrafiken mellan Ystad och Gärsnäs. För att 
kunna genomföra detta behöver Trafikverket utöka sitt markinnehav i stationsområdet. En 
ny detaljplan, som möjliggör en utökning, förväntas antas under hösten 2018.

Trafikverket har upprättat ett förslag till en överenskommelse om fastighetsreglering för 
mark söder om stationsområdet, totalt ca 2 400 m2. Trafikverket står för förrättningskost-
naderna och erbjuder kommunen en ersättning om 3000 kronor för marken.

I samband med denna detaljplan har också möjlighet lämnats för Stiby 16:72, att reglera 
till sig mark, bl.a. ca 90 m2 från kommunens fastighet Stiby 1:110. Förvaltningen har vär-
derat marköverföringen till 45 kr/m2 under förutsättning att ägaren av Stiby 16:72 betalar 
förrättningskostnaderna. Överenskommelse finns.

Under planarbetet bestämdes att det ursprungliga planområdet skulle delas upp i två. Föru-
tom nyss nämnda nya plan för stationsområdet, pågår ett andra detaljplanearbete, innebä-
rande en ändring av gällande stadsplan. I denna ändring ges ägarna av Stiby 1:108 möjlig-
het att reglera till sig ca 142 m2 från kommunens fastighet Stiby 1:110. Förvaltningen har 
värderat även denna marköverföring till 45 kr/m2 under förutsättning att ägaren av Stiby 
1:108 betalar förrättningskostnaderna. Överenskommelse finns.

I denna ändring av gällande stadsplan kommer kommunen att få möjlighet att lösa in de 
delar av befintlig gång- och cykelväg, sammanlagt ca 102 m2, som idag är belägna inom 
de privatägda fastigheterna Stiby 1:46 och 14:21. Här har förvaltningen räknat fram en 
ersättning om 160 kr/m2 och kommunen står för förrättningskostnaderna. Det högre ersätt-
ningsbeloppet beror på att inlösen av mark grundar sig på Expropriationslagens ersätt-
ningsregler i stället för Fastighetsbildningslagens regler (med vinstdelning). Överenskom-
melse finns.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 16 augusti 2018, § 155, föreslå 
kommunfullmäktige godkänna förslagen till överenskommelser om fastighetsreglering.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-20.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-05

§ 198 forts Dnr 2018/333

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-08-16, § 155.
Undertecknat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stiby 1:60 
och 1:110, inkommit 2018-04-18.
Undertecknat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stiby 16:72 
och 1:110, inkommit 2018-08-08.
Undertecknat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stiby 1:108 
och 1:110, inkommit 2018-07-30.
Undertecknat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stiby 1:46, 
14:21-22 och 1:110, inkommit 2018-07-23.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna Trafikverkets förslag till överenskommelse om fastighets-reglering berö-
rande Stiby 1:60 och 1:110.

 Godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stiby 
16:72 och 1:110.

 Godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stiby 
1:108 och 1:110.

 Godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stiby 
1:46, 14:21-22 och 1:110.

 Uppdra åt samhällsbyggnadsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson och sam-
hällsbyggnadschef Marie Leandersson att underteckna överenskommelserna om 
fastighetsreglering.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-05

§ 199 Dnr 2018/334

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Huvudmannaskap för ansökan om statligt bidrag till sanering av förore-
nade områden, Simrishamn Garvaren 3. 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden avser via förvaltningen att söka Naturvårdsverkets bidrag för 
sanering inför bostadsbyggande i samband med projektet Skansen etapp 2. I första hand 
avser ansökan bidrag för sanering av fastigheten Garvaren 3.

Att vara huvudman innebär att ha det övergripande ansvaret för projektets genomförande, 
vilket omfattar finansiellt ansvar och beställaransvar. Huvudmannen är projektets verksam-
hetsutövare och byggherre, med det yttersta ansvaret enligt miljöbalken, arbetsmiljölagen, 
plan- och bygglagen samt annan relevant lagstiftning. Bidraget får, enligt Naturvårdsver-
kets regler, endast sökas av kommun eller annan myndighet och måste föregås av ett poli-
tiskt beslut om att ta på sig huvudmannaskapet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 16 augusti 2018, § 156, föreslå 
kommunfullmäktige att Simrishamns kommun tar på sig huvudmannaskapet för efterbe-
handling av förorenad mark inom projekt Skansen etapp 2.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-22.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-08-16, § 156.
Länsstyrelsens informationsbroschyr om huvudmannaskap för efterbehandling av förore-
nade områden.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Simrishamns kommun tar på sig huvudmannaskapet för efterbehandling av förore-
nad mark inom projekt Skansen etapp 2.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-05

§ 200 Dnr 2018/335

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Prissättning av kommunägd industrimark. 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2007, § 168, om pris för industritomt-
mark för försäljning. Förutom grundpriset om 80 kr/kvm för industrimark i Simrishamns 
tätort (centralt belägen industrimark vid större transportleder och nära hamn) och 50 
kr/kvm i byarna, beslutades det att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att redovisa 
detaljför-slag med tomtpris för varje enskilt industriområde i kommunen, där hänsyn tas 
till industri-områdets belägenhet. Kommunen har sedan dess, den 30 oktober 2017, § 153, 
antagit rikt-linjer för markanvisning, vilka föreskriver att försäljning av kommunägd mark 
alltid bör utgå från marknadsvärdet (riktlinjer för markanvisning, avsnitt 3).

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade sammanträde den 16 augusti 2018, §157, ”Kom-
munfullmäktige beslutade 2017-10-30, § 153, att anta nya riktlinjer för markanvisning. 
Enligt dessa ska prissättning av mark alltid utgå från marknadsvärdet. De beslut om pris-
sättning för verksamhetsmark som är tagna efter år 2013 gäller fram till dess att ett nytt 
beslut om prissättning, grundat på ny värdering, är taget. För nya reservationer inom övriga 
planområden hänvisas till att ny värdering och därpå följande prissättningsbeslut först mås-
te tas innan marken säljs, samt att kommunfullmäktiges beslut 2007-12-17, § 168, upphävs 
i den del som avser prisangivelser för industrimark.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-27.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-08-16, § 157.
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-10-30, § 153, inklusive beslutade Riktlinjer för markan-
visning.
Kommunfullmäktiges beslut, 2007-12-17, § 168.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Kommunfullmäktiges beslut 2007-12-17, § 168, upphävs i den del som avser 
prisangivelser för industrimark.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-05

§ 201 Dnr 2018/336

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Industritomter i västra industriområdet, Simrishamn 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2007, § 168, om prissättning för industri-
mark i kommunen. Beslutet föreskriver också, att samhällsbyggnads-nämnden får i upp-
drag att redovisa detaljförslag med tomtpris för varje enskilt industriområde i kommunen, 
där hänsyn tas till industriområdets belägenhet. En industritomt kan, enligt kommunfull-
mäktiges beslut den 6 maj 2008, § 79 samt den 30 oktober 2017, § 153 (Riktlinjer (policy) 
för markanvisning), reserveras i 4 månader, utan avgift.

Enligt kommunens riktlinjer för markanvisning, beslutade av kommunfullmäktige den 30 
oktober 2017, § 153, ska prissättning av mark ske till marknadsvärde. Samhällsbyggnads-
förvaltningen har låtit göra en oberoende värdering av de år 2017 avstyckade verksamhets-
tomterna i västra industriområdet. Denna värderar tomterna i kvarteret Otto Lars till 160 
kr/m2 och kvarvarande tomt i kvarteret Yxan till 170 kr/m2. I priset ingår kommunens 
kostnader för framtagande av detaljplan, fastighetsbildningen och utbyggnad av gatunätet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 16 augusti 2018, § 158, föreslå 
kommunfullmäktige att försäljning av verksamhetstomterna i västra industriområdet i Sim-
rishamn ska ske till föreslagna priser, det vill säga 160 kr/kvm inom kvarteret Otto Lars 
och 170 kr/kvm inom kvarteret Yxan.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-27.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-08-16, § 158.
Värdeutlåtande 2017-09-11 (Värderingsbyrån)
Utsnitt ur registerkartan
Föreslagen prissättning, tomt för tomt
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-10-30, § 153.
Kommunfullmäktiges beslut, 2008-05-26, § 79.
Kommunfullmäktiges beslut 2007-12-17, § 168.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Försäljning av verksamhetstomterna i västra industriområdet i Simrishamn ska ske 
till föreslagna priser, det vill säga 160 kr/kvm inom kvarteret Otto Lars och 170 
kr/kvm inom kvarteret Yxan.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-05

§ 201 forts Dnr 2018/336

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-05

§ 202 Dnr 2017/62

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förlängning av genomförandeavtal del av Simrishamn 3:1 (nuvarande 
Garvaren 14) - Sundprojekt AB 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun ingick den 20 mars 2017 ett genomförandeavtal med exploatören 
Sundprojekt AB avseende byggnation av det så kallade ”Hus 3” (Garvaren 14) i Skansen-
projektet, hus 1–2 håller just nu på att uppföras av Simrishamns bostäder AB.
Kommunfullmäktige beslutade godkänna genomförandeavtalet den 27 februari 2017, § 30.

Genomförandeavtalet är giltigt i 1,5 år, en tidsram inom vilken exploatören åtagit sig att 
påbörja byggnationen (gjuten bottenplatta). Avtalet löper ut den 19 september 2018 och än 
så länge har exploatören inte sökt något bygglov. Exploatören har kommit in med ett öns-
kemål om förlängning av avtalet till den 31 december 2019. Samhällsbyggnadsförvaltning-
en bedömer emellertid att 8 månader är en mer rimlig förlängningstid med hänsyn till pro-
jektets karaktär och den ursprungliga avtalslängden.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 16 augusti 2018, § 159, föreslå 
kommunfullmäktige att genomförandeavtalet med Sundprojektet AB förlängs till och med 
den 19 maj 2019.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-22.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-08-16, § 159.
Genomförandeavtal avseende Garvaren 14 (tidigare del av Simrishamn 3:1), 2017-03-20, 
Sundprojekt AB.
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-02-27, § 30.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Befintligt genomförandeavtal med Sundprojektet AB, avseende byggnation av fler-
bostadshus inom fastigheten Garvaren 14 (tidigare del av Simrishamn 3:1) förlängs 
till och med den 19 maj 2019, då byggnationen förväntas vara påbörjad.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-05

§ 203 Dnr 2018/176

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Gudrun Schyman (F!) - städverksamheten i kommunen 

Ärendebeskrivning

Gudrun Schyman (F!) yrkar i inkommen motion, daterad den 27 mars 2018,
- att städverksamheten i kommunen återgår i kommunal regi, samt
- att städverksamheten omfattas av kommunen beslut om rätt till heltid.

Motionären skriver i motionen bland annat att lokalvårdarna är en utsatt yrkesgrupp i en 
hård konkurrensutsatt bransch och att det inte sällan är lägsta pris, oavsett arbetsförhållan-
den, som styr upphandlingen.

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2018, § 86, remitterades motionen till sam-
hällsbyggnadsnämnden vilka behandlat densamma den 16 augusti 2018, § 142.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-28.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-08-16, § 142.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-07-06.
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-04-23, § 86.
Motion från Gudrun Schyman (F!), 2018-02-27.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande den 6 juli 2018, an-
ses motionen besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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