
Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Rådhuset, stora salen, kl 16.00-16.55
Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3
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Underskrift
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Jeanette Ovesson (M)
Karl-Erik Olsson (S)
Christer Genetay (SD) tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD)
Jaennine Olesen (M)
Pia Ingvarsson (S)
Carl-Görans Svensson (C)
Tomas Assarsson (SD)
Kristina Nilsson (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M)
Catarina Genberg (L) tjänstgör för Malin Henriksson (L), 
§§ 1-2
Malin Henriksson (L), §§ 3-31
Gudrun Schyman (F!)
Christer Grankvist (S)
Maria Linde Strömberg (M)
Thomas Paulsson (SD)
Berit Olsson (S)
Roland Thord (MP) tjänstgör för Hans-Olof Höglund (MP)
Mats Sundbeck (V)
Christer Akej (M)
Anne-Li Roshagen (KD)
Anita Svensson (C)
Christer Persson (ÖP)
Per Andersson (S)
Hans Dahlqvist (SD)
Sven Olsson (M) tjänstgör för Frida Törnquist (M)
Ann-Christin Råberg (S)
Åke Andrén Sandberg (L)
Patrik Coucher (SD)
Margarethe Müntzing (F!)
Anders Johnsson (M)
Lars Johansson (S) tjänstgör för Göran Persson (S)
Anna Hennix (M) tjänstgör för Hanna Persson (M)
Mats Bengtsson (C)
Bengt-Åke Lindell (SD)
Linda Olsson (S) tjänstgör för Else-Beth Rolf (S), §§ 1-16
Else-Beth Rolf (S), §§ 17-31
Christian Esbjörnsson (M)
Peo Nilsson (SD)
Jan Vokoun (S)
Kaj Ovesson (M) tjänstgör för Anne Olofsdotter (M)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Anita Olsson (S)
Margaretha Hagstad (V) tjänstgör för Ingemar Hansson (V)
Ingela Bröndel (M) tjänstgör för Frederick Thott (M)
Christer Hallerby (L)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Jenny Assarsson (SD)
Ingmarie Jacobsen (F!)
Ingela Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C)
Lennart Månsson (S)
Kristina Åhberg (M)
Paul Frogner Kockum (KD)
Kjell Dahlberg (ÖP)

Övriga deltagande Henrik Mårtensson (C)
Catarina Genberg (L), §§ 3-31
Lotta Hildebrand (L)
Linda Olsson (S), §§ 17-31
Jan-Erik Persson (S)
Birgitta Öman (S)
Peter Bernhorn (S)
Laura Ilabaca (V)
Siv Bildtsén (MP)
Gulli Nilsson (SD)
Christer Borggren (SD)
Gunilla Aastrup Persson (ÖP)
Christer Vigren (ÖP)

Diana Olsson, kommundirektör
Carina Persson, nämndsekreterare

3



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÄLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 1 Val av justerare samt fastställande av justeringssam-
manträde

6

§ 2 Fastställande av ärendelista 2019/38 7
MEDBORGARFÖRSLAG

§ 3 Önskemål om ett seniorernas hus/mötesplats för alla 
seniorer.

2018/499 8

§ 4 Gratis offentlig transport för pensionärer bosatt i Sim-
rishamn kommun.

2018/498 9

§ 5 Medborgarförslag - Bastu vid havet 2018/509 10
§ 6 Medborgarförslag - Namnge gata i Gärsnäs. 2019/7 11
§ 7 Medborgarförslag - Hundrastgård med tillhörande 

bänkar och bord i Borrby.
2019/18 12

§ 8 Medborgarförslag - Lämna in gamla datorer till t.ex. 
Röda korset.

2019/31 13

§ 9 Medborgarförslag -  Hundlatriner på "strandpromena-
den".

2019/36 14

§ 10 Medborgarförslag - Slå ihop SÖSK-kommunernas 
upphandlingsavdelningar.

2018/507 15

BESLUTSÄRENDEN
§ 11 Höjning av partistödet 2018/472 16 - 17
§ 12 Revisorernas bedömning av delårsrapport - SÖSK 2018/485 18
§ 13 Delårsrapport för Kommunalförbundet AV Media 

Skåne 2018
2018/473 19

§ 14 Huvudmannaskap för ansökan om saneringsbidrag - 
Skansen, Garvaren 7

2018/486 20 - 21

§ 15 Intresseanmälan om friköp av tomtmark på Gladsax 
34:8

2018/487 22 - 23

§ 16 Ändring i kommunstyrelsens reglemente 2018/481 24
§ 17 Förslag till handlingsplan för att stärka barns rättighe-

ter 2019-2022
2018/501 25

§ 18 Tillämpning av sotningsindex 2019 2018/504 26
§ 19 Jäv som kommunrevisor 2018/521 27
§ 20 interpellation Skillinge teater I 2019/63 28

INKOMNA MOTIONER
§ 21 Motion Om solcellsparker i Simrishamns kommun - 

(V)
2018/508 29

§ 22 Fler cykelställ centralt- och vid hållplatser i Sim-
rishamns kommun samt kommunala cykelpumpar. - 
Mats Sundbeck (V)

2019/15 30

VALÄRENDEN
§ 23 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfull-

mäktige - Anne Olofsdotter (M)
2019/16 31
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

§ 24 Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden 2019/51 32
§ 25 Val av ersättare i socialnämnden 2019/52 33
§ 26 Val av ledamot i byggnadsnämnden 2019/53 34
§ 27 Val av ledamot i revisionen 2019/55 35
§ 28 Val av ersättare i Simrishamns Näringslivsutveckling 

AB
2019/56 36

§ 29 Val av ersättare i AF Monthans Minnesfons, Kivik 2019/57 37
§ 30 Val av ersättare i Blenda Månssons donationsfond 2019/58 38

MEDDELANDEN
§ 31 Meddelanden 2019/62 39

Handlingsprogram för Sydöstra Skånes Räddnings-
tjänstförbund 2019-2022

2018/503

Länsstyrelsens beslut: Ny ersättare i Kommunfullmäk-
tige efter Bo Håkansson (M)

2018/469
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 1 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare samt fastställande av justeringssammanträde

Kommunfullmäktige beslutar att till justerare vid dagens sammanträde utses Jeanette 
Ovesson (M) och Jan Vokoun (S).

Justeringssammanträde äger rum torsdagen den 31 januari, kl 09.30, på kommunlednings-
kontoret, Simrishamn.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 2 Dnr 2019/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Till dagens ärendelista har tillkommit ett ärende:

Interpellation från Mats Sundbeck (V) om Skillinge teater.

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR

 Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av ärende enligt ovan.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 3 Dnr 2018/499

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Önskemål om ett seniorernas hus/mötesplats för alla seniorer. 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Anita Brännvall m fl om ett seniorernas hus/mötes-
plats för alla seniorer.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Anita Brännvall , 2018-12-05.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Förslagsställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommunstyrelsen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Anita Brännvall
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 4 Dnr 2018/498

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gratis offentlig transport för pensionärer bosatt i Simrishamn kommun. 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Arild Heggeland, Simrishamn, om gratis offentlig 
transport för pensionärer bosatta i Simrishamns kommun.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Arild Heggeland, 2018-12-05.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Förslagsställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommunstyrelsen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Arild Heggeland
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 5 Dnr 2018/509

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Bastu vid havet 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Claes Rönnqvist, Simrishamn, om att kommunen 
uppmuntrat någon att bygga en bastu med möjlighet att bada i havet, öppen alla dagar kl 
06.00-21.00.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Claes Rönnqvist, 2018-11-30.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning 
och beslut.

Förslagsställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i samhällsbyggnadsnämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Claes Rönnqvist
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 6 Dnr 2019/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Namnge gata i Gärsnäs

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från David Hedvall, Gärsnäs, om att namnge gata som 
leder till Haven i Gärsnäs.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från David Hedvall, 2019-01-02.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning 
och beslut.

Förslagsställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i samhällsbyggnadsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
David Hedvall
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 7 Dnr 2019/18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Hundrastgård med tillhörande bänkar och bord i 
Borrby 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Jenny Ekman, Borrby, om att man bygger en hund-
rastgård med tillhörande bänkar och bord i Borrby.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Jenny Ekman, 2019-01-09.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning 
och beslut.

Förslagsställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i samhällsbyggnadsnämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Jenny Ekman
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 8 Dnr 2019/31

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Lämna in gamla datorer till t.ex. Röda korset 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Jan Wall, Simrishamn, om att kommunen uppmanar 
alla som ha en gammal fungerande dator att lämna in den till t ex Röda korset så att den 
som inte har råd att köpa en dator kan hämta den där.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Jan Wall, 2019-01-14.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Förslagsställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommunstyrelsen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Jan Wall
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 9 Dnr 2019/36

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Hundlatriner på "strandpromenaden" 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Christina Soini, Borrby, om att man placerar ut hund-
latriner på strandpromenaden från Skillinge mot Örnahusen o s v.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Christina Soini, 2019-01-16.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning 
och beslut.

Förslagsställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i samhällsbyggnadsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Christina Soini
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 10 Dnr 2018/507

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Slå ihop SÖSK-kommunernas upphandlingsavdel-
ningar 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Anders Mårtensson, Henrik Mårtensson och David 
Mårtensson, Gärsnäs, om att slå ihop SÖSK-kommunernas upphandlingsavdelningar.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Anders Mårtensson, Henrik Mårtensson och David Mårtensson, 
2018-12-07.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Förslagsställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommunstyrelsen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut fat-
tas i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

_______
Beslutet expedieras till:
Anders Mårtensson m fl
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 11 Dnr 2018/472

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Höjning av partistödet 

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna har genom Karl-Erik Olsson till kommunstyrelsen inkommit med skri-
velse angående höjning av partistödet.

I skrivelsen framförs att partistödet är en viktig del av den lokala demokratin och att det är 
dags att höja stödet.

Socialdemokraterna yrkar i skrivelsen på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäkti-
ge besluta följande:

- att partistödet höjs från 25 % till 30 % av prisbasbeloppet
- att fördelningen av grundbeloppet höjs från 10 % till 20 %
-att resterande 80 % fördelas enligt nuvarande princip, per mandat i kommunfullmäktige.

Enligt gällande regler är den totala summan för partistöd cirka 560 000 kronor, i skrivelsen 
föreslagen förändring innebär en total ökning av stödet med cirka 110 000 kronor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-01-16, § 18
Arbetsutskottets beslut, 2018-12-19, § 285
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-12-10.
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-11-26, § 224.
Skrivelse från Karl-Erik Olsson (S), 2018-11-06.
Regler för kommunalt partistöd i Simrishamns kommun, antagna av KF, 2015-02-23, § 15.

Yrkanden

Karl-Erik Olsson (S) yrkar, med hänsyn till kommunstyrelsens beslutsförslag, att partistö-
det höjs från 25 % till 27 % av prisbasbeloppet.

Jeanette Ovesson (M) yrkar bifall till Karl-Erik Olssons (S) yrkande.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 11 forts Dnr 2018/472

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Karl-Erik Olssons (S) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Karl-Erik Olssons (S) yrkande, 
en höjning av partistödet från 25 % till 27 %.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Partistödet höjs från 25 % till 27 % av prisbasbeloppet per mandat.

 Fördelningen av grundbidraget höjs från 10 % till 20 % av det totala partistödsbelop-
pet.

 Resterande 80 % fördelas, enligt nuvarande princip, per mandat i kommunfullmäktige.

 Höjningen av partistödet gäller f r o m 2019-01-01.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga partier i Simrishamns kommun
Ekonomienheten
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 12 Dnr 2018/485

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revisorernas bedömning av delårsrapport - SÖSK 

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté har lämnat delårsrapport per augusti 2018. Utfallet 
för basverksamheten inom SÖSK uppgår till 48 tkr i
underskott per 2018-08-31. Prognosen för helåret är ett noll resultat, dvs i enlighet
med budget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-01-16, § 19
Arbetsutskottets beslut, 2018-12-19, § 286
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2018-12-10
Delårsredovisning för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 2018-01-01-2018-08-31.
Revisorernas bedömning av delårsrapporten för SÖSK 2018-08-31
Promemoria över utförd delårsgranskning 2018-08-31, EY 2018-10-03

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna delårsrapporten för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 2018-01-01—
2018-08-31.

_______
Beslutet expedieras till:
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 13 Dnr 2018/473

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delårsrapport för Kommunalförbundet AV Media Skåne 2018 

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet AV Media Skåne har lämnat en delårsrapport per 2018-08-31. Det 
ekonomiska utfallet är – 46 tkr per 2018-08-31 men beräknas uppvisa ett överskott vid 
årets slut på 18 tkr och därmed prognostiseras att balanskravet uppfylls.
Övriga mål för god ekonomisk hushållning bedöms vara uppfyllda vid årets slut.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-01-16, § 20
Arbetsutskottets beslut, 2018-12-19, § 287
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2018-12-10
Direktionsprotokoll, 2018-10-15
Delårsrapport för Kommunalförbundet AV Media Skåne 2018-08-31
Granskningsrapport från E&Y 2018-10-17
Revisorernas bedömning 2018-10-17

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna Kommunalförbundet AV Media Skånes delårsrapport per 2018-08-31.

_______
Beslutet expedieras till:
AV Media Skåne
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 14 Dnr 2018/486

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Huvudmannaskap för ansökan om saneringsbidrag - Skansen, Garvaren 
7 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har sedan tidigare påbörjat arbetet med att ta fram en ansökan 
om Naturvårdsverkets bidrag till sanering av förorenade områden för fastigheten Garvaren 
3. Kommunen har genom beslut i kommunfullmäktige den 1 oktober 2018, § 169, tagit på 
sig huvudmannaskapet för detta efterbehandlings-arbete.

Inom Skansenområdet finns flera förorenade områden som måste saneras för att kunna 
bebyggas. Ett sådant område berör fastigheten Garvaren 7. Garvaren 7 ägs idag av Gladsax 
Flak AB men Simrishamns Bostäder AB är intresserad av att bygga bostäder inom fastig-
heten. Tillsammans har bolagen den 10 september 2018 lämnat in en skrivelse till sam-
hällsbyggnadsnämnden med en önskan om att nämnden beslutar om att ikläda sig huvud-
mannaskapet för saneringsåtgärderna inom Garvaren 7. Samtidigt begärdes planbesked för 
fastigheten, vilket samhällsbyggnadsnämnden sade ja till den 27 september 2018, § 179.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 november 2018, § 236, 
föreslå kommunfullmäktige att Simrishamns kommun tar på sig huvudmannaskapet för 
efterbehandling av förorenad mark inom projekt Skansen, Garvaren 7.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-01-16, § 21
Arbetsutskottets beslut, 2018-12-19, § 288
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-28.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-11-22, § 236.
Kartskiss över det geografiska läget för Garvaren 7.
Skrivelse från Gladsax Flak AB samt Simrishamns Bostäder AB, 2018-08-27.
Länsstyrelsens informationsbroschyr: Huvudman – efterbehandling av förorenade områ-
den.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Simrishamns kommun tar på sig huvudmannaskapet för efterbehandling av förore-
nad mark inom projekt Skansen, Garvaren 7, under förutsättning att sökta bidrag 
beviljas.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 14 forts Dnr 2018/486

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 15 Dnr 2018/487

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Intresseanmälan om friköp av tomtmark på Gladsax 34:8 

Ärendebeskrivning

I samband med anläggningsförrättningen om vatten- och avloppssystemet i
Tobisborg, lyfte Lantmäteriet frågan om möjligheten att stycka av och friköpa
arrendetomterna inom kommunens fastighet Gladsax 34:8. Kommunen svarade i
sitt remissyttrande, att även om kommunen ställer sig negativ till ytterligare
bebyggelse i området, så kommer kommunen att acceptera avstyckningar av de
befintliga arrendetomterna.

Arrendatorerna av tomten med adress Stenhallevägen 8 har inkommit med förfrågan om att 
få friköpa sin tomt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågan och kommit fram till att det är
rimligt att sökanden får köpa loss sin arrendetomt under följande förutsättningar:
Arrendatorerna

o bekostar den värdering av markvärdet som kommunen avropar,
o accepterar resultatet av värdeutlåtandet som köpeskilling,
o bekostar lantmäteriförrättningen,
o är medvetna om att utnyttjandegraden för bebyggelse inom aktuellt

            område inte kan bli större än vad utnyttjandegraden är inom planområdet
            öster om, det vill säga 80 + 20 m2 (dvs. totalt 100 m2).

o är medvetna om att planerna på förbifart Simrishamn inte är avskrivna och
            att de vid framtida tomtöverlåtelse informerar köparna om detta.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 november 2018, § 243, 
föreslå kommunfullmäktige erbjuda aktuella arrendatorer att köpa sin arrendetomt under de 
förutsättningar, enligt ovan, som förvaltningen anger.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-01-16, § 22
Arbetsutskottet beslut, 2018-12-19, § 289
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-28.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-11-22, § 243.
Inkommen skrivelse/intresseanmälan, 2018-08-25.
Kartskiss.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 15 forts Dnr 2018/487

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Arrendatorerna av tomten med adress Stenhallevägen 8, Gladsax 34:8 erbjuds köpa 
tomten under förutsättning att de:

o bekostar den värdering av markvärdet som kommunen avropar,
o accepterar resultatet av värdeutlåtandet som köpeskilling,
o bekostar lantmäteriförrättningen,
o är medvetna om att utnyttjandegraden för bebyggelse inom aktuellt

område inte kan bli större än vad utnyttjandegraden är inom planområdet
öster om, det vill säga 80 + 20 m2 (dvs. totalt 100 m2).

o är medvetna om att planerna på förbifart Simrishamn inte är avskrivna och
att de vid framtida tomtöverlåtelse informerar köparna om detta.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ingrid Karlberg Holm och Bengt Karlberg
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 16 Dnr 2018/481

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring i kommunstyrelsens reglemente 

Ärendebeskrivning

Frågan har väckts om att lägga ned utskottet för näringsliv, turism och miljö, (NTM-ut-
skottet). Kommunledningskontoret har, i avvaktan på en redovisning av översynen av 
samtliga nämnders reglementen, med anledning därav tagit fram ett förslag på ändringar i 
kommunstyrelsens reglemente §§ 17 och 20. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-12-19, § 290
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-12-13.
Reglemente för Kommunstyrelsen antaget 2015-11-02, § 168. 

Avstå från att delta i beslut

Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Berit Olsson (S), Per An-
dersson (S), Ann-Christin Råberg (S), Lars Johansson (S), Linda Olsson (S), Jan Vokoun 
(S), Anita Olsson (S), Lennart Månsson (S), Roland Thord (MP) och Lisa Kvarnbäck (MP) 
meddelar att de inte deltar i beslut av ärendet.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 NTM-utskottet upphör fr o m 2019-02-01

 Revidera §§ 17och 20 i kommunstyrelsens reglemente enligt framlagt förslag.  

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 17 Dnr 2018/501

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till handlingsplan för att stärka barns rättigheter 2019-2022 

Ärendebeskrivning

Kommunens lokala barnombudsman har tillsammans med barnrättsteamet, representanter 
för förvaltningarna, utarbetat ett förslag till ny handlingsplan för att stärka barnets rättighe-
ter i Simrishamns kommun 2019-2022. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-01-16, § 24
Arbetsutskottets beslut, 2018-12-19, § 291
Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2019-2022.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2019-
2022 efter förtydligande.

_______
Beslutet expedieras till:
Barnombudsman
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 18 Dnr 2018/504

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tillämpning av sotningsindex 2019 

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har i avtal med Skorstensfejarmästare kommit 
överens om att tillämpa sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83 
daterat 2002-09-12. I enlighet med detta avtal ska årlig uppräkning ske utifrån fastställda 
indexuppräkningar. 

De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning på medianlön för so-
tare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska Kom-
munalarbetareförbundet (2,1%) och dels konsumentprisindex för 12 månaders förändring-
en i februari (1,6 %).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-01-16, § 25
Arbetsutskottets beslut, 2018-12-19, § 292
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2018-12-10
Sydöstra Skånes Räddningstjänst § 47, 2018-11-26 
Tjänsteskrivelse, Sydöstra Skånes Räddningstjänst, 2018-11-01
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 18:11, 2018-03-16

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) kan sanktionera taxor för 2019 
års indexuppräkning av sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 
2002:83, daterad 12 september 2002.
SÖRF får mandat att besluta om indexuppräkningen enligt SKLs årliga fastställda
 sotningsindex

_______
Beslutet expedieras till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Ystad kommun
Tomelilla kommun
Sjöbo kommun
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 19 Dnr 2018/521

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Jäv som kommunrevisor 

Ärendebeskrivning

Skrivelse har inkommit från kommunrevisor Jan Rydén (KD) om att undantag görs i hans 
uppdrag som kommunrevisor vad gäller överförmyndarverksamheten, då han kommer få 
uppdrag som god man.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Jan Rydén, 2018-12-20.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Jan Rydén, 2018-12-20.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

I Jan Rydéns (KD) uppdrag som kommunrevisor görs undantag från överförmyndarverk-
samheten p g a uppdrag som god man.

_______
Beslutet expedieras till:
Jan Rydén
Kommunrevisionen
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 20 Dnr 2019/63

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande om Skillinge 
teater 

Ärendebeskrivning

Mats Sundbeck (V) har i interpellation ställts frågan om vad man tänker göra för att för-
hindra nedskärningar vid Skillinge teater under budgetåret 2019.

Interpellationen är ställd till kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Ordföranden ställer frågan om interpellationen får ställas.

Beslutsunderlag

Interpellation från Mats Sundbeck (V), 2018-01-28

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Interpellationen från Mats Sundbeck (V) får ställas.

 Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 
2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 21 Dnr 2018/508

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion om solcellsparker i Simrishamns kommun - (V) 

Ärendebeskrivning

Motion har inkommit från Mats Sundbeck (V) och Ingemar Hansson (V) om solcellsparker 
i Simrishamns kommun

Beslutsunderlag

Motion från Mats Sundbeck (V) och Ingemar Hansson (V), 2019-12-13.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Mats Sundbeck (V)
Ingemar Hansson (V)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 22 Dnr 2019/15

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fler cykelställ centralt- och vid hållplatser i Simrishamns kommun samt 
kommunala cykelpumpar - Mats Sundbeck (V) 

Ärendebeskrivning

Mats Sundbeck (V) har inkommit med en motion om fler cykelställ centralt och vid håll-
platser i Simrishamns kommun samt kommunala cykelpumpar.

Beslutsunderlag

Motion från Mats Sundbeck (V), 2019-01-08

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Mats Sundbeck (V)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 23 Dnr 2019/16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Anne Olofs-
dotter (M) 

Ärendebeskrivning

Anne Olofsdotter (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäk-
tige.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Anne Olofsdotter, 2019-01-09.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Anne Olofsdotter (M) entledigande från uppdraget som ledamot i kommun-
fullmäktige.

 Begärs ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen gällande ledamot i kommunfull-
mäktige.

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Anne Olofsdotter
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 24 Dnr 2019/51

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning

I samband med val till nämnder och styrelser vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-
12-17, § 241, kunde Sverigedemokraterna (SD) inte nominera någon person som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden.

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden för (SD) skulle ske vid kommunfullmäkti-
ges sammanträde den 28 januari 2019.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Ärendet bordläggs till kommunfullmäktige i februari 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 25 Dnr 2019/52

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av ersättare i socialnämnden 

Ärendebeskrivning

I samband med val till nämnder och styrelser vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-
12-17, § 241, kunde Miljöpartier (MP) inte nominera någon person som ersättare i social-
nämnden.

Val av ersättare i socialnämnden för (MP) skulle ske vid kommunfullmäktiges sammanträ-
de den 28 januari 2019.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Till ersättare i socialnämnden t o m 2022-12-31 utses:

Siv Bildtsén (MP)
Raskarum 591
277 45 SANKT OLOF

_______
Beslutet expedieras till:
Socialnämnden
Siv Bildtsén
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 26 Dnr 2019/53

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av ledamot i byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning

I samband med val till nämnder och styrelser vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-
12-17, § 241, kunde Miljöpartier (MP) inte nominera någon person som ledamot i bygg-
nadsnämnden. 

Val av ledamot i byggnadsnämnden för (MP) skulle ske vid kommunfullmäktiges sam-
manträde den 28 januari 2019.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Till ledamot i byggnadsnämnden t o m 2022-12-31 utses:

Johan Niss (MP)
Alekärrsvägen 13
277 31 KIVIK

______
Beslutet expedieras till:
Byggnadsnämnden
Johan Niss (MP)
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 27 Dnr 2019/55

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av ledamot i revisionen 

Ärendebeskrivning

I samband med val till nämnder och styrelser vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-
12-17, § 241, kunde Sverigedemokraterna (SD) inte nominera någon person till revisionen

Val av ledamot till revisionen för (SD) skulle ske vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 28 januari 2019.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Ärendet bordlägges till kommunfullmäktige i februari 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 28 Dnr 2019/56

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av ersättare i Simrishamns Näringslivsutveckling AB 

Ärendebeskrivning

I samband med val till nämnder och styrelser vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-
12-17, § 241, kunde Sverigedemokraterna (SD) inte nominera någon person som ersättare i 
Simrishamns Näringslivsutveckling AB.

Val av ersättare i Simrishamns Näringslivsutveckling AB skulle ske vid kommunfullmäkti-
ges sammanträde den 28 januari 2019.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Till ersättare i Simrishamns Näringslivsutveckling AB t o m bolagsstämman 2023 
utses:

Patrik Coucher (SD)
Sommargatan 19
272 37 SIMRISHAM

_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamns Näringslivsutveckling AB
Patrik Coucher (SD)
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 29 Dnr 2019/57

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av ersättare i AF Monthans Minnesfond, Kivik 

Ärendebeskrivning

I samband med val till nämnder och styrelser vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-
12-17, § 241, kunde Liberalerna (L) inte nominera någon person som ersättare i AF Mont-
hans Minnesfond, Kivik.

Val av ersättare i AF Monthans Minnesfond skulle ske vid kommunfullmäktiges samman-
träde den 28 januari 2019.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Till ersättare i AF Monthans Minnesfond, Kivik, t o m 2022-12-31 utses:

Inga-Lill Högberg (L)
Mellby backe 18 B
277 35 KIVIK

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
Inga-Lill Högberg (L)
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 30 Dnr 2019/58

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av ersättare i Blenda Månssons donationsfond 

Ärendebeskrivning

I samband med val till nämnder och styrelser vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-
12-17, § 241, kunde Moderaterna (M) och Socialdemokraterna (S) inte nominera någon 
person som ersättare i Blenda Månssons Donationsfond.

Val av ersättare i Blenda Månssons Donationsfond skulle ske vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 28 januari 2019.

När det gäller Eljena Ingemanssons fond har denna upphört under föregående mandatperi-
od samt Magnus och Bengta Sjögrens minnesfond som upphörde 2018-12-31, vilket inne-
bär att kommunen inte förrättare val till dessa fonder.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Till ersättare i Blenda Månssons Donationsfond t o m 2022-12-31 utses:

Ingemar Nilsson (M)
Seglaregatan 5
276 60 SKILLINGE

 Björn Månsson (S)
Möllegatan 29
276 30 BORRBY

_______
Beslutet expedieras till:
Ingemar Nilsson (M)
Björn Månsson (S)
Ekonomienheten
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-01-28

§ 31 Dnr 2019/62

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas:

- Handlingsprogram för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2019-2022.

- Länsstyrelsens beslut: Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Bo Håkansson (M).

_____
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