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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-04-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Karl-Erik Olsson (S), ordförande,  §§ 83-111, 113-119
Pia Ingvarsson, ordförande, § 112
Håkan Erlandsson (C), §§ 83-89, 91, 102, 105, 107
Pia Ingvarsson (S) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C), §§ 90, 92-101, 
103-104, 106, 108-119
Christer Vigren (ÖP), §§ 83-110, 115-119
Maria Linde Strömberg (M) tjänstgör för Anders Johnsson (M), §§ 83-
89, 91, 102, 105, 107
Anders Johnsson (M), §§ 90, 92-101, 103-104, 106, 108-119
Christer Akej (M), §§ 83-111, 113-119

Övriga deltagande Anna Jakobsson, utredare, §§ 91, 105
Magnus Ekblad, konsumentvägledare, § 102
Sara Lundgren, Trafikverket, § 88
Martin Albrektsson, Trafikverket, § 88
Malin Aparicio, Region Skåne, § 88
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef, §§ 88, 107
Anand Andersson, tf gata/park chef, § 88
Erica Johansson, infrastrukturstrateg, § 88
Peter Bernhorn, utredare, § 107
Sofie Bredahl, utvecklingschef, § 89
Vesa Tschernij, projektledare, § 90
Mattias Müller, miljöstrateg, § 118
Mats Carlsson, avd.chef extern service, §§ 89, 95-96, 102, 119
Elisabeth Wahlström, avd chef intern service, §§ 99, 111-114, 117

Diana Olsson, kommundirektör
Carina Persson, nämndsekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-04-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

Val av justerare
§ 83 Fastställande av ärendelista 2018/77 5
§ 84 Kurser/Konferenser 2018/21 6 - 8
§ 85 Meddelanden 2018/20 9 - 11
§ 86 Information från kommunstyrelsens ordförande 2018/17 12
§ 87 Information från kommundirektören 2018/18 13
§ 88 Möte med Trafikverket och region Skåne 2018/202 14
§ 89 Information kring forsknings- och utvecklingsmiljön 2018/203 15
§ 90 Information om kommunens förslag till kvotfördel-

ningssystem - framtagit tillsammans med länsstyrelsen
2018/204 16

§ 91 Folkhälsofrågor 2016/454 17 - 18
§ 92 Ansökan om sponsorbidrag till elitfotboll - Hammen-

högs IF:s damlag och idrottsförening.
2018/46 19

§ 93 Ansökan om sponsring - Grevlunda Grand Prix 2018/112 20
§ 94 Ansökan om sponsring - Österlens Golf Klubb 2018/142 21
§ 95 Ansökan om sponsring - Simrishamns Musikkår 2017/468 22 - 23
§ 96 Ansökan om sponsring - Kivik Art Centre 2018/69 24 - 25
§ 97 Ägarsamråd SYSAV 2018/171 26
§ 98 Årsstämma 2018 Inera AB och SKL Kommentus AB 2018/182 27
§ 99 Förslag till överenskommelse om fortsatt finansiering 

av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärd-
tjänstlagen från 2019

2018/167 28 - 29

§ 100 Ansökan ur sociala investeringsfonden 2018/150 30
§ 101 Kommunkompassen 2018/140 31 - 32
§ 102 Redovisning av konsumentärenden 2017 2018/175 33
§ 103 Medborgarförslag - Angående "gamla COOPs" lokaler 

på Fabriksgatan i Simrishamn.
2017/411 34 - 35

§ 104 Borgensavgift 2018 2018/71 36
§ 105 Dataskyddsombud 2018/191 37 - 38
§ 106 Ändring av detaljplan för Mellby 25:2 m fl, Kivik - 

samråd 
2018/192 39

§ 107 Allaktivitetshus 2017/427 40 - 42
§ 108 Kommunstyrelsens mål 2019 2018/201 43 - 44
§ 109 Förstärka barns rättigheter - ny handlingsplan 2018/185 45 - 46
§ 110 Flytt av statliga jobb - handlingar kommer på måndag 2018/205 47
§ 111 Revisionsberättelse för år 2017 - Ystad-Österlenregio-

nens miljöförbund
2018/143 48

§ 112 Revisionsberättelse för år  2017 - ÖKRAB 2018/70 49
§ 113 SÖSK årsredovisning 2017 2018/184 50
§ 114 Revisionsberättelse för år  2017 - Sydöstra Skånes 

Räddningstjänstförbund
2018/174 51

§ 115 Ej besvarade motioner 2018/179 52
§ 116 Ej besvarade medborgarförslag 2018/180 53
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-04-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

§ 117 Budget 2019-2021 - kommunstyrelsen 2017/433 54
§ 118 Miljöbokslut 2017 2018/197 55 - 56
§ 119 Motion från Anders Johnsson (M) om namnbyte till 

Österlens kommun
2017/263 57
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-04-25

§ 83 Dnr 2018/77

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista inför dagens sammanträde.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-04-25

§ 84 Dnr 2018/21

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kurser/Konferenser

Bilagd sammanställning över inkomna kurser/konferenser redovisas.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 Lägga inkomna kurser/konferenser till handlingarna.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-04-25

§ 85 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
2018-04-25

§ 86 Dnr 2018/17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommunstyrelsens ordförande

Ordföranden, Karl-Erik Olsson (S), informerar om att den 30 maj anordnas ett byggmöte i 
Simrishamn.

Den 16 maj börjar arbetsutskottet sitt sammanträde på Plastal, kl 07.30.

Besöket på Plastal kommer handla om kompetensutveckling. Företag som har problem 
med att få kvalificerad arbetskraft kommer medverka,

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-04-25

§ 87 Dnr 2018/18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektören informerar om den pågående övningen ”Vårsol” som kommunen valt 
att medverka i. Övningen anordnas av länsstyrelsen.

Övningen är mer omfattande än väntat, vilket inte framgått av informationen som skickats 
ut.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-04-25

§ 88 Dnr 2018/202

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Möte med Trafikverket och Region Skåne

Vid dagens sammanträde medverkar Sara Lundgren och Martin Albrektsson från Trafik-
verket, Malin Aparicio, Region Skåne samt Marie Leandersson, Anand Andersson och 
Erica Johansson från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Diskuterades projekt som ännu inte påbörjats, bl a ÅVS Kivik. Anledningen är, enligt tra-
fikverket, att man inte kan tillsätta projektledare för projekten, vilket är ett stort problem.

När det gäller mötesspår Gärsnäs finns en risk att projektet flyttas fram med anledning av 
att fjärrstyrningen inte kommer vara klar enligt utsatt tid.

Cykelväg Gärsnäs-Tommarp håller tidigare tidplan.

Hastighetssänkningar: Standarden på vägen styr hastigheten.

Superbusskoncept: Dialog pågår. Korsningen Kristianstadsvägen planläggs. Samhällsbygg-
nadsförvaltningen ser över möjligheten att enkelrikta framför ICA, Brunnshallen.

Stationsområdet, Simrishamn; Översyn pågår, bl a Stenbocksgatan berörs. Ombyggnad 
planerad till 2020-2021. Medfinansiärer behöver sökas.

Belysningsprojekt, pilotprojekt: Projektet gäller de vägar som tidigare tillhört trafikverket 
men som kommunen tagit över. Anand Andersson ska skicka in information gällande skic-
ket av aktuella beslysningsstolpar (ca 900). Trafikverket kommer ta en del av kostnaden 
för belysningsstolparna, beror på nuvarande skick.

Projektet drivs gemensamt med SKL och Trafikverket.

I fortsättningen kommer berörda tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätta 
med regelbundna kontakter med Sara Lundgren och Martin Albrektsson, Trafikverket.

Marie Leandersson ges i uppdrag att bjuda in trafikverkets regiondirektör Lennart Anders-
son till arbetsutskottets sammanträde i maj alt juni.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-04-25

§ 89 Dnr 2018/203

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information kring Forsknings- och utvecklingsmiljö för Hanöbukten och 
Södra Östersjön

Utvecklingschef Sofie Bredahl ger en information om det pågående arbetet ”En forsk-
nings- och utvecklingsmiljö för Hanöbukten och Södra Östersjön.

Forskningen bedrivs tillsammans med Lund Universitet.

Målsättningen med projektet är bl a:

- Bidra till att lösa miljöproblem och samhällsutmaningar med koppling till Hanö-
bukten och Södra Östersjön

- Stärka Skånes position inom hav och miljö nationellt och internationellt.

Sofie Bredahl informerar om samarbetsparterna i projektet (t ex högskolan Kristianstad, 
Livsmedelsakademin, nationella myndigheter m fl). Intäkts- och kostnadsbudget redovisas.

Ett av målen med projektet är att minst fördubbla den externa finansieringen genom insat-
ser från privata forskningsstiftelser, kommuner, staten, EU etc, under den närmaste femårs-
perioden.

Väntade effekter är bl a minst fyra företag startade eller nyetablerade i anslut till Marint 
Centrum och minst tio innovationer etablerade i operativ fas och 20 arbetstillfällen upp-
komna.

_____

15



Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-04-25

§ 90 Dnr 2018/204

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om kommunens förslag till kvotfördelningssystem - framta-
git tillsammans med länsstyrelsen

Projektledare Vesa Tschernij, utvecklingsenheten, informerar om förslaget till nytt kvotför-
delningssystem som kommunen tagit fram tillsammans med länsstyrelsen.

Fiskekvoter tillhör staten, men under förra året lyckades kommunen sälja in förslaget om 
regional kvot hos Havs- och Vattenmyndigheten, HoV.

Från början fanns 14 trålare i regionalkvoten, idag är 7-8 kvar. Av dessa är 5 st från Sim-
rishamn (3 trålare och 2 garnbåtar).

Förslaget som tagits fram gynnar ett hållbart och livskraftigt fiske. Det färdiga förslaget 
kommer skickas in till HoV under våren. Länsstyrelsen och Simrishamns kommun lämnar 
gemensamt in förslaget som undertecknas av landshövdingen samt kommunledningen. 

Förslaget kommer innebära en 70 % Östersjökvot och en 30 % köpkvot av det totala torsk-
fisket. Miljörörelsen kommer troligtvis anse förslaget vara bra eftersom man inte kommer 
kunna utnyttja den 70 % Östersjökvoten då det inte finns tillräckligt med trålare.

Kommunen har redan fått positiv respons för förslaget.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-04-25

§ 91 Dnr 2016/454

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Folkhälsofrågor 

Ärendebeskrivning

Under 2017 uppdrogs åt Anna Jakobsson att processkartlägga, analysera och föreslå lös-
ningar för att folkhälsoarbetet ska prioriteras i samtliga förvaltningar. Tre nämnder har mål 
kopplade till fokusområdet Demografi 2.3 ”vidta åtgärder för att förbättra folkhälsan”. 
Många skrivelser och rapporter slår fast att kommunen, tillsammans med regionen, är den 
myndighet som möter medborgaren i första ledet och har störst påverkan på den enskildes 
liv. Därför ska det också i kommunen ske ett arbete som är hälsofrämjande, jämställdhets-
utvecklande och hållbart. Utredningen presenterar allt det strategiska och förebyggande 
folkhälsoarbete som redan utförs i Simrishamns kommun. Samtidigt aktualiseras frågan 
hur politiken kan beredas underlag för målstyrning och hur folkhälsoarbetet organiseras 
och samordnas för att få bästa effekt, samt hur arbetssätt skapas som ger tvärsektoriella 
synergieffekter

I utredningen lämnas två olika beslutsalternativ varav det första är kostnadsneutralt och det 
andra förutsätter en ramförstärkning motsvarande en tjänst om 50% av en heltid.

Alternativ I:

Att uppdra åt förvaltningarna att välja ur SKL:s lista för prioriterade åtgärdsområden för att 
skapa verksamhetsmål inom minst två områden. 

Att uppdra åt förvaltningarna att inom ramen för sin ordinarie verksamhet utse en folkhäl-
soansvarig som har till uppgift att omvärldsbevaka och vara deltagare i ett förvaltningsö-
vergripande arbete. 

Att uppdra åt Socialförvaltningen att genom sin utsedda resurs samordna arbetet och sam-
mankalla de folkhälsoansvariga. 

Att den samordnande utpekade resursen tillika är Simrishamns kommuns kontaktperson i 
”Ett jämställt Skåne.nu”. 

Alternativ II:

Att tillföra resurser för att anställa en tjänsteperson som strategiskt arbetar med och sam-
ordnar frågor med bärighet på folkhälsa på en sysselsättningsgrad motsvarande 50% av en 
heltid, 350.000 kronor. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-04-25

§ 91 forts Dnr 2016/454

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2011-03-28, §29
Arbetsutskottets beslut 2015-01-28, §27
Kommunstyrelsens beslut 2015-02-11, §32
Arbetsutskottets beslut, 2015-06-03, §221
Kommunstyrelsens beslut, 2015-06-17, §169
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-29, 
Arbetsutskottets beslut, 2017-01-25, § 20
Kommunstyrelsens beslut, 2017-02-15, § 40

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Uppdra åt kommundirektör Diana Olsson tillsammans med övriga förvaltningar se 
hur man kan organisera/finansiera en tjänst.

 I uppdraget ingår även att se hur ett ev. samarbeta skulle kunna ske med övriga 
SÖSK-kommunerna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommundirektör Diana Olsson

18



Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-04-25

§ 92 Dnr 2018/46

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om sponsorbidrag till elitfotboll - Hammenhögs IF:s damlag 
och idrottsförening. 

Ärendebeskrivning

Hammenhögs IF:s damlag anhåller i skrivelse om sponsring med 90 000 kr för år 2018. 
Damlaget spelar elitfotboll i division 1 Södra Götaland.

Damlaget, som även 2017 spelade i division I, erhöll då sponsring med 50 000 kr (KS au § 
83/2017).

Som motprestation erhåller kommunen bland annat:

- Matchurtavla där Simrishamns kommun har skylt som sitter tillsammans med andra 
företag.

- Vid varje hemmamatch meddelas i högtalarna att Simrishamns kommun varit en av 
de som sponsrat Hammenhögs IF

- Föreningen har för allmänheten i Hammenhögsbygden talat om att Simrishamns 
kommun sponsrat Hammenhögs IF.

- Kommunens logga på matchkläder

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2018-02-13
Ansökan om sponsring, Hammenhögs IF:s damlag, 2018-01-07

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Beviljar Hammenhögs IF:s damlag sponsring för år 2018 med 50 000 kr. Medel an-
visas ur kommunstyrelsens anslag för sponsring.

 Kommunledningskontoret ges i uppdrag att teckna förnyat sponsoravtal med Ham-
menhögs IF innan utbetalning av sponsormedel sker.

_______
Beslutet expedieras till:
Hammenhögs IF:s damlag
Kommunledningskontoret
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-04-25

§ 93 Dnr 2018/112

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om sponsring - Grevlunda Grand Prix 

Ärendebeskrivning

Lisen Bratt Fredricsson har i skrivelse inkommit med anhållan om sponsorbidrag till årets 
Grevlunda Grand Prix, som arrangeras den 30 maj – 3 juni.

2017 beviljades VW Grevlunda Grand Prix 50 000 kronor i sponsring för vilket Sim-
rishamns kommun bl a var klassvärd för en av arrangemangets klasser.

Beslutsunderlag

Ansökan, Lisen Bratt Fredricsson.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-12.

Bakgrund/utredning

Årets Grevlunda Grand Prix kommer att byta huvudsponsor, vilken eller vilka är för närva-
rande inte beslutade.

2017 beviljades VW Grevlunda Grand Prix 50 000 kronor i sponsringsbidrag för vilket 
Simrishamns kommun bland annat var klassvärd för en av arrangemangets klasser, om-
nämndes som sponsor och samarbetspartner, exponerades via banderoller och skylt på plats 
samt erhöll 50 entrébiljetter.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Bevilja 2018 års Grevlunda Grand Prix sponsring med 35 000 kronor. Medel anvi-
sas genom kommunstyrelsens anslag för sponsring.

 Kommunledningskontoret ges i uppdrag att teckna sponsringsavtal med Grevlunda 
Grand Prix/Grevlundagården i Vitaby AB innan utbetalning av sponsormedel sker.

_______
Beslutet expedieras till:
Lisen Bratt Fredricsson
Ekonomienheten

Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-04-25

§ 94 Dnr 2018/142

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om sponsring - Österlens Golf Klubb 

Ärendebeskrivning

Österlens Golf Klubb ansöker om ekonomisk garanti (sponsring) för genomförande av 
Svenska PGA mästerskapet 2018. Tävlingen kommer att genomföras på förenings två ba-
nor, Lilla Vik respektive Djupadal, perioden 7 – 10 juni. 
Klubben önskar att kommunen tillskjuter hela eller delar av den garanti på 50 000 kronor 
som krävs för genomförandet av tävlingen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-09.
Österlens Golf Klubbs inkomna skrivelse, 2018-03-09.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-13, § 87.

Bakgrund/utredning

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 april 2016 beslutat att ge Österlens Golf 
Klubb sponsring, för de årets motsvarande tävling, på 15 000 kronor. Föreningens garanti-
belopp var vid det tillfället 100 000 kronor.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Bevilja Österlens Golf Klubb sponsring med 15 000 kronor för 2018 års Svenska 
PGA mästerskap.
Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för sponsring.

 Kommunledningskontoret ges i uppdrag att teckna avtal med Österlens Golf Klubb 
innan utbetalning av sponsormedel sker.

_______
Beslutet expedieras till:
Österlens Golf Klubb
Ekonomienheten

Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-04-25

§ 95 Dnr 2017/468

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om sponsring - Simrishamns Musikkår 

Ärendebeskrivning

Simrishamns Musikkår ansöker i skrivelse om sponsring för 2018 med 60 000 kronor. I 
denna summa ingår resa för konserter i kommunens vänort Palanga, budgeterat till 25 000 
kronor, samt nya uniformsjackor budgeterat till 20 000 kronor.

Vid ärendets behandling vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 februa-
ri 2018, § 35, beslutades återremittera ärendet för diskussion med Simrishamns Musikkår 
innan beslut fattas.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-30.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-02-21, § 35.
Skrivelse från Simrishamns Musikkår, 2017-12-26.
Påtecknat sponsringsavtal 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-01-25, § 11.

Bakgrund/utredning

Simrishamns Musikkår har erhållit sponsring med 30 000 kronor respektive år 2015, 2016 
och 2017. 
I 2017 års av parterna påtecknat sponsringsavtal är överenskommit bl a att Simrishamns 
Musikkår skall genomföra två framträdanden/spelningar utan ytterligare ersättning, varav 
ett ska ske vid valborgsfirandet och ett vid nationaldagsfirande.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 25 januari 2017, § 11, behandlades 
Musikkårens sponsringsansökan för 2017. Det beslutades då också bl a ”Simrishamns Mu-
sikkår ska ge två fria spelningar under året”.

Vid kontroll med Simrishamns kommuns Nationaldagskommittés sekreterare, kultursam-
ordnaren, framgår de att kommittén vid sammanträde bestämt sig för att betala Sim-
rishamns Musikkår för deras spelningar vid 2017 års valborgs- resp nationaldagsfirande. 
Detta efter att representanter från Simrishamns Musikkåren vid möte med kommittén fram-
fört att dom ej spelade om dom inte fick betalt. I mail framförs också att om dom inte fick 
betalt hade dom inte för avsikt att skriva på avtalet och Simrishamns Musikkår kom i så 
fall inte att vara intresserade av att spela vid de två aktuella högtiderna.
Först efter Nationaldagskommitténs besked om att ersättning skulle utbetalas skrev Musik-
kåren på 2017 års sponsringsavtal.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-04-25

§ 95 forts Dnr 2017/468

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

I 2016 års sponsringsavtal mellan parterna framgår att Simrishamns Musikkår åtager sig bl 
a att ”Genomföra tre framträdanden/spelningar utan ytterligare ersättning, varav ett ska ske 
vid valborgsfirande och ett vid nationaldagsfirande”. Vad gäller detta års valborgs- resp 
nationaldagsfirande har avtalet följts.

Vid ärendets behandling vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 februa-
ri 2018, § 35, beslutades återremittera ärendet för diskussion med Simrishamns Musikkår 
innan beslut fattas.
Kommunstyrelsen ordförande, 2:vice ordförande samt avdelningschef extern service sam-
manträffade den 27 mars 2018, enligt arbetsutskottets beslut, med representanter för Mu-
sikkåren, vilka representerades av ordförande, fd ordförande samt fd vice ordförande.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Bevilja Simrishamns Musikkår sponsring med 30 000 kronor för år 2018. I spons-
ringen ingår två fria spelningar. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för 
sponsring

 Kommunledningskontoret ges i uppdrag att teckna avtal med Simrishamns Musik-
kår innan utbetalning av sponsormedel sker.

_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamns Musikkår
Ekonomienheten

Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.
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2018-04-25

§ 96 Dnr 2018/69

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om sponsring - Kivik Art Centre 

Ärendebeskrivning

Kivik Art Centre ansöker i inkommen skrivelse om sponsorbidrag för 2018 med 80 000 
kronor.

Föreningen kommer 2018-06-24 att inviga det nya verket ”Nine Towers for Jene”.

Vid ärendets behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 mars 2018, § 56, beslu-
tades återremittera ärendet för att Kivik Art ska ges möjlighet att inkomma med redovis-
ning över föreningens inkomstkällor.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-06.
Inkommen redovisning från Kivik Art Centre, 2018-04-03.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-03-21, § 56.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-09.
Kivik Art Centres ansökan, 2018-01-31.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-03-23, § 83.

Bakgrund/utredning

För verksamhetsåret 2017 erhöll Kivik Art Centre ett sponsorbidrag med 40 000 kronor.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 23 mars 2017, § 83, där beslutet om 
2017 års bidrag togs beslutades dessutom ”För fortsatt sponsring krävs redovisning av fler 
inkomstkällor”.

För 2018 har föreningen beviljats 20 000 kronor i kultur- och arrangörsbidrag av kultur- 
och fritidsnämnden.

Representanter från föreningen informerade om verksamheten vid arbetsutskottets sam-
manträde den 21 mars 2018, § 56.
Det beslutades då också att återremittera ärendet för att Kivik Art ska ges möjlighet att 
inkomma med redovisning över föreningens inkomstkällor. Denna redovisning är nu in-
kommen.
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2018-04-25

§ 96 forts Dnr 2018/69

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Bevilja Kivik Art sponsring med 35 000 kronor  för år 2018.  Medel anvisas ur 
kommunstyrelsens anslag för sponsring.

 Kommunledningskontoret ges i uppdrag att teckna avtal med Kivik Art innan utbe-
talning av sponsormedel sker.

_______
Beslutet expedieras till:
Kivik Art Centre
Ekonomienheten

Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.
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2018-04-25

§ 97 Dnr 2018/171

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ägarsamråd SYSAV 

Ärendebeskrivning

SYSAV:s delägarkommuner inbjudes till ägarsamråd i Malmö den 2 maj, gällande aktuell 
verksamhet i SYSAV och med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens beslut om 
prövningstillstånd.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-20.
Inbjudan till SYSAV:s delägarkommuner.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Till SYSAV:s ägarsamråd i Malmö den 2 maj anmäla;

kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Olsson (S) och avdelningschef Mats 
Carlsson.

_______
Beslutet expedieras till:
SYSAV
Karl-Erik Olsson
Mats Carlsson

Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.
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2018-04-25

§ 98 Dnr 2018/182

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsstämma 2018 Inera AB och SKL Kommentus AB 

Ärendebeskrivning

Aktieägarna i Inera AB respektive SKL Kommentus AB kommer inom kort att kallas till 
årsstämmor för respektive bolag den 16 maj i Stockholm.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-20.
Avisering till årsstämma 2018 för Inera AB och SKL Kommentus AB, 2018-04-04.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Avstå från att deltaga vid årsstämmorna 2018 för Inera AB respektive SKL Kom-
mentus AB.

_______
Beslutet expedieras till:
Inera AB
SKL Kommentus AB

Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-04-25

§ 99 Dnr 2018/167

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna upp-
gifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen från 2019 

Ärendebeskrivning

Region Skåne har i skrivelse 2018-03-14 begärt synpunkter på förslag till ny överenskom-
melse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag 
från och med 2019. Förslaget till ny överenskommelse har gått ut på remiss till samtliga 23 
kommuner i Skåne som överlåtit färdtjänsten och riksfärdtjänsten till Region Skåne, med 
svarstid senast 7 maj.
Det utgår ett bidrag från kommunerna till Region Skåne för hantering och utförande av 
färdtjänsten, då kommunerna för sydöstra Skåne 2010 tecknade avtal med Region Skåne 
om överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst. Enligt avtalet mellan 
Region Skåne och kommunerna skulle kommunerna lämna bidrag till Region Skåne till 
och med 2014-12-31. Därefter skulle färdtjänsten finansiera verksamheten genom skatte-
växling. Detta blev inte möjligt eftersom samtliga skånska kommuner inte har lämnat över 
verksamheten till Region Skåne. Därför tecknades 2014 “Överenskommelse om fortsatt 
finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag mellan kommu-
nerna och Region Skåne”. 
I den nya överenskommelsen från 2015-01-01 ingick att parterna skulle se över finansie-
ringsmodellen, såväl modell som nivåer, innan överenskommelsen löpte ut den 31 decem-
ber 2017. Detta för att säkerställa grunderna för finansiering på längre sikt. Parterna hann 
inte komma överens i tid, utan en tillfällig överenskommelse fick tas fram för att lösa situa-
tionen under 2018.
Förslaget till överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färd-
tjänst- och riksfärdtjänstlagen från 2019 har ensidigt tagits fram av Region Skåne. 
Sydöstra Skånes kommuner, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad, har arbetat fram ett 
gemensamt yttrande över denna remiss.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2018-04-19
Remissvar “Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- 
och riksfärdtjänstlagen från 2019”, Dnr 1703197
Missiv remissunderlag, 2018-03-14
Remissversion “Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färd-
tjänst- och riksfärdtjänstlagen 2019”, 2018-03-14
Bilaga ekonomi till remissunderlag, 2018-03-14
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-04-25

§ 99 forts Dnr 2018/167

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Simrishamns kommun ställer sig bakom det gemensamma remissvaret som arbetats 
fram av Sydöstra Skånes kommuner.

_______
Beslutet expedieras till:
Skånetrafiken
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-04-25

§ 100 Dnr 2018/150

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan ur sociala investeringsfonden 

Ärendebeskrivning

Blåvingegruppen har lämnat ansökan till samverkansrådet gällande ansökan av medel ur 
sociala investeringsfonden. 

Samverkansrådet finner att ansökan gällande ”Blåvinge projekt 2018-2019!” uppfyller 
kriterierna för att söka medel ur sociala investeringsfonden.

Projektet avses löpa under två års tid. Eftersom projektet inte startat 1 januari 2018 bör de 
sökta medlen anses avse år 1 resp år 2 eftersom projektets start sker under pågående år och 
därmed avslutas under år 2020.

Beslutsunderlag

Ansökan om Blåvinge projekt 2018-2019
Blåvinge kartläggning 2017
Ekonomisk analys, rapport, augusti 2015
Information Blåvinge barn/vuxna
Rapport socialstyrelsen 2015
Socialstyrelsen.se
Stöd till barn som anhöriga.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Tilldela projekt ”Blåvinge 2018-2019” medel ur sociala investeringsfonden med 
summan 656 900 kronor år 1 och 551 900 kronor för år 2.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

30



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
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§ 101 Dnr 2018/140

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunkompassen 

Ärendebeskrivning

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg. Det är anpassat till kommunal verksamhet 
genom att det belyser kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Sedan star-
ten 2002 har SKL genomfört cirka 200 utvärderingar i olika kommuner. En kommunkom-
passutvärdering är också en viktig del i nomineringsprocessen för att utse Sveriges kvalitets-
kommun

Utvärderingen sker genom granskning, besök och skriftlig rapport. Kommunen med god 
anpassningsförmåga och förmåga till lärande är det överordnande perspektivet som utvär-
deringskriterierna bygger på. En sådan kommun kännetecknas av att den har rutiner som 
ger underlag för systematiska analyser av egna prestationer och omgivningens krav för att 
på så sätt kunna anpassa organisationen och tjänsterna till medborgarnas behov och för-
väntningar. Kriterierna omfattar följande delar i en kommuns förvaltning:
-1. Offentlighet och demokrati
-2. Tillgänglighet och brukarorientering
-3. Politisk styrning och kontroll
-4. Ledarskap, ansvar och delegation
-5. Resultat och effektivitet
-6 Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik
-7. Verksamhetsutveckling
-8 Kommunen som samhällsbyggare

Kostnad för hela utvärderingen är 85 000 kronor. Priset är inklusive resor, övernattning, 
förberedelser, besök, slutrapport samt en muntlig återkoppling av resultatet. Utvärdering 
och återkoppling sker vid två olika tillfällen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-18
Broschyr, Utvärdering och kriterier för analys

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Anmäla Simrishamns kommun till utvärderingsverktyget Kommunkompassen inför 
hösten 2018.
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§ 101 forts Dnr 2018/140

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Finansiering av kostnaden för utvärderingen sker inom ramen för kommunled-
ningskontorets internbudget

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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arbetsutskott 2018-04-25

§ 102 Dnr 2018/175

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av konsumentärenden 2017 

Ärendebeskrivning

Mellan Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner finns upprättat samarbetsav-
tal rörande konsumentvägledning.
Inom avtalets omfattning ska Simrishamns kommun bedriva informations-spridning och 
vägledning till medborgarna i avtalskommunerna.

För 2017 redovisas antalet ärenden, typ av ärenden samt fördelning mellan kommunerna.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-12.
Konsumentrådgivarens skrivelse, 2018-03-28.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Som information lägga inkommen redovisning till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-04-25

§ 103 Dnr 2017/411

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Angående "gamla COOPs" lokaler på Fabriksgatan 
i Simrishamn. 

Ärendebeskrivning

Arne Nilsson föreslår i inlämnat medborgarförslag att ”gamla COOPs” lokaler på Fabriks-
gatan i Simrishamn framöver används för idrottsändamål som exempelvis bordtennis, bad-
minton, tennis mm.
I medborgarförslaget framförs också att om förslaget är realiserbart skulle man på sikt kun-
na riva Jonebergshallen.

Nilsson presenterade muntligt sitt förslag för kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 
17 januari 2018.

Till kommunen har inkommit ett antal medborgarförslag med förslag på användning av 
Coops gamla lokal i Simrishamn. Simrishamns kommun är inte ägare till fastigheten och 
kan därför inte styra över vilken verksamhet som skall bedrivas i nuläget. Kontakter har 
förevarit mellan kommunen och fastighetsägaren och det kan konstateras att för närvarande 
är köpeskillingen på en sådan nivå att något kommunalt köp ej är aktuellt.

Utifrån tidigare utredningsuppdrag avseende Jonebergshallens framtid har kommunstyrel-
sens arbetsutskott den 24 oktober 2012, § 458, beslutat ”Rivning av Jonebergshallen är inte 
aktuell”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade också vid sammanträde den 1 november 2017, 
§ 293, att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att, i samråd med kultur- och fritids-
nämnden, återkomma med investeringsbehov avseende Jonebergshallen i samband med 
budget 2019-2021.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-29.
Inkommit medborgarförslag, 2017-10-29.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Avslå medborgarförslaget då kommunen inte äger fastigheten och att det förnärva-
rande inte är aktuellt med något köp.
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arbetsutskott 2018-04-25

§ 103 forts Dnr 2017/411

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-04-25

§ 104 Dnr 2018/71

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Borgensavgift 2018 

Ärendebeskrivning

I mars har Simrishamns Näringslivsutveckling tagit upp ett nytt lån på 20 mnkr, varav 16 mnkr 
ersätter ett tidigare lån. Resterande 4 mnkr utgör ökad upplåning för att finansiera ombyggnad 
av Lyckebyhuset till bland annat museimagasin. Lånet är upptaget hos Kommuninvest (rörlig 
ränta med förfall 2021-04-22).

Förslaget är att avgiften på det nya lånet ska vara 0,63 procent. Som underlag för förslaget har 
inhämtats en bedömning från JLL Debt & Financial Advisory, ett rådgivningsföretag inom det 
finansiella området. Förutom ovan angiven avgiftsnivå ska bolaget lämna kompensation på 
0,04 procent vilket beräknas motsvara utebliven pantbrevskostnad.

Simrishamns Näringslivsutvecklings låneskuld uppgår efter ovanstående till 72,5 mnkr, ett 
belopp som kommunen är i borgen för (aktuell borgensram uppgår till 86 mnkr). Efter beak-
tande av nu föreslagen avgift beräknas Simrishamns Näringslivsutvecklings samlade borgens-
avgifter för 2018, inklusive kompensation för utebliven pantbrevskostnad, till 299 tkr. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK,  22 mars 2018
Beräknad borgensavgift, nyupplåning 19 mars 2018.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Simrishamns Näringslivsutveckling ska betala 0,63 procent i borgensavgift på i mars 
2018 upptaget lån på 20 mnkr hos Kommuninvest. Därtill ska borgensavgift på 0,04 
procent betalas som kompensation för utebliven pantbrevskostnad.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

36



Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-04-25

§ 105 Dnr 2018/191

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Dataskyddsombud 

Ärendebeskrivning

Europeiska unionen (EU) har beslutat om en ny förordning som innehåller regler 
för hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla 25 maj 2018 och kal-
las dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s 
medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen (PuL) i 
Sverige. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för sina personuppgiftsbehandlingar 
och måste enligt den nya dataskyddsförordningen utse ett dataskyddsombud (förkortat 
DPO efter engelskans Data Protection Officer).

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-12

Bakgrund/utredning

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i nuvarande personuppgifts-
lagen. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den 
personuppgiftsbehandling som sker och den som behandlar personuppgifter måste ha till-
räckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt. Om det är fråga om upp-
gifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning eller religiös tro ställs särskilda krav.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Utse Annika Linderoth till dataskyddsombud enligt artikel 37 i dataskyddsförord-
ningen för kommunstyrelsens behandlingar från och med 2018-05-25.

 Avsluta Annika Sandegrens uppdrag som personuppgiftsombud enligt personupp-
giftslagen (PUL), 2018-05-25.

 Delegera rätten att besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, 
raderande av personuppgifter till kommundirektören med rätt till vidaredelegering.

 Delegera rätten att lämna yttrande till förvaltningsrätt och besluta om överklagande 
gällande utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande till kom-
mundirektör med rätt till vidaredelegering.
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arbetsutskott 2018-04-25

§ 105 forts Dnr 2018/191

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Delegera ansvaret för registerförteckningen och tecknande av personuppgiftsbiträ-
desavtalen till kommundirektören med rätt till att vidaredelegera ansvaret.

______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-04-25

§ 106 Dnr 2018/192

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av detaljplan för Mellby 25:2 m fl, Kivik - samråd 

Ärendebeskrivning

Detaljplanen syftar till att pröva att ändra vändplats, ta bort korridor för förbifart och ersät-
ta marken med en ny verksamhetstomt, samt möjliggöra mindre utökningar för andra verk-
samhetsfastigheter.

Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom standardför-
farande.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 mars 2018, § 51, att godkänna ändringen av 
detaljplan för samråd.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-17.
Kungörelse, 2018-04-06.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-03-22, § 51.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Inte framföra någon erinran mot upprättad detaljplan för samråd.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-04-25

§ 107 Dnr 2017/427

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Allaktivitetshus 

Ärendebeskrivning

Kommundirektören fick, genom kommunstyrelsebeslut 2017-12-06, i uppdrag att utreda 
möjligheten att inrätta ett allaktivitetshus i Simrishamns tätort samt att uppdraget ska redo-
visas i arbetsutskottet i april.

Majoritetsgruppen i Simrishamns kommun har i en skrivelse framhållit att Simrishamn är 
en utpräglad kulturkommun och den kommun i Sverige som har näst mest kulturarbetare 
efter Stockholm. Det som saknas är en kultur/konsthall och ett allaktivitetshus för alla åld-
rar i Simrishamns stad. För att kunna kombinera alla de önskemål som finns från olika 
grupper i samhället såsom konstnärer, kulturarbetare, seniorer och ungdomar, önskar man 
därför utreda möjligheten till en lokal som skulle kunna fungera som ett allround/allaktivi-
tetshus i Simrishamn för olika typer av verksamheter. 

Syftet med föreliggande utredning är att utreda och belysa frågan kring ett allaktivitetshus 
för alla åldrar i Simrishamns stad innehållande en kultur/konsthall. Resultatet av utredning-
en innehåller förslag på möjlig lokal med överväganden och konsekvenser, såväl ekono-
miska som praktiska, för ett eventuellt framtida genomförande. 

Utredningen är genomförd av extern utredare, Peter Bernhorn, som föredrar ärendet vid 
dagens sammanträde.

Resultatet av utredningen har efter inventering av tidigare utredningar, intervjuer, samtal 
och workshops med berörda tjänstemän, aktörer och målgrupper, utmynnat i flera förslag 
på möjliga lokaler med överväganden och konsekvenser, såväl ekonomiska som praktiska, 
för ett eventuellt framtida genomförande. Utredningen gör av både praktiska och tidsmässi-
ga skäl inte anspråk på att ge en fullständig bild av hur ett framtida allaktivitetshus/konst-
hall rent konkret ska gestalta sig, utan pekar på de behov, önskemål, möjligheter och utma-
ningar som framkommit under resans gång. Det slutgiltiga utformandet kommer att kräva 
ytterligare genomlysning, planering, dialog och prospektering i fördjupat samarbete med 
berörda målgrupper utifrån de förutsättningar ett beslut kring framtida lokal innebär.

Rent generellt kan konstateras att behovet av möteslokaler är stort i Simrishamn. Trots att 
kommunen är jämförelsevis väl försedd med lokaler är efterfrågan på dessa stor, bl a på 
grund av ett ovanligt rikt föreningsliv, och många utrycker en önskan om fler och mer till-
gängliga, och gärna egna, lokaler. Mot bakgrund av detta har fyra alternativ på befintliga 
lösningar identifierats och presenterats i utredningen med sina respektive förutsättningar 
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

och för- och nackdelar. Samtliga byggnader har av utredaren bedömts möjliga att modifie-
ra till allaktivitetshus utifrån sina olika skilda förutsättningar. 

Jonebergshallen i kombination med Skeppet torde vara det ekonomiskt mest fördelaktiga 
alternativet. Det uppfyller dock inte kraven för ett allaktivitetshus då det kräver lokalise-
ring på två platser vilket talar emot denna lösning. Lokalerna var för sig bedöms dock kun-
na göras funktionella för respektive syfte.

Valfisken skulle om den ursprungliga funktionen som kulturhus återställdes vara väl läm-
pat som det allaktivitetshus det en gång var då lokaler, verksamhet och personal redan 
finns på plats. Detta skulle dock kräva en annan lösning för NOVA med allt av okända 
implikationer och kostnader det skulle innebära vilket, åtminstone i dagsläget, talar emot 
denna lösning.

Lyckebyhuset är det till ytan minsta alternativet om än inte kostnadsmässigt det billigaste. 
Det är minst tillgängligt beläget på plan 2 vilket också talar emot denna lösning. Det skulle 
dock i en framtid tillsammans med museimagasinet kunna komma att fungera som ett kul-
turhus och bidra till utvecklingen av Skansenområdet.

Skeppet i kombination med en påbyggd våning bedöms av utredaren vara det mest lämpli-
ga alternativet för prospekterandet av ett framtida allaktivitetshus/konsthall, men samtidigt 
det dyraste. Läget är centralt, tillgängligheten god, potentialen stor, och byggnaden och 
dess verksamheter skulle bidra till en levande och attraktiv stadskärna i anslutning till den 
pågående exploateringen och utvecklingen av Sjöfartsstråket. Om dagens uthyrningsverk-
samhet avvecklas och om Turistbyråns lokaler tas i anspråk bedöms möjligheten att anpas-
sa Skeppet till ett fungerande allaktivitetshus vara god. Den påbyggda andra våningen 
skulle med fördel kunna fungera som konsthall och även möjliggöra kontorslokaler för 
berörd personal. 

Kostnader för en tjänst som föreståndare/samordnare om c:a 500 tkr/år, samt för utställ-
ningsverksamheten till mellan 100-150 tkr/år, beräknas också tillkomma.

Kommundirektören överlämnar utredningen för politiskt ställningstagande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-18
Utredning om Allaktivitetshus i Simrishamn, daterad 2018-04-12

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen.
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_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens mål 2019 

Ärendebeskrivning

Den 8 mars 2018 var samtliga ledamöter i kommunstyrelsen inbjudna till en dag för att 
arbeta med kommunstyrelsen mål inför 2019. Dagen innehöll förutom konkret arbete med 
att ta fram målområden information kring god ekonomisk hushållning, uppföljning av 
kommunstyrelsens mål 2017, information om förvaltningens verksamhetsplaner för 2018, 
kommunledningskontorets nya organisation, kort repetition om styrmodellen, kommunsty-
relsen mål och indikatorer för 2018 samt kommunfullmäktiges fokusområden för perioden 
2017 – 2020. 
Arbetet med att ta fram målområden skedde utifrån tre moment, analys av verksamhetsbe-
rättelse, omvärldsanalys och prioritering av nya målområden. Nya målområden för 2019 
blev infrastruktur, bostäder, arbetsmarknadspolitiska åtgärder, trygghet för medborgare, 
kompetensförsörjning, digitalisering och medborgardialog. Förslagen presenterades för 
kommunstyrelsen den 11 april 2018 och uppdrag gavs till kommundirektören att bereda 
ärendet till kommunstyrelsen den 9 maj 2018. 
Föreliggande underlag är förslag till mål för kommunstyrelsens verksamhet 2019. Målen 
beslutas preliminärt under våren för att fastställas tillsammans med budget för 2019 till 
hösten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-18
Målbilaga kommunstyrelsens mål 2019, daterad 180418

Överläggning

Arbetsutskottet diskuterar redovisade mål och anser att vissa justeringar behöver göras 
inom vissa områden.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Anta preliminära mål för kommunstyrelsen 2019 enligt reviderat förslag 

 Uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på indikatorer till samtliga prelimi-
nära mål för 2019 till KSau i oktober
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_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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§ 109 Dnr 2018/185

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förstärka barns rättigheter - ny handlingsplan 

Ärendebeskrivning

Handlingsplanen och arbetet med att stärka barns rättigheter på kort och lång sikt samt förbätt-
ra barn och ungas levnadsvillkor, har gynnats genom att det finns ett politiskt beslut som är 
fattat sedan 2015. Strategiskt lyfts arbetet och får större genomslag med ett måldokument som 
är förankrat hela vägen från kommunfullmäktige till medarbetare som arbetar med barn. Ny 
handlingsplan för 2019-2022 bör upprättas då gällande handlingsplan löper ut 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 9 april 2018

Bakgrund/utredning

Handlingsplanen är ett måldokument med syfte att stärka barnets rättigheter på kort och lång 
sikt samt förbättra barns och ungas levnadsvillkor.

Handlingsplanen och arbetet med att stärka barns rättigheter har stärkts genom att det finns 
ett politiskt beslut som är fattat och att arbetet lyfts och aktualiserats genom innehållet i 
handlingsplanen ut i verksamheterna. Goda exempel finns i t ex barn- och utbildningsför-
valtningen och samhällsbyggnadsförvaltningen som visat på områden som utvecklats un-
der handlingsplanens tidsperiod. Under perioden 2015–2018 har barnbokslut genomförts 
till viss del, där uppföljning och utvärdering av handlingsplanen beskrivits förvaltningsvis. 
För barnbokslutet 2017 har alla förvaltningar inkommit med bidrag för en sammanställ-
ning, vilket visar på en positiv utveckling. Generellt behöver kommunen förtydliga och do-
kumentera att barnets bästa och barnets blivit hört och beaktat inför beslut som rör barn i större 
utsträckning genom att t  ex barnchecklistan används kontinuerligt, på alla nivåer. Även infly-
tande och delaktighet bland barn och unga är ett utvecklingsområde. Kommunen bör också ha 
en tydligare organisation i rollfördelningen för uppdrag kring barnrättsarbetet i de olika verk-
samheterna, för att strategiskt och framgångsrikt utveckla det arbete som är gjort och görs.

För att kunna implementera barnkonventionen i Simrishamns kommun i en ännu större 
utsträckning behövs några faktorer säkerställas för att nå framgång och utveckling. Kon-
ventionen måste vara väl förankrad i såväl den politiska som i tjänsteorganisationen. Det 
måste finnas god kunskap om barns villkor och den ska användas som underlag inför be-
slut. Arbetet måste vara strategiskt, långsiktigt och hållbart. Inför att barnkonventionen ska 
bli lag finns en del utmaningar som t ex. att tydliggöra barnrättsperspektivet i relevanta 
styrdokument på alla nivåer, att utredningar av barnets bästa/BKA genomförs inför beslut 
som påverkar barn, att höja kunskapsnivån om barns rättigheter för både barn och vuxna i 
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kommunala verksamheter och civilsamhället, att ge utrymme och mandat till medarbetare 
att testa nya metoder och initiera samverkan med barnet som utgångspunkt.

För att fortsätta Simrishamns kommuns välkända och fina barnrättsarbete behöver en ny 
handlingsplan arbetas fram. En handlingsplan för att implementera barnkonventionen i 
praktiken och på en strategisk nivå för att få en god grund att stå på inför att konventionen 
blir lag 2020 och de närmaste åren efter det att lagen har trätt i kraft. Utgångspunkten för 
handlingsplanen blir att konkretisera hur det strategiska och långsiktiga arbetet med barnkon-
ventionen i Simrishamns kommun ska genomföras under perioden 2019 – 2022.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Upprätta ny handlingsplan för att stärka barns rättigheter, 2019-2022. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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§ 110 Dnr 2018/205

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Flytt av statliga jobb 

Ärendebeskrivning

Regeringen anförde i budgetpropositionen för 2018 att det är viktigt att de myndigheter 
som bedriver verksamhet i flera delar av landets så långt det är möjligt ska upprätthålla 
denna. 
Finansdepartementet har i promemoria föreslagit att en myndighets beslut om lokalisering 
av sin verksamhet ska fattas av myndighetens ledning. Beslut som avser avveckling av 
myndighetens arbetsställen i en kommun ska även föregås av en konsekvensanalys. Vidare 
ska en myndighet som fattar beslut om lokalisering skicka beslutet till berörd kommun, 
länsstyrelse och den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. 
Konsekvensanalysen ska innehålla en beskrivning av de verksamhetsmässiga, ekonomiska 
och personella konsekvenserna av myndighetens planerade beslut samt en bedömning av 
de regionala konsekvenserna. Av analysen ska också framgå vilka alternativa möjligheter 
som finns att utveckla eller rationalisera myndighetens befintliga verksamhet i kommunen. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2018-04-23
Finansdepartementets promemoria, Ökad styrning av myndigheters lokalisering

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 Det är av största vikt att poängtera att kommuner, länsstyrelser och övriga med an-
svar för det regionala tillväxtarbetet ska ha möjlighet att i ett tidigt skede få kun-
skap om de förändringar som planeras och därmed kunna vara en viktig part i kon-
sekvensanalysarbete som myndigheten ska göra.

 Simrishamns kommun ställer sig i övrigt positiv till förslaget om ökad styrning av 
myndigheters lokalisering

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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§ 111 Dnr 2018/143

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revisionsberättelse för år 2017 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Ärendebeskrivning

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har avlämnat årsredovisningen för 
2017.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att medlemskommunernas full-
mäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2018-04-19
Årsredovisning 2017, Ystad- Österlenregionens miljöförbund
Revisionsberättelse 2017, 2018-03-08

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisningen och bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 112 Dnr 2018/70

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revisionsberättelse för år  2017 - ÖKRAB 

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB) har avlämnat årsredovis-
ning för 2017. Årets resultat efter bokslutsdispositioner uppgår till ca 
-53 tkr. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att resultatet balanseras i 
ny räkning samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2017. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2018-04-16
Årsredovisning 2017, Österlens kommunala renhållnings AB
Rapportering från PwC, Österlens kommunala renhållnings AB, avser räkenskapsår 2017
Lekmannarevisorers granskningsrapport för år 2017 – Österlens Kommunala Renhållnings 
AB

Jäv

Christer Akej (M) anmäler jäv i ärendet och deltar inte i beslutet. Anders Johnsson (M) 
utses att justera denna paragraf.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att fastställa resultat-och ba-
lansräkning samt att resultatet balanseras i ny räkning.

 Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2017.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 113 Dnr 2018/184

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SÖSK årsredovisning 2017 

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté har översänt årsredovisning för 2017. Av revisions-
berättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att kom-
mitténs ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2018-04-19
Årsredovisningen för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 2017
Revisionsberättelse för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 2017

Jäv

Karl-Erik Olsson (S) och Anders Johnsson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslut av ären-
det.

I denna paragraf tjänstgör Pia Ingvarsson (S) som ordförande.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisningen avseende 2017 för Sydöstra Skånes samarbetskommit-
té 

 Bevilja ledamöterna i Sydöstra Skånes samarbetskommitté ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret 2017.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 114 Dnr 2018/174

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revisionsberättelse för år  2017 - Sydöstra Skånes Räddningstjänstför-
bund 

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Räddningsförbund har översänt årsredovisning för 2017. Av revisionsberättel-
sen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att direktionens leda-
möter beviljas ansvarsfrihet

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2018-04-19
Årsredovisningen för Sydöstra Skånes Räddningsförbund 2017
Revisionsberättelse för Sydöstra Skånes Räddningsförbund 2017

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisningen avseende 2017 för Sydöstra Skånes Räddningsförbund

 Bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i Sydöstra Skånes Räddningsför-
bund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ej besvarade motioner 

Ärendebeskrivning

Kommunallagen innehåller  bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och 
motioner, KL kap 5. 23, 2 § 30.

Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år ska 
redovisa de medborgarförslag och motioner som inte beretts färdigt och beslutats. Arbets-
ordningen § 31, § 27.

Enligt KL, kap 5, § 35, 2:a stycket, ges fullmäktige rätt att avskriva motioner som ej hand-
lagts inom ett år från det att motionen väckts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK 13 april 2018
Förteckning, ej besvarade motioner, 

Överläggningar

Arbetsutskottet diskuterar upprättad förteckning och finner att viss justering av svarstid 
behöver göras. Kommunledningskontoret återkommer med reviderad förteckning till kom-
munstyrelsens sammanträde.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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§ 116 Dnr 2018/180

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ej besvarade medborgarförslag 

Ärendebeskrivning

Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och 
motioner, KL, kap 5, 

Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år ska 
redovisa de medborgarförslag och motioner som inte beretts färdigt och beslutats. Arbets-
ordningen, § 31, § 27

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 13 april 2018
Sammanställning över ej färdigbehandlade medborgarförslag.

Överläggningar

Arbetsutskottet diskuterar upprättad förteckning och finner att viss justering av svarstid 
behöver göras. Kommunledningskontoret återkommer med reviderad förteckning till kom-
munstyrelsens sammanträde.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
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§ 117 Dnr 2017/433

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2019-2021 - kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

Enligt fastställda budgetdirektiv ska nämnderna och styrelsen överlämna budgetskrivelser 
för perioden 2019-2021 till budgetberedningens sammanträde den 14 maj 2018. 
Kommunledningskontoret har upprättat följande förslag till budgetskrivelse exklusive mål 
som hanteras separat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2018-04-19
Budgetskrivelse för kommunstyrelsen 2019-2021.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
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§ 118 Dnr 2018/197

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Miljöbokslut 2017 

Ärendebeskrivning

De nationella miljökvalitetsmålen
Riksdagen antog år 1999 femton så kallade miljökvalitetsmål med beskrivningar av vilka 
tillstånd som ska uppnås för att olika miljöproblem ska anses vara lösta. Miljökvalitetsmå-
len togs fram i syfte att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöpro-
blemen i Sverige är lösta. Det innebär att miljöpåverkan måste minska till hållbara nivåer 
före år 2020, som är satt som slutdatum. Länsstyrelsens i Skåne län uppgift har varit att 
precisera, konkretisera och regionalt anpassa de nationella målen i ett antal delmål som 
gäller för Skåne län. År 2003 antog länsstyrelsen programmet Skånes miljömål och miljö-
handlingsprogram. Som en anpassning till förändringar på nationell nivå utfördes en mind-
re revidering år 2007. Ett åtgärdsprogram för de regionala miljömålen har utarbetats och 
därefter med jämna mellanrum uppdaterats.

Kommunerna har en viktig roll i arbetet med att nå de regionala miljömålen såväl som de 
nationella miljökvalitetsmålen, både som myndighetsutövare och som ansvarig för sam-
hällsplaneringen. Kommunens miljömålsprogram innehåller ett antal åtgärder som bygger 
på Länsstyrelsens i Skåne län åtgärdsprogram. Simrishamns kommuns miljömålsåtgärds-
program Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen 2015-2020 antogs av Kommunstyrelsen 
2013-03-13, med revideringar 2014-10-13 och med smärre ändringar och korrigeringar 
beslutade i samband med antagande av miljöbokslut 2015 och 2016. 

Ett antal av åtgärderna är i föreliggande bokslut korrigerade i ansvarsled p.g.a. förändring-
ar i organisation och för att bättre följa reglemente. Åtgärdsprogrammet ska förtydliga för-
valtningarnas ansvar och samtidigt sprida kunskap om vad olika aktörer arbetar med. I syf-
te att kunna sammanställa en beskrivning av hur de olika åtgärderna fortskrider, och hur 
ansvariga organ uppnått ställda mål och åtgärder, har förfrågningar om detta gått ut till 
berörda förvaltningar, enheter, miljöförbund och tjänstemän under februari 2018. En per-
son på varje förvaltning har fått ansvar för återrapportering av miljömålsarbetet. För att 
synliggöra andra miljömålsgynnande aktiviteter som också sker i kommunen, men ligger 
utanför miljömålsprogrammet, finns i årets miljöbokslut även redovisade några exempel. 
Syftet är att visa att miljömålen och miljöarbete är bredare implementerade i kommunens 
verksamheter än vad som inryms i miljömålsprogrammets miljöåtgärder och ett urval aktö-
rers aktiviteter redogörs därför för att visa på goda exempel.

Varje delåtgärd i miljöbokslutet redovisas med en bedömning om den är uppnådd eller ej. I 
bedömningarna hur väl åtgärderna uppnått målen under 2017 används en färgskala från 
grön, över gul, till röd för enkelhetens och överblickbarhetens skull. Det bör framhävas att 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-04-25

§ 118 forts Dnr 2018/197

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

för ett antal ej färdigställda åtgärder får deras status oproportionell stor påverkan på sam-
manräkningen, då de är upptagna i programmet som lösningar på flera olika miljömålsåt-
gärder och därmed räknas mer än en gång. Det betyder bl.a. att antalet kvarstående röda 
och gula statusmarkeringar inte är helt rättvisande för läget 2017. Därtill har under 2017 
fler åtgärder satts igång och arbetats med än under någon av de föregående åren. Det finns 
däremot bara tre färger för statusmarkering i föreliggande redovisningsform, vilket innebär 
att ett helt nyligen påbörjat arbete får samma gula färg som ett nästan färdigställt arbete. 
Därmed blir färgernas antal något missvisande i årets miljöbokslut, med tendens att visa en 
sammantaget mindre förbättrad status jämfört med föregående år än vad faktiskt är fallet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 19 april 2018
Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen 2015-2020,  
Miljöbokslut 2017

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna Miljöbokslut 2017 och lägga det till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 119 Dnr 2017/263

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Anders Johnsson (M) om namnbyte till Österlens kommun 

Ärendebeskrivning

Anders Johnsson (M) har i inkommen motion föreslagit fullmäktige besluta ”att utreda 
möjligheten att Simrishamns kommun byter namn till Österlens kommun”.

En kommun kan hos regeringen ansöka om att få byta namn.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet på sammanträdet den 24 janu-
ari 2018 uppdrogs åt kommundirektören att se hur en annonsering kan ske gällande syn-
punkter om namnbyte till Österlens kommun.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-17.
Sammanställning, annons samt inkomna svar och synpunkter.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-01-04.
Motion från Anders Johnsson (M), inkommen 2017-05-26.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Med hänvisning till gjord undersökning anses motionen vara besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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