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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Jeanette Ovesson (M)
Karl-Erik Olsson (S)
Fredrik Ramberg (SD)
Jaennine Olesen (M)
Pia Ingvarsson (S)
Carl-Göran Svensson (C)
Tomas Assarsson (SD)
Henric Appelkvist (M)
Malin Henriksson (L)
Gudrun Schyman (F!)
Christer Grankvist (S)
Peter Rimsby (M) tjänstgör för Maria Linde Strömberg 
(M)
Thomas Paulsson (SD)
Berit Olsson (S)
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)
Ingela Bröndel (M) tjänstgör för Frida Törnquist (M)
Ann-Christin Råberg (S)
Åke Andrén- Sandberg (L)
Christer Borggren (SD) tjänstgör för Patrik Coucher (SD)
Staffan Olzon (F!) tjänstgör för Margarethe Müntzing (F!)
Anders Johnsson (M)
Christl Bengtsson (S) tjänstgör för Göran Persson (S)
Hanna Persson (M)
Mats Bengtsson (C)
Bengt-Åke Lindell (SD)
Else-Beth Rolf (S)
Christian Esbjörnsson (M)
Peo Nilsson (SD)
Jan Vokoun (S)
Kristina Nilsson (M)
Roland Thord (MP tjänstgör för Lisa Kvarnbäck (MP)
Anita Olsson (S)
Margaretha Hagstad (V) tjänstgör för Ingemar Hansson (V)
Sven Olsson (M) tjänstgör för Frederick Thott (M)
Christer Hallerby (L)
Jenny Assarsson (SD)
Ingmarie Jacobsen (F!)
Håkan Erlandsson (C)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lennart Månsson (S)
Kristina Åhberg (M)
Paul Frogner Kockum (KD)
Kjell Dahlberg (ÖP)

Övriga deltagande Henrik Mårtensson (C)
Lars Johansson (S)
Linda Olsson (S)
Jan-Erik Persson (S)
Birgitta Öman (S)
Peter Bernhorn (S)
Siv Bildtsén (MP)
Gunilla Aastrup Persson (ÖP)
Christer Vigren (ÖP)

Carina Persson, nämndsekreterare 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 58 Information om styrelsens och nämndernas nämndpla-
ner 2019

2019/185 6

§ 59 Val av justerare och fastställande av justeringssam-
manträde

7

§ 60 Fastställande av ärendelista 2019/38 8
KOMMUNFULLMÄKTIGES FRÅGESTUND

§ 61 Fråga till kommunfullmäktiges ordförande - Tycker 
kommunfullmäktiges ordförande samma sak som 1:e 
vice ordföranden att det helst inte ska var anågr debat-
ter i kommunfullmäktige?

2019/161 9

INKOMNA MOTIONER
§ 62 Uppmärksamma 100 år av kvinnlig rösträtt 2019/120 10
§ 63 Ny busslinje från norr till syd. - Socialdemokraterna 2019/133 11
§ 64 Motion - Utredning om solpaneler placerade på kom-

munala fastigheter, och finansiering i 2020 år budget 
för de verksamheter som idag är intresserade av att 
inastallera takpaneler. - Västerpartiet

2019/168 12

§ 65 Interpellation till ordförande i Socialnämnden angåen-
de Lillevångshemmet. - Mats Sundbeck (V)

2019/177 13

MEDBORGARFÖRSLAG
§ 66 Medborgarförslag ang val av ordföranden i revisionen 

fr o m nästa mandatperiod.
2019/116 14

§ 67 Medborgarförslag - Bekräftelse till avsändare 2019/127 15
BESLUTSÄRENDEN

§ 68 Begäran om om tilläggsanslag - Montessoriskola i 
Skillinge i kommunal regi

2019/61 16 - 20

§ 69 Revidering av avgifter för avlösarservice 2019 - Soci-
alnämnden

2019/86 21

§ 70 Medfinansieringsavtal (tilläggsavtal) för GC-väg Ka-
rakås.

2019/77 22 - 23

§ 71 Taxor och avgifter 2019- Barn- och utbildningsnämn-
den

2018/385 24

§ 72 Nyttjanderättsavtal för Tobisviks miniatyrgolfklubb 2019/80 25
§ 73 Förlängning av genomförandeavtal del av Simrishamn 

3:1 (nuvarande Garvaren 14), Sundprojekt AB
2017/62 26 - 27

§ 74 Investeringsmedgivande för bostadsprojekt Nya Solro-
sen

2019/76 28

§ 75 Kommunalt partistöd 2019 2019/49 29 - 30
§ 76 Reglementen - Simrishamns kommun 2019/40 31 - 32

VALÄRENDEN
§ 77 Avsägelse av uppdrag i Kommunfullmäktige - Elisa-

beth Biratu (KD)
2019/117 33
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

§ 78 Avsägelse från uppdrag som ersättare i BUN - Marga-
rethe Müntzing (F!)

2019/155 34

§ 79 Avsägelse från uppdrag som kommunstyrelsens 2:e 
vice ordförande - Karl-Erik Olsson (S)

2019/160 35

§ 80 Avsägelse från uppdrag som socialnämndens 2 vice 
ordförande - Pia Ingvarsson (S)

2019/180 36

§ 81 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Socialnämnden 
- Bengt Dahl (S)

2019/162 37

§ 82 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Simrishamns 
Bostäder AB - Lisa Andersson (S)

2019/182 38

§ 83 Avsägelse från uppdrag som ersättare i samhällsbygg-
nadsnämnden - Agneta Åhlin (S)

2019/181 39

§ 84 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Simrishamns 
Näringslivsutveckling AB - Rawan Halbouni (S) 

2019/183 40

MEDDELANDEN
§ 85 Meddelanden - kommunfullmäktige 2019/62 41

Pensionsplacering - årsrapport 2018 2019/70
§ 86 Tack 2019/184 42
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 58 Dnr 2019/185

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om styrelsens och nämndernas nämndplan 2019

Före kommunfullmäktiges sammanträde anordnades temahalvdag om styrelsens och nämn-
dernas nämndplaner 2019.

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder redovisar sina nämndplaner för år 2019.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 59 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare och fastställande av justeringssammanträde

Att justera dagens protokoll utses Christer Akej (M) och Jan Vokoun (S).

Justeringssammanträde äger rum torsdagen den 28 mars, kl 08.30, på kommunlednings-
kontoret, Simrishamn.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 60 Dnr 2019/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Till dagens sammanträde har inkommit två extra ärenden samt fyra valärenden:

- Motion från Mats Sundbeck (V) – behandlas som punkt 7 b.

- Interpellation från Mats Sundbeck (V) till socialnämndens ordförande angående 
Lillevångshemmet – behandlas som punkt 7 c.

- Avsägelse från Pia Ingvarsson (S) som socialnämndens 2:e vice ordförande – be-
handlas som punkt 25 b

- Avsägelse från Lisa Andersson (S) som ersättare i Simrishamns Bostäder AB – be-
handlas som punkt 26 b

- Avsägelse från Agneta Åhlin (S) som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden – be-
handlas som punkt 26 c

- Avsägelse från Rawan Halbouni (S) som ersättare i Simrishamns Näringslivsut-
veckling AB – behandlas som punkt 26 d.

Ärende nr 16 utgår från dagens ärendelista.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med ändringar enligt ovan.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 61 Dnr 2019/161

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fråga till kommunfullmäktiges ordförande om debatter i kommunfull-
mäktige

Karl-Erik Olsson (S) har inkommit med fråga till kommunfullmäktiges ordförande om 
kommunfullmäktiges ordförande tycker samma sak som 1:e vice ordföranden att det helst 
inte ska vara några debatter i kommunfullmäktige?

 Kommunfullmäktiges ordförande, Håkan Erlandsson (C), besvarar frågan.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 62 Dnr 2019/120

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Uppmärksamma 100 år av kvinnlig rösträtt 

Ärendebeskrivning

Motion har inkommit från Gudrun Schyman (F!) om att kommunen ska uppmärksamma 
100 år av kvinnlig rösträtt.

Motionen är remitterad till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion från Gudrun Schyman (F!), 2019-03-04.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Lägga informationen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 63 Dnr 2019/133

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ny busslinje från norr till syd  

Ärendebeskrivning

Motion har inkommit från Karl-Erik Olsson (S) om en ny busslinje från norr till syd

Motionen är remitterad till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion från Karl-Erik Olsson (S), 2019-03-06

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Lägga informationen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 64 Dnr 2019/168

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utredning om solpaneler placerade på kommunala fastigheter, och finan-
siering i 2020 år budget för de verksamheter som idag är intresserade av 
att installera takpaneler 

Ärendebeskrivning

Motion har inkommit från Mats Sundbeck (V) och Ingemar Hansson (V) om att man utre-
der om solpaneler placerade på kommunala fastigheter, och finansiering i 2020 år budget 
för de verksamheter som idag är intresserade av att installera takpaneler. 

Motionen är remitterad till samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Motion från Mats Sundbeck (V) och Ingemar Hansson (V), 2019-03-20.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Lägga informationen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 65 Dnr 2019/177

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Interpellation till ordförande i Socialnämnden angående Lillevångshem-
met 

Ärendebeskrivning

Mats Sundbeck (V) har i interpellation ställts frågan angående Lillevångshemmet

Interpellationen är ställd till socialnämndens ordförande.

Ordföranden ställer frågan om interpellationen får ställas.

Beslutsunderlag

Interpellation från Mats Sundbeck (V), 2019-03-22,

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Interpellationen från Mats Sundbeck får ställas.

 Interpellationen besvaras av socialnämndens ordförande vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 29 april.

_______
Beslutet expedieras till:
Socialnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 66 Dnr 2019/116

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag angående val av ordföranden i revisionen fr o m nästa 
mandatperiod. 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Froste Persson, Simrishamn, ang val av ordförande i 
revisionen fr o m nästa mandatperiod.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Froste Persson, 2019-02-25.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommunfullmäktiges presidium för bered-
ning och beslut fattas i kommunfullmäktige.

Frågeställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommunfullmäktige.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till kommunfullmäktiges presidium för beredning 
och beslut fattas i kommunfullmäktige.

_______
Beslutet expedieras till:
Froste Persson
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 67 Dnr 2019/127

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Bekräftelse till avsändare 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Berit Åkesson, Skillinge, om att man ska erhålla 
mail, brev eller på annat lämpligt sätt få bekräftelse på att förvaltning/nämnd mottagit för-
sändelse från medborgare.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Berit Åkesson, 2019-03-04.

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

Frågeställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommunstyrelsen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Berit Åkesson
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 68 Dnr 2019/61

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Begäran om tilläggsanslag - Montessoriskola i Skillinge i kommunal regi 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 28 augusti 2018, § 78, att uppdra åt förvaltningen 
att kartlägga förutsättningarna för en kommunal montessoriskola med årskurserna F–3 i 
Skillinge med redovisning och beslut innan årsskiftet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade därefter vid sammanträde den 12 december 2018, 
§ 107,

- uppdra åt förvaltningen att skyndsamt arbeta vidare med frågan och senast i mars 
2019 återkomma med en lägesbeskrivning vad bl.a. avser möjlig start hösten 2019, 
alternativt hösten 2020,

- parallellt utreda förutsättningarna för en montessoriförskola med återrapport i mars 
2019,

- bifaller Centerpartiets skrivelse med konsekvensen därav att barn- och utbildnings-
nämnden anhåller om tilläggsanslag om 2 miljoner kronor hos kommunstyrel-
sen/kommunfullmäktige.

Sista beslutssatsen kräver vidare behandling i kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsförvaltningens utredning om förutsättningarna för en montessoriskola 
i kommunal regi har utgjort beslutsunderlag i ärendet. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-03-13, §
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 50
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-07.
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2018-12-12, § 107.
Utredning om förutsättningarna för en montessoriskola i kommunal regi, 2018-11-20.
Skrivelse Centerpartiet, 2018-03-17.

Yrkande

Christer Grankvist (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggs-
anslag.

Kjell Dahlberg (ÖP) yrkar bifall till Christer Grankvist (S) yrkande.
Berit Olsson (S) yrkar bifall till Christer Grankvist (S) yrkande.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 68 forts Dnr 2019/61

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsan-
slag.

Lennart Månsson (S) yrkar bifall till Christer Grankvist (S) yrkande.

Jeanette Ovesson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Gudrun Schyman (F!) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens begäran om 
tilläggsanslag.

Malin Henriksson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Roland Thord (MP) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsan-
slag.

Karl-Erik Olsson (S) yrkar bifall till Christer Grankvist yrkande.

Paul Frogner Kockum (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag mot Christer Grankvist 
(S) yrkande om bifall till barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar på kommunstyrelsens beslutsförslag röstar Ja.

Den som röstar på Christer Grankvist (S) yrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller med 29 Ja-röster mot 20 Nej-röster, omröstningsbilaga 1.

Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Avslå barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag om 2 miljoner 
kronor.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 68 forts Dnr 2019/61

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist 
(S), Berit Olsson (S), Per Andersson (S), Ann-Christin Råberg (S), Christl Bengtsson (S), 
Else-Beth Rolf (S), Jan Vokoun (S), Anita Olsson (S), Lennart Månsson (S), Gudrun Schy-
man (F!), Staffan Olzon (F!), Ingmarie Jacobsen (F!), Hans-Olof Höglund (MP), Roland 
Thord (MP), Mats Sundbeck (V), Margaretha Hagstad (V), Christer Persson (ÖP) och 
Kjell Dahlberg (ÖP). 

_______
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
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OMRÖSTNINGSBILAGA 1

SAMMANTRÄDESDATUM: 2019-03-25

 ja Nej Avstår
Jeanette Ovesson (M) X
Karl-Erik Olsson (S) X
Fredrik Ramberg (SD) X
Jaennine Olesen (M) X
Pia Ingvarsson (S) X
Carl-Göran Svensson (C) X
Tomas Assarsson (SD) X
Henric Appelkvist (M) X
Malin Henriksson (L) X
Gudrun Schyman (F!) X
Christer Grankvist (S) X
Peter Rimsby (M) X
Thomas Paulsson (SD) X
Berit Olsson (S) X
Hans-Olof Höglund (MP) X
Mats Sundbeck (V) X
Christer Akej (M) X
Anne-Li Roshagen (KD) X
Anita Svensson (C) X
Christer Persson (ÖP) X
Per Andersson (S) X
Hans Dahlqvist (SD) X
Ingela Bröndel (M) X
Ann-Christin Råberg (S) X
Åke Andrén-Sandberg (L) X
Christer Borggren (SD) X
Staffan Olzon (F!) X
Anders Johnsson (M) X
Christl Bengtsson (S) X
Hanna Persson (M) X
Mats Bengtsson (C) X
Bengt-Åke Lindell (SD) X
Else-Beth Rolf (S) X
Christian Esbjörnsson (M) X
Peo Nilsson (SD) X
Jan Vokoun (S) X
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Kristina Nilsson (M) X
Roland Thord (MP) X
Anita Olsson (S) X
Margareta Hagstad (V) X
Sven Olsson (M) X
Christer Hallerby (L) X
Jenny Assarsson (SD) X
Ingmarie Jacobsen (F!) X
Håkan Erlandsson (C) X
Lennart Månsson (S) X
Kristina Åhberg (M) X
Paul Frogner Kockum (KD) X
Kjell Dahlberg (ÖP) X

JA: 29
NEJ: 20
AVSTÅR: 0
FRÅNVARANDE: 0
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 69 Dnr 2019/86

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revidering av avgifter för avlösarservice 2019 - Socialnämnden 

Ärendebeskrivning

Hemtjänst kan beviljas i form av avlösarservice. Denna är avsedd för personer som vårdar 
närstående och som behöver avlösning i vård- och omsorgsarbete. Stödet skall ge den när-
stående möjlighet till vila och rekreation. Avlösarservice kan beviljas både som regelbun-
den insats och för situationer som inte kan förutses. Avlösarservice är en service till anhö-
rigvårdaren och skall kunna erhållas när som helst på dygnet. 

Avlösarservice upp till 20 timmar per månad är avgiftsfri. För tid därutöver debiteras enligt 
vård och omsorgstaxan.

Det administrativa arbetet för att registrera timmar när behovet av hjälp är mer än 20 tim-
mar är mer kostsamt än vad avgiften ger. Därav föreslås att avlösarservice blir avgiftsfri 
även för nivån över 20 timmar per månad. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-03-13, § 74
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 49
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-11.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-05.
Reviderad prislista 2019. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta förslaget om avgiftsfri avlösarservice även för nivån över 20 timmar per må-
nad, att gälla från och med den 1 april 2019. 

_______
Beslutet expedieras till:
Socialnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 70 Dnr 2019/77

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medfinansieringsavtal (tilläggsavtal) för GC-väg Karakås 

Ärendebeskrivning

2014 tecknade Simrishamns kommun ett medfinansieringsavtal med Trafikverket kring 
trafiksituationen i Kivik med syfte att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. En del 
rörde anläggande av en gång- och cykelväg (GCväg)utmed Bredarörsvägen, till Kiviks 
musteri.

Medfinansieringsavtalet 2014 innebar att Simrishamns kommun skulle stå för kostnaden 
om totalt 3,5 mnkr för GC-vägen. I samband med uppstart av projektet gjorde Trafikverket 
hösten 2018 en ny kostnadsberäkning som nu hamnat på 10-13 mnkr för GC-vägen.
Den stora kostnadsökningen har flera orsaker, ökade produktionskostnader samt speciella 
förutsättningar som inte fångades upp i den ursprungliga kalkylen.
I den nya uppskattningen på 10–13 mnkr har tagits höjd för begränsade kostnader för des-
sa, men omfattningen är väldigt svårbedömd, varför uppskattningen utgörs av ett spann 
som även innefattar andra oförutsedda kostnader.

Sammantaget gör förutsättningarna att planläggningsprocessen för Trafikverket riskerar bli 
en avancerad och utdragen process. Om tilläggsavtalet för medfinansieringen godkänns 
beräknas processen kunna starta under våren 2019 och anläggningen vara i bruk våren 
2023.

Kostnaderna för kommunen beräknas falla ut enligt följande kalkyl från Trafikverket, 
2019-01-17:

- 2019: 500 000 kronor för vägplaneläggning
- 2020: 1 500 000 kronor för vägplaneläggning
- 2021: 500 000 kronor för vägplaneläggning
- 2022: 3 130 000, varav 1 630 000 för framtagning av förfrågningsunderlag + 

1 500 000 för produktion
- 2023: 3 260 000 kronor för produktion.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-03-13, § 75
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 51
Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-02-14
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-01-31, § 12
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsnämnden, 2019-01-16
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 70 forts Dnr 2019/77

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tilläggsavtal, 2019-01-08.

Yrkande

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna tilläggsavtal – Gång- och cykelväg längs med väg 1601, Simrishamns
kommun, daterat 2019-01-08 från Trafikverket.

 Finansiera kostnadsökningen för projekt 12568 (Åtgärder efter ÅVS Kivik) om 
sammantaget 9 000 000 kr genom att tillföra motsvarande medel till samhällsbygg-
nadsnämndens investeringsbudget i enlighet med redovisad kostnadskalkyl.

 Tilläggsavtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektö-
ren.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 71 Dnr 2018/385

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor och avgifter 2019,  Barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden tar ut taxor och avgifter för några av de tjänster som nämn-
den erbjuder. Förslag till taxor och avgifter för 2019 beslutades i barn- och utbildnings-
nämnden 4 oktober 2018, § 88 och fastställdes i kommunfullmäktige den 26 november 
2018, § 205. 
I barn- och utbildningsnämndens beslut erinrar man om att indexuppräkningen avseende 
barnomsorg ännu inte inkommit från Skolverket.

Skolverkets avgiftsnivåer inför 2019 är därefter fastslagna. Barn- och utbildningsförvalt-
ningen har överlämnat förslag på avgifter för barnomsorg justerade utifrån Skolverkets 
avgiftsnivåer inför beslut i kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 29 januari 2019, § 10:
- antar förslaget om höjda taxor och avgifter 2019 för förskola, pedagogisk omsorg 

och fritidshem 
- föreslår kommunfullmäktige att fastställa dessa.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-03-13, § 76
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 52
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-07.
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2019-01-29, § 10.
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2018-12-05.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta förslaget om höjda taxor och avgifter 2019 för förskola, pedagogisk omsorg 
och fritidshem att gälla från och med den 1 april 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 72 Dnr 2019/80

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Nyttjanderättsavtal för Tobisviks miniatyrgolfklubb 

Ärendebeskrivning

Tobisviks miniatyrgolfklubb hade tidigare ett nyttjanderättsavtal med Simrishamns kom-
mun avseende klubbens minigolfanläggning/-verksamhet vid Tobisviks camping inom 
dåvarande fastigheten Simrishamn 2:3. I samband med genomförandet av Detaljplan 2014-
05-27 för Simrishamn 2:3, 2:6 och 2:7 med flera, sades avtalet upp och minigolfanlägg-
ningen/-verksamheten flyttades till fastigheten Simrishamn 2:83 i enlighet med detaljpla-
nen.
Det av Tobisviks miniatyrgolfklubb undertecknade, nya nyttjanderättsavtalet avser den nya 
placeringen inom Simrishamn 2:83.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 31 januari 2019, § 14, föreslå 
kommunfullmäktige godkänna nyttjanderättsavtalet med Tobisviks miniatyrgolfklubb av-
seende Simrishamn 2:83.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-03-13, § 78
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 54
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-12.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-01-31, § 14.
Styrkande av firmateckning Tobisviks miniatyrgolfklubb, 2018-12-18.
Nyttjanderättsavtal, undertecknat av Tobisviks miniatyrgolfklubb, 2018-11-27.

Yrkande

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna nyttjanderättsavtalet med Tobisviks miniatyrgolfklubb avseende Sim-
rishamn 2:83.

_____
Beslutet expedieras till:
Tobisviks miniatyrgolfklubb
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 73 Dnr 2017/62

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förlängning av genomförandeavtal del av Simrishamn 3:1 (nuvarande 
Garvaren 14), Sundprojekt AB 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun ingick 20 mars 2017 ett genomförandeavtal med exploatören Sund-
projekt AB avseende byggnation av det så kallade ”Hus 3” (Garvaren 14) i Skansenprojek-
tet, etapp 1. Hus 1 – 2 har uppförts av Simrishamns Bostäder AB.

Genomförandeavtalet var giltigt i 1,5 år, en tidsram inom vilken exploatören åtagit sig att 
påbörja byggnation av gjuten bottenplatta. Avtalet löpte ursprungligen ut 19 september 
2018 men förlängdes till 19 maj 2019 efter beslut i kommunfullmäktige den 1 oktober 
2018, § 172. Ansökan om bygglov inkom till byggnadsnämnden den 10 januari 2019.

Exploatören har nu inkommit till kommunen med ett önskemål om ytterligare förlängning 
av avtalet i första hand till 31 december 2019 och i andra hand till 19 oktober 2019.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 31 januari 2019, § 15, förslå 
kommunfullmäktige: Förlänga genomförandeavtal med Sundprojekt AB, avseende bygg-
nation av flerbostadshus inom fastigheten Garvaren 14 (tidigare del av Simrishamn 3:1), 
till och med 31 december 2019.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-03-13, § 79
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 55
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-08.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-01-31, § 15.
Skrivelse med önskemål om förlängning, inklusive tidplan, 2018-11-29.
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-10-01, § 172.
Genomförandeavtal, tecknat 2017-03-20.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Förlänga genomförandeavtal med Sundprojekt AB, avseende byggnation av flerbo-
stadshus inom fastigheten Garvaren 14 (Simrishamn 3:1), till och med 31 december 
2019.

______
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 73 forts Dnr 2017/62

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Sundprojekt AB
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 74 Dnr 2019/76

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Investeringsmedgivande för bostadsprojekt Nya Solrosen 

Ärendebeskrivning

Simrishamnsbostäder begärde i april 2016 planändring för ett bostadsprojekt på del av Sol-
rosen 17. Utifrån kommunens mål om hållbar tillväxt planerar bolaget för ett bostadspro-
jekt om 24 bostäder. För att genomföra projektet behövs enligt gällande bolagsordning 
kommunfullmäktiges godkännande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-03-13, § 80
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 56
Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-02-14
Simrishamnsbostäders skrivelse, 2019-01-31

Jäv

Hans Dahlquist (SD) anmäler jäv i ärendet.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medge bolaget att genomföra projektet med en bedömd investeringsbudget om ca 
46 mkr exkl investeringsstöd.

 Medge ett borgensåtagande om 35 mkr varvid bolaget förutsätts finansiera resteran-
de del med egna medel.

 Utvecklingen av projektet ska rapporteras regelbundet vid ägarsamråd samt till 
kommunstyrelsens arbetsutskott vid de återkommande uppföljningsträffarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamns Bostäder AB
Ekonomienheten
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 75 Dnr 2019/49

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunalt partistöd 2019 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2015, § 15, att fastställa regler för det kom-
munala partistödet.

Partistödet betalas årligen ut i förskott efter beslut i kommunfullmäktige. En skriftlig redo-
visning av vad partistödet använts till skall årligen inlämnas. Redovisningen ska avse peri-
oden 1 januari – 31 december.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2019, § 11, att göra vissa justeringar i 2015 
års beslut i fördelningen av partistödet. Detta beslut innebär att det kommunala partistödet 
skall vara 27 % av prisbasbeloppet per år och antal mandat i kommunfullmäktige. För år 
2019 är prisbasbeloppet satt till 46 500 kronor och det totala partistödet blir då 615 195 
kronor. (27 % x 46 500 kronor x 49 mandat).

Enligt samma kommunfullmäktigebeslut skall partistödet utbetalas med ett grundstöd som 
uppgår till 20 % av partistödet som ett fast belopp per i fullmäktige representerat parti, 
vilket blir 12 304 kronor per parti.
Dessutom utgår partistödet som ett mandatstöd, som uppgår till 80 % av partistödet förde-
lat på mandat och år till de i fullmäktige representerade partierna, vilket blir 10 044 kronor 
per mandat.

Partistödet 2019 fördelas då enligt följande: 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Summa
M 12 12 304:- 120 528:- 132 832:-
C 4 12 304:- 40 176:- 52 480:-
L 3 12 304:- 30 132:- 42 436:-

KD 2 12 304:- 20 088:- 32 392:-
S 11 12 304:- 110 484:- 122 788:-
V 2 12 304:- 20 088:- 32 392:-

MP 2 12 304:- 20 088:- 32 392:-
SD 8 12 304:- 80 352:- 92 656:-
F! 3 12 304:- 30 132:- 42 436:-
ÖP 2 12 304:- 20 088:- 32 392:-

Summa: 49 123 040:- 492 156:- 615 196:-
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 75 forts Dnr 2019/49

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-03-13, § 81
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 57
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-01.
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-01-28, § 11.
Kommunallagen (2017:725) kap 4 , §§ 29 – 32.
Regler för kommunalt partistöd i Simrishamns kommun.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna utbetalning av partistöd 2019 enligt redovisning.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga partier
Ekonomienheten
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 76 Dnr 2019/40

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Reglementen - Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Förslag till nya reglementen har upprättats med stöd av Sveriges kommuner och landstings 
(SKL) skrift ”Reglementen för styrelse och nämnder – ett underlag för lokala bedömning-
ar”. I denna skrift ger SKL förslag till formuleringar som överensstämmer med aktuell lag-
stiftning och praxis tex med anledning av de förändringar som gjorts i den nya kommunal-
lagen och tillkomsten av dataskyddsförordningen. 

Vid den senaste översynen av reglementena 2015 valdes en ny modell genom att skapa ett 
eget dokument för de för nämnderna och styrelsen gemensamma bestämmelserna. Det vill 
säga att denna text inte upprepas i varje enskilt reglemente. Den modellen har bibehållits. 

Denna gång tas också krisledningsnämndens och valnämndens reglementen upp för översyn vilket 
inte skedde 2015. Däremot lämnas arkivmyndighetens reglemente utan revidering då det inte finns 
några lagändringar eller dylikt att ta hänsyn till och då det kan vara lämpligt att göra översynen i 
samband med införande av e-arkiv. 

Då inga större organisatoriska förändringar skett sedan 2015 innehåller förslagen till nya reglemen-
ten endast förtydliganden, modernisering i språk och förändringar i lagstiftning och praxis. Det 
finns inga ansvarsförändringar mellan nämnderna. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-03-13, § 83
Arbetsutskottets beslut, 2019-02-20, § 58
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-12
Förslag till reglemente för socialnämnden
Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till reglemente för byggnadsnämnden
Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Förslag till reglemente för krisledningsnämnden
Förslag till reglemente för valnämnden
Förslag till allmänt nämndreglemente 
Skriften: Reglemente för styrelse och nämnder – Ett underlag för lokala bedömningar, 
SKL juni 2018. 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 76 forts Dnr 2019/40

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Fastställa allmänt nämndreglemente för styrelsens och kommunens nämnder i en-
lighet med redovisat förslag.

 I övrigt fastställa reglementen för styrelsen och nämnderna som anger ansvar och 
befogenheter och i förekommande fall utskott i enlighet med redovisade förslag.

______
Beslutet expedieras till:
Samtliga berörda nämnder
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 77 Dnr 2019/117

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse av uppdrag i Kommunfullmäktige - Elisabeth Biratu (KD) 

Ärendebeskrivning

Elisabeth Biratu (KD) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäk-
tige. 

Beslutsunderlag

Avsägelse från Elisabeth Biratu, 2019-02-26.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Elisabeth Biratu (KD) entledigande från uppdraget som ersättare i kom-
munfullmäktige.

 Begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Elisabeth Biratu (KD)
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 78 Dnr 2019/155

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden - 
Margarethe Müntzing (F!) 

Ärendebeskrivning

Margarethe Müntzing (F!) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Margarethe Müntzing (F!), 2019-03-14.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Margarethe Müntzing (F!) entledigande från uppdrag som ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden.

 Bordlägga frågan om ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden till kommunfull-
mäktiges sammanträde i april 2019.

______
Beslutet expedieras till:
Margarethe Müntzing (F!)
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 79 Dnr 2019/160

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande - 
Karl-Erik Olsson (S) 

Ärendebeskrivning

Karl-Erik Olsson (S) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som 2:e vice ordförande i kom-
munstyrelsen fr o m den 1 april 2019.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Karl-Erik Olsson (S), 2019-03-18

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Karl-Erik Olsson (S) entledigande från uppdraget som 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen.

 Till ny 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen fr o m den 1 april 2019 utses:

Pia Ingvarsson (S)
Ponnygatan 4
272 37 Simrishamn.

_______
Beslutet expedieras till:
Karl-Erik Olsson (S)
Pia Ingvarsson (S)
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 80 Dnr 2019/180

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som socialnämndens 2 vice ordförande - Pia Ing-
varsson (S) 

Ärendebeskrivning

Pia Ingvarsson (S) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som 2:e vice ordförande i social-
nämnden, ledamot i socialnämnden samt som ersättare i Hjälpmedelsnämnden i Östra Skå-
ne fr o m den 1 april 2019.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Pia Ingvarsson (S), 2019-03-25.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Pia Ingvarsson (S) entledigande från uppdrag som 2:e vice ordförande i so-
cialnämnden, ledamot i socialnämnden samt ersättare i Hjälpmedelsnämnden i Öst-
ra Skåne fr o m den 1 april 2019.

 Till 2:e vice ordförande i socialnämnden samt ersättare i Hjälpmedelsnämnden i 
Östra Skåne fr o m den 1 april 2019 utses:

Berit Olsson (S)
Långgatan 40
276 60 Skillinge.

 Till ordinarie ledamot i socialnämnden utses:

Agneta Åhlin (S)
Narvgatan 1
272 36 Simrishamn.

_______
Beslutet expedieras till:
Pia Ingvarsson (S)
Berit Olsson (S)
Agneta Åhlin (S)
Socialnämnden
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 81 Dnr 2019/162

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Socialnämnden - Bengt Dahl (S) 

Ärendebeskrivning

Bengt Dahl (S) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Bengt Dahl (S), 2019-03-15.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Bengt Dahl (S) entledigande från uppdrag som ersättare i socialnämnden.

 Till ny ersättare i socialnämnden utses: 

Rawan Halbouni (S)
Gröstorps bygatan 25
272 94 Simrishamn.

_______
Beslutet expedieras till:
Bengt Dahl (S)
Rawan Halbouni (S)
Socialnämnden
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 82 Dnr 2019/182

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Simrishamns Bostäder AB - Lisa 
Andersson (S) 

Ärendebeskrivning

Lisa Andersson (S) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i Simrishamns Bostä-
der.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Lisa Andersson, 2019-03-25.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Lisa Andersson (S) entledigande från uppdrag som ersättare i Simrishamns 
bostäder AB.

 Till ny ersättare i Simrishamns Bostäder AB utses:

Kent Zerat (S)
Vikarevägen 24
272 95 Simrishamn

_______
Beslutet expedieras till:
Lisa Andersson (S)
Kent Zerat (S)
Simrishamns Bostäder Ab
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 83 Dnr 2019/181

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden - Ag-
neta Åhlin (S) 

Ärendebeskrivning

Agneta Åhlin (S) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i samhällsbyggnads-
nämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Agneta Åhlin (S), 2019-03-25.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Agneta Åhlin (S) entledigande från uppdrag som ersättare i samhällsbygg-
nadsnämnden.

 Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden utses:

Lisa Andersson (S)
Bästemansgatan 3 A
276 60 Skillinge.

_______
Beslutet expedieras till:
Agneta Åhlin (S)
Lisa Andersson (S)
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 83 Dnr 2019/183

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Simrishamns Näringslivsutveck-
ling AB - Rawan Halbouni (S) 

Ärendebeskrivning

Rawan Halbouni (S) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i Simrishamns Nä-
ringslivsutveckling AB.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Rawan Halbouni (S), 2019-03-25.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Rawan Halbouni (S) entledigande från uppdrag som ersättare i Sim-
rishamns Näringslivsutveckling AB.

 Till ny ersättare i Simrishamns Näringslivsutveckling AB utses:

Bengt Dahl (S)
Peder Mörcks väg 11
272 32 Simrishamn.

_______
Beslutet expedieras till:
Rawan Halbouni (S)
Bengt Dahl (S)
Simrishamns Näringslivsutveckling AB
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 85 Dnr 2019/62

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelande

Följande meddelande redovisas:

- Pensionsplacering – årsrapport 2018.

_____

41



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-03-25

§ 86 Dnr 2019/184

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tack

Eftersom Karl-Erik Olsson (S) lämnar sitt uppdrag som 2:e vice ordförande i kommunsty-
relsen den 1 april vill han vid dagens sammanträde passa på att tacka alla politiker och 
tjänstepersoner som han arbetat med under sin tid som oppositionsråd. Tackar speciellt 
Christer Akej (M) för många tuffa debatter i kommunfullmäktige

Vill tacka sitt eget parti som gav honom chansen att få vara oppositionsråd under dessa år.

Kommer fortsätta med uppdrag i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

_____

42


	Protokoll förstasida
	Information om styrelsens och nämndernas nämndplaner 2019
	Beslut KF 2019-03-25
Information om styrelsens och nämndernas nämndplaner 2019

	Val av justerare och fastställande av justeringssammanträde
	Beslut KF 2019-03-25
Val av justerare och fastställande av justeringssammanträde

	Fastställande av ärendelista 
	Beslut KF 2019-03-25
Fastställande av ärendelista 

	Fråga till kommunfullmäktiges ordförande - Tycker kommunfullmäktiges ordförande samma sak som 1:e vice ordföranden att det helst inte ska var anågr debatter i kommunfullmäktige?
	Beslut KF 2019-03-25
Fråga till kommunfullmäktiges ordförande - Tycker kommunfullmäktiges ordförande samma sak som 1:e vice ordföranden att det helst inte ska var anågr debatter i kommunfullmäktige?

	Uppmärksamma 100 år av kvinnlig rösträtt
	Beslut KF 2019-03-25
Uppmärksamma 100 år av kvinnlig rösträtt

	Ny busslinje från norr till syd. - Socialdemokraterna
	Beslut KF 2019-03-25
Ny busslinje från norr till syd. - Socialdemokraterna

	Motion - Utredning om solpaneler placerade på kommunala fastigheter, och finansiering i 2020 år budget för de verksamheter som idag är intresserade av att inastallera takpaneler. - Västerpartiet
	Beslut KF 2019-03-25
Motion - Utredning om solpaneler placerade på kommunala fastigheter, och finansiering i 2020 år budget för de verksamheter som idag är intresserade av att inastallera takpaneler. - Västerpartiet

	Interpellation till ordförande i Socialnämnden angående Lillevångshemmet. - Mats Sundbeck (V)
	Beslut KF 2019-03-25
Interpellation till ordförande i Socialnämnden angående Lillevångshemmet. - Mats Sundbeck (V)

	Medborgarförslag ang val av ordföranden i revisionen fr o m nästa mandatperiod.
	Beslut KF 2019-03-25
Medborgarförslag ang val av ordföranden i revisionen fr o m nästa mandatperiod.

	Medborgarförslag - Bekräftelse till avsändare
	Beslut KF 2019-03-25
Medborgarförslag - Bekräftelse till avsändare

	Begäran om om tilläggsanslag - Montessoriskola i Skillinge i kommunal regi
	Beslut KF 2019-03-25
Begäran om om tilläggsanslag - Montessoriskola i Skillinge i kommunal regi
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Omröstningsbilaga 2019-03-25
	Sida 1
	Sida 2


	Revidering av avgifter för avlösarservice 2019 - Socialnämnden
	Beslut KF 2019-03-25
Revidering av avgifter för avlösarservice 2019 - Socialnämnden

	Medfinansieringsavtal (tilläggsavtal) för GC-väg Karakås.
	Beslut KF 2019-03-25
Medfinansieringsavtal (tilläggsavtal) för GC-väg Karakås.
	Sida 1
	Sida 2


	Taxor och avgifter 2019- Barn- och utbildningsnämnden
	Beslut KF 2019-03-25
Taxor och avgifter 2019- Barn- och utbildningsnämnden

	Nyttjanderättsavtal för Tobisviks miniatyrgolfklubb
	Beslut KF 2019-03-25
Nyttjanderättsavtal för Tobisviks miniatyrgolfklubb

	Förlängning av genomförandeavtal del av Simrishamn 3:1 (nuvarande Garvaren 14), Sundprojekt AB
	Beslut KF 2019-03-25
Förlängning av genomförandeavtal del av Simrishamn 3:1 (nuvarande Garvaren 14), Sundprojekt AB
	Sida 1
	Sida 2


	Investeringsmedgivande för bostadsprojekt Nya Solrosen
	Beslut KF 2019-03-25
Investeringsmedgivande för bostadsprojekt Nya Solrosen

	Kommunalt partistöd 2019
	Beslut KF 2019-03-25
Kommunalt partistöd 2019
	Sida 1
	Sida 2


	Reglementen - Simrishamns kommun
	Beslut KF 2019-03-25
Reglementen - Simrishamns kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Avsägelse av uppdrag i Kommunfullmäktige - Elisabeth Biratu (KD)
	Beslut KF 2019-03-25
Avsägelse av uppdrag i Kommunfullmäktige - Elisabeth Biratu (KD)

	Avsägelse från uppdrag som ersättare i BUN - Margarethe Müntzing (F!)
	Beslut KF 2019-03-25
Avsägelse från uppdrag som ersättare i BUN - Margarethe Müntzing (F!)

	Avsägelse från uppdrag som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande - Karl-Erik Olsson (S)
	Beslut KF 2019-03-25
Avsägelse från uppdrag som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande - Karl-Erik Olsson (S)

	Avsägelse från uppdrag som socialnämndens 2 vice ordförande - Pia Ingvarsson (S)
	Beslut KF 2019-03-25
Avsägelse från uppdrag som socialnämndens 2 vice ordförande - Pia Ingvarsson (S)

	Avsägelse från uppdrag som ersättare i Socialnämnden - Bengt Dahl (S)
	Beslut KF 2019-03-25
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Socialnämnden - Bengt Dahl (S)

	Avsägelse från uppdrag som ersättare i Simrishamns Bostäder AB - Lisa Andersson (S)
	Beslut KF 2019-03-25
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Simrishamns Bostäder AB - Lisa Andersson (S)

	Avsägelse från uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden - Agneta Åhlin (S)
	Beslut KF 2019-03-25
Avsägelse från uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden - Agneta Åhlin (S)

	Avsägelse från uppdrag som ersättare i Simrishamns Näringslivsutveckling AB - Rawan Halbouni (S) 
	Beslut KF 2019-03-25
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Simrishamns Näringslivsutveckling AB - Rawan Halbouni (S) 

	Meddelanden - kommunfullmäktige
	Beslut KF 2019-03-25
Meddelanden - kommunfullmäktige

	Tack
	Beslut KF 2019-03-25
Tack


