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KUNGÖRELSE
KOMMUNFULLMÄKTIGE I SIMRISHAMNS KOMMUN
Kallas att sammanträda i Rådhuset, Simrishamn, måndagen den 30 juni 2014, kl 18.00,
för behandling av följande ärenden:
Upprop.
1.

Val av två justeringsmän och fastställande av justeringssammanträde
Medborgarförslag

2.

Medborgarförslag ang lägre hyreskostnad för stora salen på
Skeppet

2014/195

3.

Höjdspärr bör sättas upp på lilla vägen ner till Vårhallarnas
parkering

2014/201

Kommunfullmäktiges frågestund
4.

Fråga från Lisa Kvarnbäck (MP) om farliga kemikalier i förskolan

2014/221

5.

Fråga från Lisa Kvarnbäck (MP) om KIMO

2014/222

6.

Fråga från Christer Grankvsit (S) - fortfarande ingen återvinningsstation i Borrby!

2014/223

Ärenden
7.

Detaljplan för Raskarum 11:92 m fl

2013/220

8.

Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv 2014-2016

2014/192

9.

Revisionsberättelse för år 2013 - Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

2014/134

10.

Årsrapport med bokslut 2013 samt revisionsberättelse för
Sydöstra Skånes Samordningsförbund

2014/170

11.

Lokaler för uthyrning - samlingslokaler

2014/166

12.

Motion från Ingegerd Bergfors (FP) om lokal överenskom-

2012/365

www.simrishamn.se

2 (3)

melse med den ideella sektorn
13.

Motion från Carl-Göran Svensson och Håkan Erlandsson (C)
ang Nya upphandlingsregler för kvalitet och miljö

2014/32

14.

Motion från Carl-Göran Svensson (C) om att Simrishamns
kommun antar en upphandlingspolicy som ställer krav på de
varor som skall upphandlas i enlighet med Svensk lagstiftning
och regelverk för inhemsk produktion

2014/65

15.

Motion från Jacques Öhlund (FI) om effektivare fastighetsförvaltning

2012/228

16.

Motion från Gudrun Schyman (FI) m fl om inrättande av ett
jämställdhetsråd och anställning av en jämställdhetsstrateg

2011/111

17.

Motion från Carl-Göran Svensson (C) om inrättande av en)
Äldreombudskvinna/Man

2012/85

18.

Motion från Carl-Göran Svensson (C) om eldrivna bilar som
laddas med solenergi via solpaneler

2012/101

Valärenden
19.

Avsägelse från politiska uppdrag i myndighetsnämnden,
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunfullmäktige samt Kimo Baltic Sea - Monica Gripp

2014/219

Meddelanden
20.

Granskning av myndighetsnämndens styrning och ledning
(revisionen)

2014/160

21.

Medborgarförslag om att varje nyanställd tjänsteman och poli- 2013/241
tiker genomgår utbildning i kommunens/Österlens traditioner,
byggnads-, kultur- och naturhistoria

22.

Simrishamns kommuns kulturpris, föreningsledarstipendium
och idrottspris 2014

2014/202

Inkomna motioner
23.

Motion från Lisa Kvarnbäck och Johan Niss (MP) om att Sim- 2014/197
rishamns kommun reviderar arbetsordningen för kommunfullmäktige och inför yttranderätt för ersättare – remitterad till
kommunledningskontoret
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24.

Motion från Anders Arenhag (V) - Vad händer med mitt medborgarförslag eller motion jag/vi lämnade in ? - Motionen
remitterad till kommunledningskontoret

2014/203

25.

Motion från Carl-Göran Svensson (C) om att kommunens
bilar utrustas med handsfree utrustning samt att all införskaffning av fordon skall vara elbilar – motionen remitterad till
kommunledningskontoret

2014/211
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Christer Akej
Ordförande

Martin Fransson
Sekreterare

