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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll

2017-03-20

Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Skeppet, Varvsgatan 4, Simrishamn, kl 18.00-20.20, ajournering kl 20.00-
20.10

Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3

Utses att justera Else-Beth Rolf   och   Anders Johnsson
Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-03-23, kl 12.00

Underskrifter Paragrafer 42-51
Sekreterare Carina Persson

Ordförande Håkan Erlandsson

Justerande Else-Beth Rolf Anders Johnsson

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-03-20

Datum för
anslags uppsättande

2017-03-23 Datum för
anslags nedtagande

2017-04-14

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Carina Persson

1



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-03-20

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Karl-Erik Olsson (S)
Anders Johnsson (M)
Mikael Kjellberg (SD) tjänstgör för Jan-Olof Kellgren (SD)
Pia Ingvarsson (S)
Jeannine Olesen (C)
Christer Akej (M)
Gudrun Schyman (FI)
Christer Grankvist (S)
Tomas Assarsson (SD)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Maria Linde Strömberg (M)
Jan Vokoun  (S)
Lisa Kvarnbäck (MP), §§ 42-49
Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Lisa Kvarnbäck (MP), §§ 50-51
Carl-Göran Svensson (C)
Margarethe Mûntzing (FI)
Ingemar Roosberg (L), §§ 42-49
Klas Göthe (L) tjänstgör för Ingemar Roosberg (L), §§ 50-51
Stefan Lamme (M)
Göran Persson (S)
Else-Beth Rolf (S)
Håkan Rosenkvist (M)
Christer Vigren (ÖP)
Laila Lindström (SD)
Per Andersson (S)
Mats Genberg (C)
Kristoffer Strutzenblad (V)
Sven Olsson (M)
Jacques Öhlund (F!) tjänstgör för Camilla Backman (FI)
Anita Olsson (S)
Thomas Hansson (MP)
Fredrik Ramberg (SD)
Paul Frogner Kockum (KD)
Bo Håkansson (M) tjänstgör för Ingemar Nilsson (M)
Anders Åkerberg (S)
Håkan Erlandsson (C), ordförande
Christl Bengtsson (S)
Malin Henriksson (L) tjänstgör för Ingegerd Bergfors (L)
Karin Fellström (M)
Christer Persson (ÖP)
Staffan Olzon (FI)
Lennart Månsson (S)
Kristina Åhberg (M)
Rolf Hansson (S)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-03-20

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Margareta Nilsson (C)
Anne Olofsdotter (M)
Berit Olsson (S)
Eva Jorstadius (MP)

Övriga närvarande: Anna Hennix (M)
Jarl Kemnefeldt (M)
Lars Ragnarsson (M)
Annika Månsson (M)
Mats Bengtsson (C)
Margaretha Nilsson  (C)
 Klas Göthe (L), §§ 42-49
Robert Grandelius (S)
 Gerd Lundin (S)
Ann-Christin Råberg (S)
Göran Thorén (S)
Birgitta Öman (S)
Ulf Bengtsson (S)
Margareta Hagstad (V)
Siv Bildtsén (MP), §§ 42-49
Mikael Kjellberg (SD)
 Gunilla Aastrup Persson (ÖP)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-03-20

§ 42 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare och fastställande av justeirngssammanträde

Kommunfullmäktige beslutar att till justerare vid dagens sammanträde utse Else-Beth Rolf 
(S) och Anders Johnsson (M).

Justeringssammanträde äger rum torsdagen den 23 mars, kl 12.00 på kommunledningskon-
toret, Simrishamn. 

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-03-20

§ 43 Dnr 2017/105

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av dagens kungörelse

Ett valärende har tillkommit på dagens ärendelista:

Avsägelse från uppdraget som 1:e vice ordförande samt ledamot i barn- och utbildnings-
nämnden – Jaennine Olesen (C).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna att valärende behandlas vid dagens sammanträde.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-03-20

§ 44 Dnr 2017/103

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tomträtter i Simrishamns hamn, Simrishamn 2:51, 2:54 & 2:78 samt 
Simrishamn 2:46, Skillinge Fisk Impex AB/Simrishamns Fryshus AB. 

Ärendebeskrivning

Skillinge Fisk-Impex AB har inkommit med en begäran att förvärva tomträtter på fastighe-
terna Simrishamn 2:51, 2:54 och 2:78. 

Samtidigt har Skillinge Fisk-Impex AB:s dotterbolag Simrishamns Fryshus AB kommit in 
med en begäran att förvärva tomträtt på fastighet Simrishamn 2:46. 

Skillinge Fisk-Impex har även önskemål om att förvärva fastigheten Simrishamn 2:52 för 
möjlighet till eventuell framtida expansion. 

Förutsättningar och förslag på åtgärder presenteras i samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteskrivelse, daterad 2 december 2016.

Beslutsunderlag

Skillinge Fisk-Impex AB/Simrishamns Fryshus B skrivelse 2016-05-13
Kartbilaga
Köpeavtal för fastighet Simrishamn 2:51, 2:54 och 2:78
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2016-12-02
Kommunstyrelsens beslut, 2017-03-08, § 77.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Sälja fastigheterna Simrishamn 2:51, 2:54 och 2:78 till Skillinge Fisk-Impex AB 
enligt upprättade köpeavtal.

 Inte sälja övriga önskade fastigheter.

 Köpeavtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Olsson (S) 
och kommundirektör Diana Olsson.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Skillinge Fisk-Impex AB
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-03-20

§ 45 Dnr 2016/339

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (SD) - Låt äldre på boende i Simrishamns kommun få en 
"Pubkväll" med underhållning 

Ärendebeskrivning

Motion har inkommit från Sverigedemokraterna angående möjligheten att anordna pub-
kväll med underhållning för de äldre på boenden i Simrishamns kommun.

Beslutsunderlag

Skrivelse, socialnämnden, 2017-01-12
Socialnämndens beslut, 2017-01-26, § 14
Arbetsutskottet beslut, 2017-02-22, § 74
Kommunstyrelsens beslut, 2017-03-08, § 78

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Motionen anses besvarad enligt socialförvaltningens skrivelse. 

_______
Beslutet expedieras till:
Fredrik Ramberg (SD)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-03-20

§ 46 Dnr 2016/354

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av taxor för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2017 

Ärendebeskrivning

Inkomsttaket för maxtaxan indexregleras årligen sedan 2015. Skolverket hade inte medde-
lat hur stor indexregleringen skulle komma att vara för 2017 när kommunfullmäktige den 
31 oktober 2016 beslutade om nya taxor och avgifter. De barnomsorgsavgifter som togs 
var därför preliminära.
Skolverket har nu beslutat att det nya inkomsttaket för 2017 skall vara 45 390 kr per må-
nad. 

2.1 Förskoleverksamhet
Heltidstaxa Halvtidstaxa

Barn 1 3 % av inkomsten eller max 1 362 kr 2,1 % av inkomsten eller max 953 kr
Barn 2 2 % av inkomsten eller max    908 kr 1,4 % av inkomsten eller max 635 kr
Barn 3 Ingen avgift Ingen avgift

2.2 Skolbarnsomsorg
Heltidstaxa Halvtidstaxa

Barn 1 2 % av inkomsten eller max 908 kr 1,4 % av inkomsten eller max 635 kr
Barn 2 1 % av inkomsten eller max 454 kr 0,7 % av inkomsten eller max 318 kr
Barn 3 Ingen avgift Ingen avgift

Tre, fyra- och femåringar garanteras en avgiftsfri förskoleverksamhet som omfattar tre 
timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Verksamheten följer skolans terminsindelning. 
Vid behov av mer än 15 timmar per vecka, under terminstid, är avgiften 70 % av heltidsav-
giften för förskoleverksamhet. Ansökan om plats måste göras enligt kommunens regler.

Beslutsunderlag

Skrivelse, 2016-12-19
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2017-01-25, § 5
Arbetsutskottets beslut, 2017-02-22, § 75
Kommunstyrelsens beslut, 2017-03-08, § 79.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta förslaget om höjda taxor och avgifter 2017 för förskola, pedagogisk omsorg 
och fritidshem.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-03-20

§ 46 forts Dnr 2016/354

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Taxorna gäller fr o m 2017-04-01.

_______
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-03-20

§ 47 Dnr 2017/79

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Simrishamns kommuns författningssamling 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har gjort en genomgång av kommunens reglementen, policys, 
riktlinjer med flera styrdokument. I samband med detta har funnits att flera av dokumenten 
har förlorat sin aktualitet och bör upphävas eller omarbetas. Flera är också av den karaktä-
ren att de som regler kan ingå i handböcker inom exempelvis ekonomi och personal.

För de dokument som återstår föreslår kommunledningskontoret att en kommunal författ-
ningssamling skapas och tillgängliggörs på kommunens hemsida.

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommu-
nallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Sim-
rishamns kommun. 

Här finns bl. a. taxor och avgifter, lokala föreskrifter men också arbetsordningar, reglemen-
ten och delegationsordningar samt övriga dokument av principiell natur.

Författningssamlingen är indelad i följande avsnitt:
- Allmänna föreskrifter
- Ekonomiska föreskrifter
- Nämnder och styrelser
- Bolag och kommunalförbund
- Taxor och avgifter
- Interna föreskrifter
- Övriga styrdokument

I varje dokument anges när det är antaget och av vilken instans.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2017-02-08
Arbetsutskottets beslut, 2017-02-22, § 76
Kommunstyrelsens beslut, 2017-03-08, § 80

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 Kommunfullmäktige upphäver policys, program med mera som antagits av kom-
munfullmäktige, i enlighet med kommunledningskontorets förslag. 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-03-20

§ 47 forts Dnr 2017/79

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillse att där så anges införs rutiner i ekonomi-
handbok, ärendehandbok och personalhandbok.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-03-20

§ 48 Dnr 2017/51

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjer för studieresor, konferenser, utbildningar och tjänsteförrätt-
ningar 

Ärendebeskrivning

Enligt uppdrag föreslås här en riktlinje kopplat till resor av olika slag inom och utom kom-
munen. Den är också att se som en del av kommunens miljöstrategi, där ett mål är att ”En 
rese- och mötespolicy tas fram för att minska miljöpåverkan från tjänsteresor och stimulera 
till distansmöten”. 

Beslutsunderlag

Miljömålsdokumentet
Arbetsutskottets beslut, 2017-02-22, § 73
Kommunstyrelsens beslut, 2017-03-08, § 82.

Yrkanden

Pia Ingvarsson (S) yrkar på återremiss för förtydligande av p 6 i riktlinjerna ”Egen bil i 
tjänsten”. 

Propositionsordning

Ordföranden, Håkan Erlandsson (C) ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot Pia 
Ingvarssons (S) yrkande om återremiss och finner att kommunfullmäktige beslutat återre-
mittera ärendet för förtydligande av punkt 6 i riktlinjerna.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Återremittera ärendet för förtydligande vad gäller p 6 i riktlinjerna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret, personalenheten
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-03-20

§ 49 Dnr 2017/52

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Friskvård och hälsa 

Ärendebeskrivning

Ett av kommunens prioriterade mål för 2017 och framåt är att arbeta för att Simrishamns 
kommun ska bli Skånes mest rekommenderade offentliga arbetsgivare. För att skapa en 
ännu attraktivare arbetsplats ur ett hälsofrämjande perspektiv, med medarbetarnas välmå-
ende i fokus och som ett led i det förebyggande hälsoarbetet bör därför beloppet för frisk-
vårdsbidrag ses över.  

Vid en omvärldsbevakning har det visat sig att Simrishamns kommuns friskvårdsbidrag 
ligger under snittet för våra kranskommuner och Skåne i övrigt. Genom en ökning från 500 
kr/år och medarbetare till 1500 kr/år och medarbetare skulle vi i jämförelse med kringlig-
gande kommuner hamna i en mer jämförbar summa. Idag har Ystad ett upplägg som byg-
ger på att man får träna fritt på 11 olika alternativ/anläggningar, som finns i flera olika 
kommuner, två ggr /vecka, samt diverse andra subventioner. Till de som inte bor på ort där 
de har aktör utges ett bidrag om 2000kr dock max 50% av kostnaden. Tomelilla har ett klipp-
kortsystem som motsvarar 1500 kr/medarbetare och år och Sjöbo har max 2500kr/år, med 
en subvention på 80%, samt friskvård på arbetstid (max 1h/vecka). 
Dessa bidrag kan alltså konstrueras på lite olika sätt, några kommuner har till exempel en 
procentuell del som medarbetaren ska stå för själv, andra har bestämda ställen där beloppet 
kan nyttjas, eller man kan, som en hel del kommuner har, ha ett mer fristående belopp. I 
samtliga dessa fall tillämpar de flesta skatteverkets regler för skattefri motion och frisk-
vård, vilket vi också gör.
Då många av våra medarbetare pendlar bör vårt friskvårdsbidrag även fortsättningsvis vara 
möjligt att nyttja överallt, inom ramen för regelverket. 
Friskvårdsbidraget har de senaste två åren nyttjats relativt dåligt. År 2014 var det 543 per-
soner som nyttjade bidraget till en kostnad av 221tkr och 2015 var motsvarande antal 520 
personer till en kostnad av 259tkr i relation till budgeten som varit 500tkr per år. Vi som 
arbetsgivare önskar större genomslag för detta och det har visat sig att höjs bidraget så ökar 
också användningen, vilket samtidigt främjar hälsan, ger en bra ”goodwill” för kommunen 
och ökar attraktiviteten som arbetsgivare. 

Förslag till finansiering:
I kommunstyrelsens budget finns för 2017 en summa på 500tkr avsatt för friskvårdsbidrag. 
Kommunen centralt står för höjningen av friskvårdsbidraget från 500 kr till 1000 kr per 
anställd och respektive förvaltning svarar för den ytterligare höjningen upp till 1500 kr/an-
ställd. 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-03-20

§ 49 forts Dnr 2017/52

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Den centralt finansierade ökningen bedöms kunna finansieras genom att den centrala löne-
reserven minskas och kommunstyrelsens ram ökas med 0,5 mnkr till personalbefrämjande 
åtgärder.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-10
Arbetsutskottets beslut, 2017-02-22, § 72
Kommunstyrelsens beslut, 2017-03-08, § 81

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Finansiera höjningen av friskvårdsbidraget från 1 000 kronor till 1 500 kronor ge-
nom minskning av nämndernas ramar med 500 tkr (fördelat utifrån antal anställda). 
Kommunstyrelsens ram ökas med motsvarande belopp till personalbefrämjande in-
satser.

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsättningsvis fastställa nivån på friskvårdsbi-
draget.

______
Beslutet expedieras till:
Samtliga förvaltningar
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-03-20

§ 50 Dnr 2015/358

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Morgondagens reningsverk - IVL-projekt 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt 2017-02-27, § 36, att återremittera (minoritetsåterremiss) ären-
de gällande godkännande av projektavtalet ”Morgondagens kommunala vattenrening – en 
produktionsanläggning för nyttigheter”, det så kallade IVL-projektet. Som motiv för återre-
missen angav minoriteten att ärendet behövde laglighetsprövas ur kommunallags-, vatten-
tjänstlags och konkurrenslagrättslig synvinkel.

Det huvudsakliga syftet med kommunens deltagande i projektet får anses vara att skapa ett 
reningsverk som utöver aspekten om omhändertagande av läkemedelsrester även kan arbe-
ta mot ett mer övergripande ”Morgondagens kommunala vattenrening” som ger en produk-
tionsanläggning av nyttigheter. Detta ska ske genom ett projekt med innovativt samarbete 
enligt projektavtalet.

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) innehåller bestämmelser om allmänna vatten-
tjänster, varmed avses både vattenförsörjning och avlopp. Till avlopp räknas även bortle-
dande av dagvatten och dränvatten från ett område med samlad bebyggelse.  Enligt 10 § 
LAV ska en allmän va-anläggning ordnas och drivas så att den uppfyller de krav som kan 
ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och med hänsyn till intres-
set av en god hushållning med naturresurser. LAV ger således stöd för satsningar ur miljö- 
och hälsoskyddssynpunkt.

Det bör uppmärksammas att LAV huvudsakligen reglerar kommunens skyldigheter, inte 
dess befogenheter att anordna vattentjänster. Den frågan avgörs av allmänna kommunal-
rättsliga regler. Kommunerna roll i samhällsplaneringen och miljö- och hälsoskyddsfrågor 
har ansetts göra tillhandahållandet av vattentjänster till ett sådant allmänt intresse för kom-
munmedlemmarna att kommunerna enligt kommunallagen har befogenhet att anordna så-
dana tjänster. 

Det bör här också påpekas att för att något ska vara av allmänt intresse så krävs det inte att 
alla kommunmedlemmar (eller hela va-kollektivet) omfattas av en viss åtgärd utan allmä-
nintresset bedöms med utgångspunkt om det är lämpligt, ändamålsenligt, skäligt osv. att 
kommunen befattar sig med angelägenheten.

I sammanhanget kan också nämnas att kommunen, enligt 2 kap 5 § lagen med särskilda 
bestämmelser om vattenverksamhet, har rådighet för att bedriva sådan verksamhet som är 
önskvärd från allmän miljö- eller hälsosynpunkt.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-03-20

§ 50 forts Dnr 2015/358

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Miljöbalkens portalparagraf (MB 1 kap 1 §) ger också stöd för satsningar på att främja en 
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö. Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en från ekolo-
gisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryg-
gas.

Enligt LAV 30 § får de avgifter som tas ut inte överskrida det som behövs för att täcka de 
kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen. I förevarande ären-
de är det således fråga om en bedömning huruvida de kostnader som uppstår genom kom-
munens engagemang i IVL-projektet kan anses som nödvändiga kostnader för att driva va-
anläggningen. Med hänvisning till tidigare redovisat resonemang kring miljö- och hälsoåt-
gärder är det undertecknads bedömning att det finns skäl för att så kan anses vara fallet. 
Det bör dock påpekas att någon rättslig prövning av detta inte har gjorts.

Konkurrensverket inledde i augusti 2015 en granskning av IVL-projektet utifrån gällande upp-
handlingslagstiftning (LOU). 
I juni 2016 ringde föredragande Joel Lack och meddelade att kommunen inte skulle komma att 
åläggas någon upphandlingsskadeavgift enligt lagen om offentlig upphandling. Däremot avsåg 
myndigheten att följa upp ärendet som ett s.k. tillsynsärende. Efter kommunens yttrande den 2 
februari 2016 har Konkurrensverket inte haft någon ytterligare kontakt med kommunen.
Den 2 mars 2017 sökte Simrishamns kommunjurist komma i kontakt med föredraganden för 
ytterligare upplysningar. Tyvärr var Joel Lack sportlovsledig men utifrån vad  myndigheten 
kunde se i handlingarna finns ingen ytterligare information att ge.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut, 2017-02-27, § 36
Tjänsteskrivelse, KLK, 2017-03-01
Kommunstyrelsens beslut, 2017-03-08, 83.

Yrkande

Christer Vigren (Ö), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anders Johnsson (M) anser att man skall vänta på Naturvårdsverkets utredning vad gäller 
avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och yrkar på återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Anders Johnssons (M) återremissyrkande mot att ären-
det avgörs idag och finner att ärendet ska avgöras idag.

Votering begärs och verkställs.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-03-20

§ 50 forts Dnr 2015/358

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Den som vill att ärendet avgörs idag röstar Ja.

Den som vill att ärendet återremitteras röstar Nej.

Kommunfullmäktige beslutar med 29 Ja-röster mot 17 Nej-röster att ärendet ska avgöras 
idag, omröstningsbilaga 1.

Mot beslutet reserverar sig Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Maria Linde Ström-
berg (M), Stefan Lamme (M), Håkan Rosenkvist (M), Sven Olsson (M), Bo Håkansson 
(M), Karin Fellström (M), Kristina Åhberg (M), Anne Olofsdotter (M), Mikael Kjellberg 
(SD), Tomas Assarsson (SD), Laila Lindström (SD), Fredrik Ramberg (SD), Paul Frogner 
Kockum (KD), Kristoffer Strutzenblad (V) och Jaennine Olesen ().

Yrkande

Mats Genberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Karl-Erik Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Thomas Hansson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Gudrun Schyman (F!) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Carl-Göran Svensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Fredrik Ramberg (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Malin Henriksson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Paul Frogner Kockum (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Ajournering

Anders Johnsson (M) begär ajournering vilken verkställs, kl 20.00-20.10.

Efter ajournering yrkar Anders Johnsson (M) avslag på projektavtalet för att avvakta rege-
ringens uppdrag till Naturvårdsverket, för att klara hela kapaciteten i Simrishamn och Ki-
viks reningsverk.
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§ 50 forts Dnr 2015/358

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositions på kommunstyrelsens förslag mot framställda avslagsyr-
kande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar Ja.

Den som vill avslå kommunstyrelsens förslag röstar  Nej.

Kommunfullmäktige beslutar med 29 Ja-röster mot 17 Nej-röster att bifalla kommunstyrel-
sens förslag, omröstningsbilaga 2.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna kommunledningskontorets tjänsteskrivelse ang projektets laglighets-
prövning.

 Underteckna projektavtal ”Morgondagens kommunala vattenrening – en produk-
tionsanläggning för nyttigheter, 2016-12-06, vilket är en förutsättning för projektets 
fortskridande.

 Efter att projektering genomförts ska en slutkostnadskalkyl upprättas, den ska byg-
ga på redan nedlagda kostnader, inkomna anbud för utförandet, tillkommande inter-
na kostnader samt en kostnad för oförutsedd risk om 10 % på den totala investe-
ringskostnaden.

 Om slutkostnaden landar på mer än 20 milj kronor för Simrishamns kommun måste
på nytt frågan aktualiseras innan projektet startat avseende projektets finansiering.

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Maria Linde Ström-
berg (M), Stefan Lamme (M), Håkan Rosenkvist (M), Sven Olsson (M), Bo Håkansson 
(M), Karin Fellström (M), Kristina Åhberg (M), Anne Olofsdotter (M) i en skriftlig reser-
vation, Mikael Kjellberg (SD), Tomas Assarsson (SD), Laila Lindström (SD), Fredrik 
Ramberg (SD), Paul Frogner Kockum (KD) och Kristoffer Strutzenblad (V). 

_____
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§ 50 forts Dnr 2015/358

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

OMRÖSTNINGSBILAGA 1

Namn    JA NEJ AVSTÅR
    
Karl-Erik Olsson 
(S)   x   
Anders Johnsson (M)   X  
Mikael Kjellberg (SD)   x  
Pia Ingvarsson (S)   x   
Jaennine Olesen ()   x  
Christer Akej (M)    x  
Gudrun Schyman (FI)  x   
Christer Grankvist (S)  x   
Tomas Assarsson (SD)   x  
Kjell Dahlberg 
(ÖP)   x   
Maria Linde Strömberg (M)   x  
Jan Vokoun (S)   x   
Siv Bildtsén (ÖP)   x   
Carl-Göran Svensson (C)  x   
Margarethe Müntzing (F!)  x   
Klas Göthe (L)   x   
Stefan Lamme (M)    x  
Göran Persson (S)   x   
Else-Beth Rolf (S)   x   
Håkan Rosenkvist (M)   x  
Christer Vigren (ÖP)  x   
Laila Lindström 
(SD)    x  
Per Andersson (S)   x   
Mats Genberg (C)   x   
Kristoffer Strutzenblad (V)   x  
Sven Olsson (M)    x  
Jacques Öhlund   x   
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(F!)
Anita Olsson (S)   x   
Thomas Hansson (MP)  x   
Fredrik Ramberg (SD)   x  
Paul Frogner Kockum (KD)   x  
Bo Håkansson (M)    x  
Anders Åkerberg (S)  x   
Håkan Erlandsson (C)  x   
Christl Bengtsson (S)  x   
Malin Henriksson (L)  x   
Karin Fellström 
(M)    x  
Christer Persson (ÖP)  x   
Staffan Olzon (F!)   x   
Lennart Månsson (S)  x   
Kristina Åhberg 
(M)    x  
Rolf Hansson (S)   x   
Margareta Nilsson (C)  x   
Anne Olofsdotter (M)   x  
Berit Olsson (S)   x   
Eva Jorstadius (M)   x   

JA 29
NEJ 17
AVSTÅR 0
FRÅVARANDE 3
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

OMRÖSTNINGSBILAGA 2

Namn    JA NEJ AVSTÅR
    
Karl-Erik Olsson 
(S)   x   
Anders Johnsson (M)   X  
Mikael Kjellberg (SD)   x  
Pia Ingvarsson (S)   x   
Jaennine Olesen (C)   x  
Christer Akej (M)    x  
Gudrun Schyman (FI)  x   
Christer Grankvist (S)  x   
Tomas Assarsson (SD)   x  
Kjell Dahlberg 
(ÖP)   x   
Maria Linde Strömberg (M)   x  
Jan Vokoun (S)   x   
Siv Bildtsén (ÖP)   x   
Carl-Göran Svensson (C)  x   
Margarethe Müntzing (F!)  x   
Klas Göthe (L)   x   
Stefan Lamme (M)    x  
Göran Persson (S)   x   
Else-Beth Rolf (S)   x   
Håkan Rosenkvist (M)   x  
Christer Vigren (ÖP)  x   
Laila Lindström 
(SD)    x  
Per Andersson (S)   x   
Mats Genberg (C)   x   
Kristoffer Strutzenblad (V)   x  
Sven Olsson (M)    x  
Jacques Öhlund   x   
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(F!)
Anita Olsson (S)   x   
Thomas Hansson (MP)  x   
Fredrik Ramberg (SD)   x  
Paul Frogner Kockum (KD)   x  
Bo Håkansson (M)    x  
Anders Åkerberg (S)  x   
Håkan Erlandsson (C)  x   
Christl Bengtsson (S)  x   
Malin Henriksson (L)  x   
Karin Fellström 
(M)    x  
Christer Persson (ÖP)  x   
Staffan Olzon (F!)   x   
Lennart Månsson (S)  x   
Kristina Åhberg 
(M)    x  
Rolf Hansson (S)   x   
Margareta Nilsson (C)  x   
Anne Olofsdotter (M)   x  
Berit Olsson (S)   x   
Eva Jorstadius (M)   x   

JA 29
NEJ 17
AVSTÅR 0
FRÅVARANDE 3
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§ 51 Dnr 2017/136

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse som ledamot i barn- och utbildningsnämnden - Jaennine Ole-
sen 

Ärendebeskrivning

Jaennine Olesen har i skrivelse, 2017-03-13, begärt entledigande från uppdraget som leda-
mot i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag

Avsägelse från Jaennine Olesen, 2017-03-13.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Jaennine Olesen entledigande från uppdraget som ledamot i barn- och ut-
bildningsnämnden.

 Platsen som ny ledamot för (C) i barn- och utbildningsnämnden vakantsättes tillsvi-
dare.

_______
Beslutet expedieras till:
Jaennine Olesen 
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunledningskontoret, kansliet
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