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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:
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Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 101 Fastställande av ärendelista 2018/78 4
§ 102 Meddelande 2018/42 5
§ 103 Information om CEMR-deklaration och handlings-

plan
2018/220 6

§ 104 Information om dataskyddsombud 2018/191 7
§ 105 Kvotfördelning för levande östersjöhamnar för kom-

mande generationer.
2018/230 8

§ 106 E-brev angående upphandling av Simrishamns sjuk-
hus. Dialogmöte.

2018/233 9

§ 107 Information från kommunstyrelsens ordförande 2018/17 10
§ 108 Redovisning av delegeringsbeslut 2018/15 11
§ 109 Ansökan ur sociala investeringsfonden 2018/150 12
§ 110 Kommunkompassen 2018/140 13-14
§ 111 Redovisning av konsumentärenden 2017 2018/175 15
§ 112 Medborgarförslag - Angående "gamla COOPs" lo-

kaler på Fabriksgatan i Simrishamn.
2017/411 16-17

§ 113 Borgensavgift 2018 2018/71 18
§ 114 Dataskyddsombud 2018/191 19-20
§ 115 Ändring av detaljplan för Mellby 25:2 m fl, Kivik - 

samråd
2018/192 21

§ 116 Allaktivitetshus 2017/427 22-27
§ 117 Kommunstyrelsens mål 2019 2018/201 28
§ 118 Förstärka barns rättigheter - ny handlingsplan 2018/185 29-30
§ 119 Flytt av statliga jobb - handlingar kommer på mån-
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2018/205 31

§ 120 Tilläggsanslag för utökning av Sankt Olofs skola 2018/159 32
§ 121 Revisionsberättelse för år 2017 - Ystad-Österlenre-

gionens miljöförbund
2018/143 33

§ 122 Revisionsberättelse för år  2017 - ÖKRAB 2018/70 34
§ 123 SÖSK årsredovisning 2017 2018/184 35
§ 124 Revisionsberättelse för år  2017 - Sydöstra Skånes 

Räddningstjänstförbund
2018/174 36

§ 125 Ej besvarade motioner 2018/179 37
§ 126 Ej besvarade medborgarförslag 2018/180 38
§ 127 Budget 2019-2021 - kommunstyrelsen 2017/433 39
§ 128 Miljöbokslut 2017 2018/197 40-41
§ 129 Motion från Anders Johnsson (M) om namnbyte till 

Österlens kommun
2017/263 42
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-05-09

§ 101 Dnr 2018/78

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Framkommer önskemål om information från mötet med Region Skåne vad gäller ny upp-
handling av Simrishamns sjukhus.

Socialchef Stina Lundquist kommer ge information från mötet.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna dagens ärendelista med tillägg av information från socialchefen ang upp-
handling av sjukhuset.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-05-09

§ 102 Dnr 2018/42

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelande

Följande meddelanden redovisas: 

- Dokumenthanteringsplan med gallringsbeslut, Överförmyndaren i Simrishamn

- Socialnämndens beslut:  Sammanställning från Förebyggande hembesök 2017

- NTM-utskottets protokoll, 2018-04-11

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut; Branteviksvägen, frågor om väghållare och 
markägarförhållanden, Simris 21:3.

- Befolkningsprognos 2018-2040.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-05-09

§ 103 Dnr 2018/220

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om CEMR-deklaration och handlingsplan

Personalspecialist Jessica Björklund informerar om CEMR-deklarationen.

CEMR, Council of European Municipalities and Regions, är den europeiska deklarationen 
om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå och riktar sig till Euro-
pas kommuner och regioner. 

CEMR skapades 2006 och Simrishamns kommun skrev under deklarationen 2009.

CEMR-deklarationen är indelad i principer, sex st, och artiklar, 30 st. En av principerna är 
”Jämställdhet är en grundläggande rättighet”. 

När det gäller kommunens arbete med CEMR-deklarationen har man utgått från kommu-
nens nämndsmål. Varje artikel kopplas till ett el. flera nämndsmål. 

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-05-09

§ 104 Dnr 2018/191

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om dataskyddsombud

Utredare Anna Jakobsson informerar om  GDPR som börjar gälla den 25 maj 2018.

Personuppgiftslagen, PUL,  som är från 1998, är nu förstärkt och dessutom EU-gemensam.

Sanktionsavgifter införs, fanns ej i PUL, och myndigheter är skyldiga att tillsätta ett data-
skyddsombud. Vidare måste personuppgiftsbiträdesavtal ingås med samtliga leverantörer 
m fl. 

Simrishamns kommun har sedan hösten 2017 arbetat i en förvaltningsgemensam arbets-
grupp när det gäller de nya reglerna. 

Varje nämnd ansvarar för sina uppgifter. 

Simrishamns kommun har anställt Annika Linderoth som dataskyddsombud.

Annika Linderoth presenterar sig. Är utbildad jurist och har jobbar både inom privat, stat 
och offentlig verksamhet. 

Simrishamns kommun är anställningsmyndighet för dataskyddsombudet och tjänsten är på 
100 %. Tjänsten delas med Ystad, Tomelilla och Sjöbo kommuner vilket innebär att Anni-
ka kommer tjänstgöra i Simrishamn ca 25 % av sin tjänst.

_____ 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-05-09

§ 105 Dnr 2018/230

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kvotfördelning för levande östersjöhamnar för kommande generationer

Projektledare Vesa Tschernij, Marint centrum, informerar om skrivelsen som kommunen, 
gemensamt med länsstyrelsen, kommer skicka in till Havs- och Vattenmyndigheten, HoV, 
i Göteborg.

Skrivelsen ger förslag på åtgärder för att möjliggöra ett framtida fiske i våra östersjöham-
nar. Diskussion har ägt rum med fiskare som stödjer förslaget.

Av skrivelsen framgår bl a att ett nytt system måste skapas vad gäller hanteringen av torsk-
kvoterna i Östersjön. Regionalkvoten som HoV införde 2017 hjälpte inte då förutsättning-
arna för ett lönsamt fiske försvagats ytterligare.

Ett förslag är att en övervägande del av kvoten i östra Östersjön och hela kvoten i västra 
Östersjön måste permanent avsättas i en regional kvot för fiskare som enbart har torskfis-
ketillstånd i Östersjön och vars fartygsstorlek är anpassat för lokala landningar. 

Man bör även utreda möjligheten att inom ramen för regionalkvoterna i Östersjön öppna 
för en möjlighet att kombinera sill- och torskfiske. En översyn av licenssystemet och torsk-
tillstånden för att minska antalet passiva fiskare som inte utnyttjar sina tillstånd är nödvän-
digt.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-05-09

§ 106 Dnr 2018/233

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från möte om ny upphandling av Simrishamns sjukhus

Socialchef Stina Lundquist ger information från möte som kommunen haft gemensamt 
med Region Skåne vad gäller ny upphandling av Simrishamns sjukhus.

Nuvarande avtal löper fram till 2020-04-30. Nytt avtal vill man ska vara klart under 2019.

Region Skåne bjöd in kommunen för att få en dialog om kommunens syn av nuläge resp 
framtid vad gäller Simrishamns sjukhus. 

Mycket av de som idag finns på sjukhuset fungerar utmärkt men det finns också en del som 
kan bli bättre. Brist på specialistläkare är ett problem. 

Kommunen överlämnade en skrivelse från KPR, Kommunala Pensionärsrådet. Av skrivel-
sen framgår de önskemål som KPR har. En del önskemål finns redan idag på sjukhuset, 
vilket innebär att KPR vill att dessa funktioner ska stanna kvar. Man anser det vara viktigt 
att sjukhuset kan möta de äldres behov. Man önskar t ex att rehabilitering ska kunna ges på 
Simrishamns sjukhus, även om man opererats på annat sjukhus. 

Region Skåne önskar att tjänstemän från kommunen och regionen kommer träffas framö-
ver för komma fram till vad som ska ingå i upphandlingsunderlaget.

Det är angeläget för regionen att ett uppföljningsmöte sker.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-05-09

§ 107 Dnr 2018/17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande, Karl-Erik Olsson (S) hälsar två nya ersättare välkomna till 
kommunstyrelsen, Henric Appelkvist (M) och Thomas Paulsson (SD).

Vidare informeras om ändringar i sammanträdeskalender för maj resp juni månad:

Arbetsutskottets sammanträde den 16 maj är inställt. Nytt sammanträdesdatum är den 30 
maj, kl 13.00.

Kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj är inställt. Nytt sammanträdesdatum är den 
13 juni, kl 13.00.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj är inställt.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni börjar kl 15.00. SKL kommer ge en utbild-
ning i ”Hat, Hot och Våld”.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-05-09

§ ParagrafNr. Dnr 2018/15

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av delegeringsbeslut

Följande delegeringsbeslut redovisas:

- Arbetsutskottets beslut, 2018-04-25, §§ 91-99

- Redovisning av delegeringsbeslut, kommunledningskontoret.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-05-09

§ 109 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 beslut, 25 april 2018, § 100

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 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:
Samverkansrådet barn & Unga
Enhetschef Elevhälsan
Avdelningschef Individ- och familjeomsorg
Enhetschef Barn & Unga
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-05-09

§ 110 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 beslut, 25 april 2018, § 101

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Anmäla Simrishamns kommun till utvärderingsverktyget Kommunkompassen inför 
hösten 2018.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-05-09

§ 110 forts Dnr 2018/140

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

_______
Beslutet expedieras till:
SKL, Sveriges Kommuner och landsting
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-05-09

§ 111 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 informationsspridning 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 beslut, 25 april 2018, § 102.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Som information lägga inkommen redovisning till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Sjöbo kommun
Tomelilla kommun
Ystad kommun
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-05-09

§ 112 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 beslut, 25 april 2018, § 103.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Avslå medborgarförslaget då kommunen inte äger fastigheten och att det förnärva-
rande inte är aktuellt med något köp.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-05-09

§ 112 forts Dnr 2017/411

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Arne Nilsson
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-05-09

§ 113 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 beslut, 25 april 2018, § 104

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 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:
Simrishamns Näringslivsutveckling AB
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-05-09

§ 114 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
Arbetsutskottets  beslut, 25 april 2018, § 105.

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.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 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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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-05-09

§ 114 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:
Annika Linderoth
Annika Sandegren
Kommundirektör Diana Olsson
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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 beslut, 25 april 2018, § 106.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Inte framföra någon erinran mot upprättad detaljplan för samråd.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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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.

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 
och för- och nackdelar. Samtliga byggnader har av utredaren bedömts möjliga att modifie-
ra till allaktivitetshus utifrån sina olika skilda förutsättningar. 
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§ 116 forts Dnr 2017/427

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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 har överlämnat utredningen för politiskt ställningstagande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-18
Utredning om Allaktivitetshus i Simrishamn, daterad 2018-04-12
Arbetsutskottets beslut, 25 april 2018, § 107.

Yrkanden
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunstyrelsens ordförande, Karl-Erik Olsson (S), yrkar; 

- att anställa en aktivitetssamordnare i syfte att samordna aktiviteter och verksamhe-
ter i anvisas lokal på Fredsdalsgatan 7 (fd Österlengymnasiet)

- ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med arbetsförmedlingen undersöka 
möjligheten till att aktivitetssamordnaren blir en extra tjänst senast från 15 augusti 
2018

- ställa sig bakom ett principbeslut om att uppföra ett allaktivitetshus inrymmande en 
konsthall inom Skansensområdet i anslutning till kommande planerad bebyggelse

- uppdrag enligt ovan ges till samhällsbyggnadsnämnden.

Ajournering

Anders Johnsson (M) begär ajournering, vilken verställs kl 15.25-15.40.

Yrkanden

Efter ajournering yrkar Anders Johnsson (M) bifall till ordförandens två första att-satser. 
Yrkar avslag på tredje och fjärde att-satsen och yrkar istället att kommunen tar upp en dia-
log med seniorerna om etablering av en gemensam lokal och hur denna ska vara utrustad 
samt belägen.

Malin Henriksson (L) yrkar avslag på tredje och fjärde att-satserna

Gudrun Schyman (F!) yrkar återremiss på tredje att-satsen för en grundligare utredning. 
Även konsekvenserna av att ta tillbaks Valfisken bör utredas.

Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till ordförandens yrkande.

Malin Henriksson (L) drar tillbaks sitt yrkande och yrkar återremiss enligt  Gudrun Schy-
mans (F!) yrkande.

Anders Johnsson (M) begär ajournering, vilken verkställs kl 15.50-15.55.

Efter ajournering meddelar Anders Johnsson (M) att man stödjer Gudrun Schymans (F!) 
återremissyrkande vad gäller tredje att-satsen.

Beslutsgång
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ordföranden ställer proposition på första och andra att-satserna i sitt yrkande och finner att 
kommunstyrelsen besluta bifalla första och andra att-satserna i yrkandet.

Därefter ställer ordföranden proposition på att avgöra att-sats tre idag mot Gudrun Schy-
mans (F!) återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som vill att ärendet avgöras idag röstar Ja.

Den som vill återremittera ärendet röstar Nej.

Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer 
Grankvist (S), Mats Bengtsson (C), Carl-Göran Svensson (C), Christer Vigren (ÖP, Lisa 
Kvarnbäck (ÖP), Thomas Paulsson (SD) och Tomas Assarsson (SD) mot 6 Nej-röster; 
Malin Henriksson (L), Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Maria Linde Strömberg 
(M), Håkan Rosenkvist (M) och Gudrun Schyman (F!).

Kommunstyrelsen har beslutat att avgöra att-sats tre vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på att-satserna tre och fyra i sitt yrkande ”ställa sig bakom 
ett principbeslut om att uppföra ett allaktivitetshus inrymmande en konsthall inom Skan-
sensområdet i anslutning till kommande planerad bebyggelse samt att uppdraget ges till 
samhällsbyggnadsnämnden ” mot Anders Johnssons (M) yrkande om att kommunen tar 
upp en dialog med seniorerna om etablering av en gemensam lokal och hur denna ska vara 
utrustad och belägen och finner att kommunstyrelsen beslutat ställa sig bakom ett princip-
beslut om att uppföra ett allaktivitetshus inrymmande en konsthall inom Skansensområdet i 
anslutning till kommande planerad bebyggelse samt att uppdraget ges till samhällsbygg-
nadsnämnden.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

25



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-05-09

§ 116 forts Dnr 2017/427

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Den som röstar på ordförandens yrkande att ställa sig bakom ett principbeslut om att upp-
föra ett allaktivitetshus inrymmande en konsthall inom Skansensområdet i anslutning till 
kommande planerad bebyggelse samt att uppdraget ges till samhällsbyggnadsnämnden rös-
ta Ja.

Den som röstar på Anders Johnssons (M) om att kommunen tar upp en dialog med senio-
rerna om etablering av en gemensam lokal och hur denna ska vara utrustad och belägen 
röstar Nej.

Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer 
Grankvist (S), Mats Bengtsson (C), Carl-Göran Svensson (C), Christer Vigren (ÖP, Lisa 
Kvarnbäck (MP), Thomas Paulsson (SD) och Tomas Assarsson (SD), 4 Nej-röster; Anders 
Johnsson (M), Christer Akej (M), Maria Linde Strömberg (M) och Håkan Rosenkvist (M) 
samt avstår två ledamöter från att rösta; Malin Henriksson (L) och Gudrun Schyman (F!).

Kommunstyrelsen har således beslutat att ställa sig bakom ett principbeslut om att uppföra 
ett allaktivitetshus inrymmande en konsthall inom Skansensområdet i anslutning till kom-
mande planerad bebyggelse samt att uppdraget ges till samhällsbyggnadsnämnden.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Anställa en aktivitetssamordnare i syfte att samordna aktiviteter och verksamheter i 
anvisad lokal på Fredsdalsgatan 7 (fd Österlengymnasiet)

 Kommundirektören ges i uppdrag att tillsammans med arbetsförmedlingen undersö-
ka möjligheten till att aktivitetssamordnaren blir en extra tjänst senast från 15 au-
gusti 2018

 Ställa sig bakom ett principbeslut om att uppföra ett allaktivitetshus inrymmande en 
konsthall inom Skansensområdet i anslutning till kommande planerad bebyggelse

 Uppdrag enligt ovan ges till samhällsbyggnadsnämnden.

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Maria Linde Ström-
berg (M), Håkan Rosenkvist (M) och Gudrun Schyman (F!).

Anteckning till protokollet
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Malin Henriksson (L) lämnar följande protokollsanteckning:

Liberalerna anser att om beslut som inte baseras på utredningens förutsättningar tas så bör 
en ny och förutsättningslös utredning göras. Då med ett avsmalnat uppdrag som förtydligar 
att det är en lämplig placering för ett allaktivitetshus som avses. 
Beslutet att placera allaktivitetshuset på Skansen görs nu utan att särskilt peka på Lyckeby-
huset som nämns i utredningen. Då öppnas möjligheten att detta rör en helt ny byggnad. 
Detta principbeslut tas nu utan lämplig utredning. En alltför vanlig ordning i Simrishamns 
kommunala politik. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommundirektör Diana Olsson
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 117 Dnr 2018/201

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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 18 april 2018
Målbilaga kommunstyrelsens mål 2019, daterad 18 april 2018
Arbetsutskottets beslut, 25 april 2018, § 108

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 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

_______
Beslutet expedieras till:
Kommundirektör Diana Olsson
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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
Arbetsutskottets beslut, 25 april 2018, § 109.

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 
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som påverkar barn, att höja kunskapsnivån om barns rättigheter för både barn och vuxna i 
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.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

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

_______
Beslutet expedieras till:
Barnombudsman
Perosnalchef
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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 23 april 2018
Finansdepartementets promemoria, Ökad styrning av myndigheters lokalisering
Arbetsutskottets beslut, 25 april 2018, § 110.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 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.

______
Beslutet expedieras till:
Finansdepartementet
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Tilläggsanslag för utökning av Sankt Olofs skola 

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2018, § 84, beslutades att ge kom-
munstyrelsen i uppdrag att besluta om investeringskostnaden för ombyggnaden till klass 4 
och för ny plats av fritidsverksamheten i S:t Olofs skola till ett maxbelopp av 1 804 000 
kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 16 april 2018
Kommunfullmäktiges beslut 23 april 2018, § 84.

Avstå från att delta i beslutet

Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Maria Linde Strömberg (M), Håkans Rosenkvist 
(M) och Malin Henriksson (L) anmäler att de inte deltar i behandling och beslut av ärendet.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Investeringskostnaden  för ombyggnad till klass 4 och för ny plats av fritidsverk-
samheten i S:t Olofs skola medges ett maxblopp på 1 804 000 kronor.

 Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram för 2018 ökas med 1 804 000 kronor 
för ombyggnaden.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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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, 19 april 2018
Årsredovisning 2017, Ystad- Österlenregionens miljöförbund
Revisionsberättelse 2017, 8 mars 2018
Arbetsutskottets beslut 25 april 2018, § 111.

Jäv

Lisa Kvarnbäck (MP) anmäler jäv. Thomas Hansson (MP) tjänstgör för Lisa Kvarnbäck i 
denna paragraf.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

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

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 122 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, 16 april 2018
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
Arbetsutskottets beslut, 25 april 2018, § 112

Jäv

Christer Akej (M) anmäler jäv i ärendet. Kristina Åhberg (M) tjänstgör för Christer Akej 
(M) i denna paragraf.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 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:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 123 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, 19 april 2018
Årsredovisningen för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 2017
Revisionsberättelse för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 2017
Arbetsutskottets beslut, 25 april 2018, § 113.

Jäv

Karl-Erik Olsson (S) och Anders Johnsson (M) anmäler jäv i ärendet.

Berit Olsson (S) tjänstgör för Karl-Erik Olsson (S) och Karin Fellström (M) tjänstgör för 
Anders Johnsson (M) i denna paragraf.

Christer Grankvist (S) tar över ordförandeskapet i denna paragarf.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna årsredovisningen avseende 2017 för Sydöstra Skånes samarbetskommit-
té 

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

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 124 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, 19 april 2018
Årsredovisningen för Sydöstra Skånes Räddningsförbund 2017
Revisionsberättelse för Sydöstra Skånes Räddningsförbund 2017
Arbetsutskottets beslut, 25 april 2018, § 114.

Jäv

Håkan Rosenkvist (M) anmäler jäv i ärendet. Karin Fellström (M) tjänstgör för Håkan Ro-
senkvist (M) i detta ärende.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 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:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 125 Dnr 2018/179

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
Arbetsutskottets beslut, 25 april 2018, § 115

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Med godkännande lägga den i ärendet gjorda redovisningen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

37



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-05-09

§ 126 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
Arbetsutskottets beslut, 25 april 2018, §116.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Med godkännande lägga den i ärendet gjorda redovisningen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 127 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, 19 april 2018
Budgetskrivelse för kommunstyrelsen 2019-2021
Arbetsutskottets beslut, 25 april 2018, § 117.

Avstå från att delta i beslutet

Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Maria Linde Strömberg (M), Håkan Rosenkvist 
(M) och Malin Henriksson (L) meddelar att de inte deltar i behandling och beslut av ären-
det.

Yrkanden

Ordföranden, Karl-Erik Olsson (S), yrkar att ”Avveckla bidrag till räddningsvärn” under 
besparingsmöjligheter ska tas bort, i övrigt bifall till upprättad budgetskrivelse.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Under besparingsmöjligheter ska ”Avveckla bidrag till räddningsvärn” tas bort.

 I övrigt bifall till upprättad budgetskrivelse.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 128 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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§ 128 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 beslut, 25 april 2018, § 118.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna Miljöbokslut 2017 och lägga det till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

41



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-05-09

§ 129 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, 17 april 2018
Sammanställning, annons samt inkomna svar och synpunkter.
Arbetsutskottets beslut, 24 januari 2018, § 11
Motion från Anders Johnsson (M), inkommen 2017-05-26
Arbetsutskottets beslut, 25 april 2018, § 119

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Med hänvisning till gjord undersökning anses motionen vara besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

42


	Protokoll förstasida
	Fastställande av ärendelista
	Beslut KS 2018-05-09
Fastställande av ärendelista

	Meddelande
	Beslut KS 2018-05-09
Meddelande

	Information om CEMR-deklaration och handlingsplan
	Beslut KS 2018-05-09
Information om CEMR-deklaration och handlingsplan

	Information om dataskyddsombud
	Beslut KS 2018-05-09
Information om dataskyddsombud

	Kvotfördelning för levande östersjöhamnar för kommande generationer.
	Beslut KS 2018-05-09
Kvotfördelning för levande östersjöhamnar för kommande generationer.

	E-brev angående upphandling av Simrishamns sjukhus. Dialogmöte.
	Beslut KS 2018-05-09
E-brev angående upphandling av Simrishamns sjukhus. Dialogmöte.

	Information från kommunstyrelsens ordförande
	Beslut KS 2018-05-09
Information från kommunstyrelsens ordförande

	Arbetsutskottets delegeringsbeslut 2018
	Beslut KS 2018-05-09
Arbetsutskottets delegeringsbeslut 2018

	Ansökan ur sociala investeringsfonden
	Beslut KS 2018-05-09
Ansökan ur sociala investeringsfonden

	Kommunkompassen
	Beslut KS 2018-05-09
Kommunkompassen
	Sida 1
	Sida 2


	Redovisning av konsumentärenden 2017
	Beslut KS 2018-05-09
Redovisning av konsumentärenden 2017

	Medborgarförslag - Angående "gamla COOPs" lokaler på Fabriksgatan i Simrishamn.
	Beslut KS 2018-05-09
Medborgarförslag - Angående "gamla COOPs" lokaler på Fabriksgatan i Simrishamn.
	Sida 1
	Sida 2


	Borgensavgift 2018
	Beslut KS 2018-05-09
Borgensavgift 2018

	Dataskyddsombud
	Beslut KS 2018-05-09
Dataskyddsombud
	Sida 1
	Sida 2


	Ändring av detaljplan för Mellby 25:2 m fl, Kivik - samråd 
	Beslut KS 2018-05-09
Ändring av detaljplan för Mellby 25:2 m fl, Kivik - samråd 

	Allaktivitetshus 
	Beslut KS 2018-05-09
Allaktivitetshus 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6


	Kommunstyrelsens mål 2019
	Beslut KS 2018-05-09
Kommunstyrelsens mål 2019

	Förstärka barns rättigheter - ny handlingsplan 
	Beslut KS 2018-05-09
Förstärka barns rättigheter - ny handlingsplan 
	Sida 1
	Sida 2


	Flytt av statliga jobb - handlingar kommer på måndag
	Beslut KS 2018-05-09
Flytt av statliga jobb - handlingar kommer på måndag

	Tilläggsanslag för utökning av Sankt Olofs skola
	Beslut KS 2018-05-09
Tilläggsanslag för utökning av Sankt Olofs skola

	Revisionsberättelse för år 2017 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund
	Beslut KS 2018-05-09
Revisionsberättelse för år 2017 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund

	Revisionsberättelse för år  2017 - ÖKRAB
	Beslut KS 2018-05-09
Revisionsberättelse för år  2017 - ÖKRAB

	SÖSK årsredovisning 2017
	Beslut KS 2018-05-09
SÖSK årsredovisning 2017

	Revisionsberättelse för år  2017 - Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
	Beslut KS 2018-05-09
Revisionsberättelse för år  2017 - Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

	Ej besvarade motioner
	Beslut KS 2018-05-09
Ej besvarade motioner

	Ej besvarade medborgarförslag
	Beslut KS 2018-05-09
Ej besvarade medborgarförslag

	Budget 2019-2021 - kommunstyrelsen
	Beslut KS 2018-05-09
Budget 2019-2021 - kommunstyrelsen

	Miljöbokslut 2017
	Beslut KS 2018-05-09
Miljöbokslut 2017
	Sida 1
	Sida 2


	Motion från Anders Johnsson (M) om namnbyte till Österlens kommun
	Beslut KS 2018-05-09
Motion från Anders Johnsson (M) om namnbyte till Österlens kommun


