
Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-08-08

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Plats och tid Rådhuset, Lilla salen, kl 10.00-12.20
Beslutande Karl-Erik Olsson (S) ordförande

Håkan Erlandsson (C)
Christer Vigren (ÖP)
Anders Johnsson (M)
Christer Akej (M)

Övriga närvarande Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef, § 171
Johan Persson, Va-chef, § 171
Stina Lundquist, socialchef, § 171
Diana Olsson, kommundirektör
Carina Persson, nämndsekreterare

Utses att justera Anders Johnsson
Justeringens
plats och tid

 

Underskrifter Paragrafer 168-173
Sekreterare Carina Persson

Ordförande Karl-Erik Olsson

Justerande Anders Johnsson

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-08-08

Datum för
anslags uppsättande

2018- Datum för
anslags nedtagande

2018-

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Carina Persson

1



Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-08-08

§ 168 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
2018-08-08

§ 169 Dnr 2018/301

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om sponsring - Skillinge seriefestival 2018 

Ärendebeskrivning

Kulturföreningen Estrad Skåne ansöker i skrivelse om sponsring med 15 000 kronor till 
Skillinge seriefestival den 24 - 26 augusti 2018, vilken arrangeras för första gången.
Enligt festivalprogrammet kommer några av Sveriges främsta serietecknare att deltaga på 
festivalen, vilken också planeras bli årligen återkommande.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 4 juli 2018.
Ansökan från Kulturföreningen Estrad Skåne, 7 juni 2018.

Bakgrund/utredning

Festivalarrangemanget bedöms till delar uppfylla antagen sponsringspolicy, bland annat 
genom att bidra till goodwill för och kännedom om Simrishamns kommun och Österlens 
varumärke samt ha förutsättningar att dra till sig nationellt intresse genom till exempel 
massmediabevakning.

Kulturföreningen Estrad Skåne är inte registrerad i kommunens föreningsregister och har 
därmed ingen möjlighet att ansöka om kultur- och arrangörsbidrag.
Arrangören har meddelats att ansökan kommer att behandlas vid kommun-styrelsens ar-
betsutskotts sammanträde den 8 augusti, vilket är endast några veckor innan arrangemang-
ets genomförande.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 Bevilja Kulturföreningen Estrad Skåne sponsring för Skillinge seriefestival 2018 
med 10 000 kronor. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för sponsring.

 Kommunledningskontoret ges i uppdrag att teckna sponsringsavtal med Kulturföre-
ningen Estrad Skåne innan utbetalning av sponsormedel sker.

 Kulturföreningen Estrad Skåne uppmanas att registrera sig som förening hos kultur- 
och fritidsförvaltningen för att framöver kunna söka arrangörsbidrag.

_______
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-08-08

§ 169 forts Dnr 2018/301

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Kulturföreningen Estrad Skåne
Kommunledningskontoret, Ekonomienheten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-08-08

§ 170 Dnr 2018/280

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Överklagan, Bergstatens beslut om undersökningstillstånd

Ordföranden, Karl-Erik Olsson (S) informerar om Bergstatens beslut om undersökningstill-
stånd som medgetts gällande Killeröd och Virrestad.

Besluten kommer överklagas och överklagan kommer skickas in innan den 15 augusti.
Kommunstyrelsens ordförande kommer skriva under överklagandet enligt delegationsord-
ningen.

Ytterligare fyra ansökningar om undersökningstillstånd har inkommit till kommunen och 
remissvar ska vara inskickat senast den 10 september. 

Den 15 augusti anordnar Tomelilla kommun ett möte på Bollerups Lantbruksinstitut med 
anledning av de nya ansökningarna som inkommit till Bergstaten från Scandinavadium 
Ltd. Landshövding Annelie Hultén och sakkunniga från länsstyrelsen kommer medverka.

Simrishamns kommun anmäler Karl-Erik Olsson (S), Håkan Erlandsson (C), Anders 
Johnsson (M) och Christer Akej (M) till mötet.

Den 29 augusti kl 14.00 anordnas ett skype-möte i Simrishamn med Bergstaten. Mötet 
kommer handla om hur det ser ut i vårt område.

Tomelilla kommuns arbetsutskott ska bjuds in samt representanter från riksdagspartierna 
(S) och (M).

Vid detta skype-möte kommer man även diskutera remissyttrandet för de fyra nya ansök-
ningarna som lämnats in till Bergstaten.

_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-08-08

§ 171 Dnr 2018/319

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen samt socialförvaltning-
en om sommaren 2018 (fram till dagens datum)

Vid dagens sammanträde informerar socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen om resp verksamhet gällande sommaren 2018.

Socialchef Stina Lundquist informerar om socialförvaltningens verksamheter:

Brukarna har klarat den varma sommaren bra dock har det varit värre för personalen. Akti-
viteterna för de äldre har anpassats efter vädret. Vätskeintaget har övervakats på boendena.

Har haft problem med trygghetslarmen under sommaren som bl a inneburit driftstopp samt 
för sent inkomna larm. Vid vissa händelser har det tagit upp till fyra timmar innan hen fått 
hjälp. Vissa av händelserna är LEX-Sara anmälda.

Socialchef Stina Lundquist anser att verksamheten fungerat bra hitintills under sommaren.

Va-chef Johan Persson informerar om va-enhetens verksamhet:

Va-försörjningen har fungerat bra trots den torra sommaren. Bevattningsförbudet har varit 
sedan slutet av sommaren med undantag från ett par veckor. Ett par incidenter har inträffat 
med vattenledningsnätet men med en fantastisk personal och personal som gått in under sin 
semester har man kunnat hantera detta på ett snabbt sätt. 

Bevattning med renat avloppsvatten pågick under en kort tid. Eftersom uttagsposten var 
placerad på en byggarbetsplats (MKV-projektet) kunde man inte fortsätta.

Reningsverket i Kivik har varit hårt belastat. 

Samhällsbyggnadschef Marie Leandersson informerar om förvaltningens övriga verksam-
heter:

Gata/Park: Problem med ställplatser för husbilar, parkering vid Knäbäckshusen samt Suc-
karnas gång, överfulla papperskorgar och behov av strandstädning.

Fastighet: vattenläcka i Björkegrenska gården, brandattentat i kommunhuset, skadedjurssa-
nering Borrby förskola, höga inomhustemperaturer, toaletter vid badplatser, ombyggnad 
S:t Olofs skola m m.

Kostenheten: Kyl/frys lagt av, barnantalet på förskolorna under sommaren varit lägre än 
vanligt.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-08-08

§ 171 forts Dnr 2018/319

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bygglov/MBK: Längre handläggningstider, ingen bygglovshandläggare/inspektör under 
vecka 31, frågor om projekt vägval.

Generellt för förvaltningen är att bemanningen av personal på resp funktioner måste ses 
över. Positivt är att de feriearbetare som förvaltningen tagit emot har fungerat bra i resp 
verksamheter de arbetat i.

På grund av den varma och torra sommaren för arbetsutskottet fram följande frågor/funde-
ringar:

- Hur kan vi som kommun hjälpa bönderna? Kan vi köpa in mer svenskt kött? Finns det 
fler grönområden som går att klippa?
- Badvakter längs vår 7 mil långa kust. Hur gör vi nästa sommar?

Frågor som förvaltningschefen Marie Leandersson tar med sig.

_____

7



Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2018-08-08

§ 172 Dnr 2017/433

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2019-2021

Arbetsutskottets beslut 

- Ärendet om budget 2019-2021 behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 
15 augusti 2018.

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-08-08

§ 173 Dnr 2017/409

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Anders Johnsson (M) m fl angående förbättrad handlägg-
ning av bygglov 

Ärendebeskrivning

Anders Johnsson (M) och Kristina Åhberg (M) föreslår i inkommen motion daterad den 25 
oktober 2017, angående förbättrad handläggning av bygglov i Simrishamns kommun att 
kommunfullmäktige beslutar:

• ”Att kommunen omgående upprättar en tydlig hanteringspolicy – mottagande, åter-
koppling omgående, baserat på digitalt system vilket är tillgängligt dygnet runt.

• Att E-tjänst införs som skapar förutsättningar för att sökanden själv kan följa och se 
sitt ärende under hela handläggningstiden.

• Att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en översyn av handläggningsproces-
sen för bygglov, i syfte att förenkla, se över dispens-möjligheter, eventuellt slopar 
viss handläggning etc.

• Att samhällsbyggnadsförvaltningen inför Byggnadsnämndens möten tar fram en 
lista som redovisar inkomna och pågående tillståndsärenden, oavsett om de är kom-
pletta eller inte.

• Att företagshandläggare utses.”

Byggnadsnämnden har vid sammanträde den 4 juni 2018, § 50, beslutat ”Överlämna för-
valtningens yttrande (som sitt eget) till kommunstyrelsen.”

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-13.
Byggnadsnämndens beslut, 2018-06-04, § 50.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-23.
Motion från Anders Johnsson (M) och Kristina Åhberg (M), 2017-10-25.

Bakgrund/utredning

Byggnadsnämnden har vid sammanträde den 4 juni 2018, § 50, beslutat ”Överlämna för-
valtningens yttrande (som sitt eget) till kommunstyrelsen.”

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 23 maj 2018 avgivit följande 
yttrande (vilket är de som byggnadsnämndens beslut hänvisar till):

”Förvaltningen arbetar med att införa fler digitala tjänster. Nya verksamhetssystemet 
(ByggR) för bygglovsärenden, som infördes vid årsskiftet 2017/2018, byggs successivt på 
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-08-08

§ 173 forts Dnr 2017/409

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

med moduler för e-tjänster under året. Första tiden har det funnits ett stort behov för hand-
läggarna att lära sig hantera systemet. Till sommaren läggs en modul på som möjliggör för 
sökanden att både komplettera sin ansökan och kommunicera digitalt (BankID) med hand-
läggaren genom verksamhetssystemet. Till hösten blir det möjligt att ansöka om lov via 
systemet, det kräver ett större arbete för att det ska fungera optimalt. 
Förvaltningens bygglovsverksamhet har två gånger i veckan en gemensam genomgång av 
inkomna ärenden, så att återkoppling till sökanden sker utan fördröjning. Det kan gälla ett 
beslut om att ärendet är komplett (mottagningsbevis), att den sökande måste komplettera 
sin ansökan eller att ärendet kan gå direkt till beslut.

Plan- och bygglagen är en speciallagstiftning som är väldigt tydlig på vilka krav som måste 
uppfyllas, både i rollen som myndighet och hur handläggningen ska gå till. I samband med 
GDPR kopplat mot vår översyn av dokumenthanterings-planen, samt ett nytt verksamhets-
system har vi sett över handläggningsprocessen. Det som kvarstår är att förtydliga den, 
genom att bland annat lägga ut processkartan på hemsidan, för att göra den förståelig för 
medborgaren/sökanden. 

I våra delegationsbeslut finns numera en tydlig markering i vilket steg den sökande är, för 
att förhindra sanktionsavgifter hos den som vill börja bygga. Enligt den (nya) plan- och 
bygglagstiftningen räcker det inte med att ha fått beslut om bygglov, utan det krävs även 
beslut om startbesked, som exempel.

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om tidsfrist för handläggning av ärenden om lov 
och förhandsbesked. Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. 
Tiden räknas från den dag då en fullständig ansökan kom in till byggnadsnämnden. Tiden 
får förlängas en gång med högst tio veckor. Genomsnittstiden för beslut om lov i Sim-
rishamns kommun är ca sex veckor.

Förvaltningen planerar att varje vecka skicka ut listan över alla inkomna ärenden till våra 
nämndpolitiker för att öka transparensen och delaktigheten.
Förvaltningen kommer också att ta fram en lista på vilka tillsynsärenden som är registrera-
de. Det ska dock tilläggas att vi har över 200 äldre ärenden som vi börjat handlägga efter 
att ha fått utökade resurser 2018. Eftersom byggnadsnämnden har ett nämndmål att minst 
50 % av tillsynsärenden i ”högen” ska vara avslutade under året, så arbetar vi aktivt med 
detta och kommer med stor sannolikhet att uppfylla målet. Förvaltningen kommer att vid 
delårsbokslutet redogöra mer ingående för antal ärenden, aktiva ärenden och avslutade 
ärenden.

Förvaltningen anser, och det tillgodoses också genom vårt upplägg med gemensam genom-
gång av inkomna ärenden två gånger i veckan, att det viktigaste är att lämna företagsären-
den till den handläggare som har bäst kunskap i det specifika ärendet och/eller har mest tid, 
så att företagarna får så bra service som möjligt.
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Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-08-08

§ 173 forts Dnr 2017/409

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förvaltningen arbetar självklart utifrån kommunens beslutade värdegrund -
vi ska alltid ge en god kommunal service och ett gott bemötande.”

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

• Motionen anses besvarad, enligt samhällsbyggnadsförvaltningens  tjänsteskrivelse.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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