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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll

2017-04-24

Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Skeppet, Varvsgatan 4, Simrishamn, kl 18.00-20.35, ajournering kl 19.50-
20.00

Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3

Utses att justera Else-Beth Rolf             Ingemar Nilsson, §§ 58-77, 79-88     

Anders Johnsson, § 78

Justeringens
plats och tid

 Kommunledningskontoret, fredagen den 28 april, kl 08.30

Underskrifter Paragrafer 52-88
Sekreterare Carina Persson

Ordförande Håkan Erlandsson

Justerande Else-Beth Rolf             Ingemar Nilsson, §§ 58-77, 79-88    Justerare2

Anders Johnsson, § 78

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-04-24

Datum för
anslags uppsättande

2017-05-02 Datum för
anslags nedtagande

2017-05-24

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Carina Persson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Karl-Erik Olsson (S)
Anders Johnsson (M)
Mikael Kjellberg tjänstgör för Jan-Olof Kellgren (SD)
Pia Ingvarsson (S)
Mats Bengtsson (C) tjänstgör för Jeannine Olesen ()
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)
Carl-Göran Svensson (C)
Margarethe Mûntzing (FI)
Ingemar Roosberg (L)
Bo Håkansson (M) tjänstgör för Stefan Lamme (M)
Jan-Erik Persson (S) tjänstgör för Göran Persson (S)
Else-Beth Rolf (S)
Anna Hennix tjänstgör för Håkan Rosenkvist (M)
Christer Vigren (ÖP)
Laila Lindström (SD)
Per Andersson (S)
Anders Turesson (C) tjänstgör för 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)
Anne-Li Roshagen (KD) tjänstgör för Paul Frogner Kockum 
(KD)
Ingemar Nilsson (M)
Anders Åkerberg (S)
Håkan Erlandsson (C), ordförande
Christl Bengtsson (S)
Malin Henriksson (L) tjänstgör för Ingegerd Bergfors (L)
Jarl Kemnefeldt (M) tjänstgör för Karin Fellström (M)
Christer Persson (ÖP)
Staffan Olzon (FI)
Lennart Månsson (S)
Kristina Åhberg (M)
Berit Olsson (S)
Margareta Nilsson (C)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Anne Olofsdotter (M)
Rolf Hansson (S)
Eva Jorstadius (MP)

Övriga närvarande: Lars Ragnarsson (M)
Annika Månsson (M)
Ann-Christin Råberg (S)
 Göran Thorén (S)
Birgitta Öman (S)
Ulf Bengtsson (S)
 Gerd Lundin (S)
 Robert Grandelius (S)
Margareta Hagstad (V)
Siv Bildtsén (MP)
Gunilla Aastrup Persson (ÖP)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 52 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare samt fastställande av justeringssammanträde

Kommunfullmäktige beslutar att till justerare vid dagens sammanträde utses Else-Beth 
Rolf (S) och Ingemar Nilsson (M).

Justeringssammanträde äger rum fredagen den 28 april , kl 08.30 på kommunledningskon-
toret, Simrishamn.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 53 Dnr 2017/105

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av dagens kungörelse

Kommunfullmäktige beslutar att som extra ärende vid dagens sammanträde ta upp:

- Avsägelse från uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsförvaltningen – Irene 
Hansson (C). Tas upp som punkt 36 A.

Kommunfullmäktige beslutar även att ändra ordningsföljden på ärende 26 och 27, d v s
ärendet om VA-investeringsfond behandlas innan ärendet om Årsredovisning 2016.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 54 Dnr 2017/196

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Allmänhetens frågestund

Ordföranden noterar att det inte finns några frågor vid allmänhetens frågestund.

Inför nästa tillfälle då allmänhetens frågestund finns på kungörelsen ska tydligare informa-
tion gå ut om att allmänheten har tillfälle att ställa frågor vid aktuellt sammanträde.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 55 Dnr 2017/197

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revisionen informerar

Revisionens ordförande, Birgitta Larsson, presenterar revisionens ledamöter.

Informerar om revisionens bevakningsgrupper samt lekmannarevisorer.

Revisionen har regelbundna möten med kollegor i SÖSK-kommunerna. 

Birgitta Larsson informerar om KEFU:s kurser som är gratis.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 56 Dnr 2017/92

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gång eller cykelväg på vägen mellan Nya Coop till Hamnabros koloni-
område

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Bertil Jeppsson, Simrishamn, om en gång- och cykel-
väg mellan Nya Coop till Hamnabros koloniområde.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Bertil Jeppsson, 2017-02-20.

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

Frågeställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i samhällsbyggnadsnämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Bertil Jeppsson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 57 Dnr 2017/98

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Flytta turistbyrån till stationen 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Jan Jönsson, Simrishamn, om att flytta turistbyrån i 
Simrishamn till stationshuset.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Jan Jönsson, 2017-02-22.

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

 Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Jan Jönsson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 58 Dnr 2017/112

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Wifi zoner inrättas i alla de lokaler som kommunen upplåter åt förening-
ar 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Karl-Bertil Lindberg, Skillinge, om att Wifi-zoner 
inrättas i lokaler som kommunen upplåter.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Karl-Bertil Lindberg, 2017-03-03.

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

 Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Karl-Bertil Lindberg
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 59 Dnr 2017/118

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Underhåll av kulturminnen 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Anita Lindström och Bertil Ljungström, Tommarp, 
om kommunens underhåll av kulturminnen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslagfrån Anita Lindström och Bertil Ljungström, 2017-03-06.

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

 Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Anita Lindström/Bertil Ljungström
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 60 Dnr 2017/182

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändra detaljplanen för att möjliggöra inflyttning av barnfamiljer i Sankt 
Olof 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Olof Stålhammar, Sankt Olof, om ändrad detaljplan 
för att möjliggöra inflyttning av barnfamiljer i Sankt Olof.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Olof Stålhammar, 2017-03-30.

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

Frågeställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i samhällsbyggnadsnämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Överlämna medborgarförslaget från Olof Stålhammar till samhällsbyggnadsnämn-
den för beredning och att beslut fattas av kommunstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Olof Stålhammar
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 61 Dnr 2017/86

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om bidrag ur Yngve Östbergs fond 

Ärendebeskrivning

Österlens museum ansöker i skrivelse om bidrag ur Yngve Östbergs fond med 50 000 kro-
nor.

Bidraget ska enligt ansökan användas för att skapa nya rum i museiträdgården med inrikt-
ning på hållbara lösningar för framtidens trädgårdar. Det första projektet som är tänkt att 
genomföras senvåren 2017 rubriceras ”skörda regnvatten” och kommer att gestaltas i mu-
seiträdgården med installationer som tar emot och använder regnvatten för bevattning av 
trädgården. Installationen inbegriper sittplatser med solskydd, pergola och diverse lösning-
ar som tar emot och använder regnvatten som till exempel rinner längs med museibyggna-
dens stora takytor. Installationerna är tänkta att inspirera fler privatpersoner och institutio-
ner att ta hand om regnvatten på olika vis och även stimulera barns fantasi och idéer.

Stiftelsen Yngve Östbergs fond ska användas för stadens försköning. I fonden finns för 
närvarande ett kapital om 1 760 000 kronor och tillgängligt för utdelning finns cirka 200 
000 kronor (bokslut ej klart).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2017-03-10
Ansökan, Österlens museum, 2017-02-10
Arbetsutskottets beslut, 2017-03-23, § 105
Kommunstyrelsens beslut, 2017-04-05, § 104.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja 50 000 kronor ur Stiftelsen Yngve Östbergs fond till Österlens museum en-
ligt ansökan.

_______
Beslutet expedieras till:
Österlens Museum
Ekonomienheten
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 62 Dnr 2017/116

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av ej färdigbehandlade medborgarförslag 

Ärendebeskrivning

Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och 
motioner, KL kap 5 § 33, 6, § 27 a.

Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år ska 
redovisa de medborgarförslag och motioner som inte beretts färdigt och beslutats. Arbets-
ordningen § 31, § 27.

Beslutsunderlag

Sammanställning av ej färdigbehandlade medborgarförslag, 2017-03-03
Arbetsutskottets beslut, 2017-03-23, § 106
Kommunstyrelsens beslut, 2017-04-05, § 105.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Med godkännande lägga den i ärendet gjorda redovisningen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 63 Dnr 2017/115

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner 

Ärendebeskrivning

Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och 
motioner. KL kap.5 § 33,6 § 27 a.

Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år ska 
redovisa de medborgarförslag och motioner som inte beretts färdigt och beslutats. Arbets-
ordningen § 31, § 27.

Enligt KL, kap 5, § 33, 2:stycket, ges fullmäktige rätt att avskriva motioner som ej hand-
lagts inom ett år från det att motionen väckts.

Beslutsunderlag

Sammanställning av ej färdigbehandlade motioner, 2017-03-03
Arbetsutskottets beslut, 2017-03-23, § 107
Kommunstyrelsens beslut, 2017-04-05, § 106.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna och lägga den i ärendet gjorda redovisningen till handlingarna

_______
Beslutet expedieras till:
Utvecklingsenheten
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 64 Dnr 2016/194

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion, nya moderaterna: "Inför digitala trygghets- och tillgänglighets-
mätningar" 

Ärendebeskrivning

I motionen från (M) föreslås att en karttjänst ska utarbetas som ger allmänheten möjlighet 
att bli delaktiga i digitala trygghets- och tillgänglighetsmätningar. 

Beslutsunderlag

Motion från nya moderaterna, 2016-04-11
Kommunfullmäktiges beslut, 2016-04-25, § 85
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2016-10-13
Arbetsutskottets beslut, 2017-03-23, § 108
Kommunstyrelsens beslut, 2017-04-05, § 107.

Bakgrund/utredning

Gata/park har under våren presenterat en idé om digitala trygghetsvandringar som ett kom-
plement till de fysiska vandringarna, som ett sätt att få fler invånare att bli delaktiga och 
ges möjlighet att påverka sin närmiljö.

Inför höstens inbokade trygghetsvandringar har enheten fått låna en karttjänst från Lunds 
kommun för att testa konceptet. Tjänsten innebär att allmänheten kan markera platser på en 
digital karta och lägga till en anteckning med synpunkter på platsen. Gata/park kommer att 
testa upplägget under trygghetsvandringarna och därefter följa upp och utvärdera resultatet 
och upplevelsen hos användarna. 

Denna form av kartverktyg har många användningsområden och innebär ökade möjligheter 
att föra dialog med kommunens medborgare. Det kräver också resurser inom kommunen 
för att hantera informationen och att utföra åtgärder utifrån synpunkter och förväntningar. 
Enheten vill därför prova arbetssättet under höstens trygghetsvandringar och därefter göra 
en utvärdering för fortsatta användningsområden.

Det är viktigt att klargöra att enskilda arbetssätt på tjänstemannanivå inte bör hanteras som 
politiska beslut.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 64 forts Dnr 2016/194

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yrkanden

Anders Johnsson (M) yrkar bifall till motionen.

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

Propositionsordning

Ordföranden, Håkan Erlandsson (C) ställer proposition på Anders Johnssons (M) yrkande 
om bifall till motionen mot Karl-Erik Olssons yrkande om bifall till kommunstyrelsens 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar Ja.

Den som röstar på Anders Johnssons (M) förslag om bifall till motionen röstar Nej.

Kommunfullmäktige beslutar med 31 Ja-röster mot 15 Nej-röster att bifalla kommunstyrel-
sens förslag, omröstningsbilaga 1.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Motionen anses vara besvarad.

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Maria Linde Ström-
berg (M), Bo Håkansson (M), Anna Hennix (M), Sven Olsson (M), Ingemar Nilsson (M), 
Jarl Kemnefeldt (M), Kristina Åhberg (M) och Anne Olofsdotter (M) samt Anne-Li Rosha-
gen (KD).

_______
Beslutet expedieras till:
Anders Johnsson (M)
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OMRÖSTNINGSBILAGA 1

Namn JA NEJ AVSTÅR

Karl-Erik Olsson (S) x
Anders Johnsson (M) x
Mikael Kjellberg (SD) x
Pia Ingvarsson (S) x
Mats Bengtsson 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
Lisa Kvarnbäck (MP) x
Carl-Göran Svensson (C) x
Margarethe Müntzing (F!) x
Ingemar Roosberg (L) x
Bo Håkansson (M) x
Jan-Erik Persson (S) x
Else-Beth Rolf (S) x
Anna Hennix (M) x
Christer Vigren (ÖP) x
Laila Lindström (SD) x
Per Andersson (S) x
Anders Thuresson C() x
Kristoffer Strutzenblad (V) x
Sven Olsson (M) x
Jacques Öhlund (F!) x
Anita Olsson (S) x
Thomas Hansson (MP) x
Fredrik Ramberg (SD) x
Anne-Li Roshagen (KD) x
Ingemar Nilsson (M) x
Anders Åkerberg (S) x
Håkan Erlandsson (C) x
Christl Bengtsson (S) x
Malin Henriksson (L) x
Jarl Kemnefeldt (M) x
Christer Persson (ÖP) x
Staffan Olzon (F!) x
Lennart Månsson (S) x
Kristina Åhberg (M) x
Berit Olsson (S) x
Margareta Nilsson (C) x
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Anne Olofsdotter (M) x
Rolf Hansson (S) x
Eva Jorstadius (M) x

JA 31
NEJ 15
AVSTÅR 0
FRÅVARANDE 3
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 65 Dnr 2015/185

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion om ersättning vid utbildning på godkända utlandsskolor 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har under förra mandatperioden hanterat tre ansökningar 
om att kommunen ska betala gymnasiepeng för utlandsstudier på gymnasienivå. 
Sven Olsson (M) med flera har lämnat motion om att barn- och utbildningsnämnden fort-
sättningsvis inte politiskt behandlar varje ansökan om att finansiera gymnasiestudier vid 
för statsbidrag godkänd utlandsskola med ”elevens skolpeng”. Sven Olsson (M) med flera 
föreslår att fullmäktige beslutar att vid ansökan om gymnasieutbildning och gymnasie-
särskolutbildning enligt förordning SFS 1994:519 ska ansökan bifallas med ersättning en-
ligt samma regler som för interkommunal ersättning, utan ytterligare politisk behandling. 
Ärendet bordlades vid nämndens möte 2016-12-07 och lyfts nu åter. 

Beslutsunderlag

Motion från Sven Olsson (M) med flera 2015-04-08
Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen 2016-11-01
Svar Utbildningsdepartementet 2016-09-20
Svar Sveriges Kommuner och Landsting 2016-10-06
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2017-02-28, § 17
Arbetsutskottets beslut, 2017-03-23, § 112
Kommunstyrelsens beslut, 2017-04-05, § 111.

Yrkande

Christer Grankvist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anders Johnsson (M) yrkar på att man ändrar i kommunstyrelsens beslutsförslag så att 
beslutet lyder: I kommunfullmäktiges beslut 2013,06-24, § 83, tydliggörs beslutsinstans i 
skolfrågor – Skolfrågor avgörs av barn- och utbildningsnämnden i enlighet med skollagens 
2 kap. 2 § och enligt Simrishamns kommuns reglemente för barn- och utbildningsnämn-
den.

Christer Akej (M) yrkar på återremiss för förnyad behandling då motionen inte kan anses 
vara färdig behandlad.

Ajournering

Carl-Göran Svensson (C) begär ajournering vilken verkställs, kl 18.50-19.00.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 65 forts Dnr 2015/185

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Christer Akej (M) återremissyrkande mot att avgöra 
ärendet idag och finner att ärendet skall avgöras idag.
 
Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som vill att ärendet avgörs idag röstar Ja.

Den som vill att ärendet återremitteras röstar Nej.

Kommunfullmäktige beslutar med 31 Ja-röster, 14 Nej-röster och en som avstår att ärendet 
skall avgöras idag, omröstningsbilaga 2.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Maria Linde Ström-
berg (M), Bo Håkansson (M), Anna Hennix (M), Sven Olsson (M), Ingemar Nilsson (M), 
Jarl Kemnefeldt (M), Kristina Åhberg (M) och Anne Olofsdotter (M).

Propositionsordning

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag mot Anders Johnssons 
yrkande om att ändring i kommunstyrelsens beslutsförslag ”I kommunfullmäktiges beslut 
2013-06-24, § 83, tydliggörs beslutsinstans i skolfrågor – Skolfrågor avgörs av barn- och 
utbildningsnämnden i enlighet med skollagens 2 kap. 2 § och enligt Simrishamns kom-
muns reglemente för barn- och utbildningsnämnden” och finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar Ja.

Den som röstar på Anders Johnssons yrkande om ändring i kommunstyrelsens beslutsförslag 
till  ”I kommunfullmäktiges beslut 2013,06-24, § 83, tydliggörs beslutsinstans i skolfrågor 
– Skolfrågor avgörs av barn- och utbildningsnämnden i enlighet med skollagens 2 kap. 2 § 
och enligt Simrishamns kommuns reglemente för barn- och utbildningsnämnden” röstar 
Nej.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 65 forts Dnr 2015/185

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunfullmäktige beslutar med 31 Ja-röster, 14 Nej-röster, en som avstår att bifalla 
kommunstyrelsens förslag, omröstningsbilaga 3.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Avslå motionen om ersättning för utlandsstudier då Förordning (1994:519) om 
statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar gäller utlands-
svenska barn och ungdomar, berör en statlig angelägenhet och att frågan enligt 
Kommunallagen inte kan hanteras av en kommun samt att beslut i KF 2013-06-24 
§ 83 tydliggör beslutsinstans i skolfrågor: Skolfrågor avgörs av barn- och utbild-
ningsnämnden i enlighet med skollagens 2 kap. 2 § och enligt Simrishamns kom-
muns reglemente för barn- och utbildningsnämnden.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Maria Linde Ström-
berg (M), Bo Håkansson (M), Anna Hennix (M), Sven Olsson (M), Ingemar Nilsson (M), 
Jarl Kemnefeldt (M), Kristina Åhberg (M) och Anne Olofsdotter (M).

_______
Beslutet expedieras till:
Sven Olsson (M)
Barn- och utbildningsnämnden
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OMRÖSTNINGSBILAGA 2

Namn JA NEJ AVSTÅR

Karl-Erik Olsson (S) x
Anders Johnsson (M) x
Mikael Kjellberg (SD) x
Pia Ingvarsson (S) x
Mats Bengtsson 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
Lisa Kvarnbäck (MP) x
Carl-Göran Svensson (C) x
Margarethe Müntzing (F!) x
Ingemar Roosberg (L) x
Bo Håkansson (M) x
Jan-Erik Persson (S) x
Else-Beth Rolf (S) x
Anna Hennix (M) x
Christer Vigren (ÖP) x
Laila Lindström (SD) x
Per Andersson (S) x
Anders Thuresson C() x
Kristoffer Strutzenblad (V) x
Sven Olsson (M) x
Jacques Öhlund (F!) x
Anita Olsson (S) x
Thomas Hansson (MP) x
Fredrik Ramberg (SD) x
Anne-Li Roshagen (KD) x
Ingemar Nilsson (M) x
Anders Åkerberg (S) x
Håkan Erlandsson (C) x
Christl Bengtsson (S) x
Malin Henriksson (L) x
Jarl Kemnefeldt (M) x
Christer Persson (ÖP) x
Staffan Olzon (F!) x
Lennart Månsson (S) x
Kristina Åhberg (M) x
Berit Olsson (S) x
Margareta Nilsson (C) x
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Anne Olofsdotter (M) x
Rolf Hansson (S) x
Eva Jorstadius (M) x

JA 31
NEJ 14
AVSTÅR 1
FRÅVARANDE 3
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OMRÖSTNINGSBILAGA 3

Namn JA NEJ AVSTÅR

Karl-Erik Olsson (S) x
Anders Johnsson (M) x
Mikael Kjellberg (SD) x
Pia Ingvarsson (S) x
Mats Bengtsson 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
Lisa Kvarnbäck (MP) x
Carl-Göran Svensson (C) x
Margarethe Müntzing (F!) x
Ingemar Roosberg (L) x
Bo Håkansson (M) x
Jan-Erik Persson (S) x
Else-Beth Rolf (S) x
Anna Hennix (M) x
Christer Vigren (ÖP) x
Laila Lindström (SD) x
Per Andersson (S) x
Anders Thuresson C() x
Kristoffer Strutzenblad (V) x
Sven Olsson (M) x
Jacques Öhlund (F!) x
Anita Olsson (S) x
Thomas Hansson (MP) x
Fredrik Ramberg (SD) x
Anne-Li Roshagen (KD) x
Ingemar Nilsson (M) x
Anders Åkerberg (S) x
Håkan Erlandsson (C) x
Christl Bengtsson (S) x
Malin Henriksson (L) x
Jarl Kemnefeldt (M) x
Christer Persson (ÖP) x
Staffan Olzon (F!) x
Lennart Månsson (S) x
Kristina Åhberg (M) x
Berit Olsson (S) x
Margareta Nilsson (C) x
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Anne Olofsdotter (M) x
Rolf Hansson (S) x
Eva Jorstadius (M) x

JA 31
NEJ 14
AVSTÅR 1
FRÅVARANDE 3
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 66 Dnr 2016/58

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Renhållningsordning 2016-2020 

Ärendebeskrivning

Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB) har upprättat ett reviderat förslag till 
föreskrifter om avfallshanteringen i Simrishamns och Tomelilla kommuner. 

Revideringen påkallades på grund av förändringar i hämtningssystemet fr o m den 1 april 
2017 med därmed följande avfallssystem och avfallstaxa. 

Förslaget har varit utställt under perioden 20 december 2016 – 20 januari 2017. 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har i yttrande framfört att man inte har några erin-
ringar mot förslaget. Inga övriga yttranden har inkommit.

Beslutsunderlag

Reviderade föreskrifter om avfallshantering 
Sammanträdesprotokoll från Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 2017-02-06.
Protokollsutdrag, ÖKRAB, 2017-02-03
Arbetsutskottets beslut, 2017-03-23, § 109
Kommunstyrelsens beslut, 2017-04-05, § 108.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta reviderad renhållningsordning 2016-2020, revidering av föreskrifter om av-
fallshanteringen,  att gälla fr o m 2017-05-01.

_______
Beslutet expedieras till:
ÖKRAB
Tomelilla kommun
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 67 Dnr 2017/96

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Namnbyte på nämnden från myndighetsnämnden till byggnadsnämnden. 

Ärendebeskrivning

Fram till 2006 hette den nämnd som hanterade bygglov ”byggnadsnämnd”. Därefter bytte 
nämnden namn till Myndighetsnämnden eftersom uppdraget då omfattade en grupp olika 
myndighetsbeslut utifrån olika lagstiftning. Nu har vi åter en situation där nämndens beslut 
i huvudsak hänför sig till Plan- och Bygglagen (PBL). Det vidare uppdraget kring miljöfrå-
gor som fanns 2006 beslutas nu i annan ordning varför det vore på sin plats att åter använ-
da det gängse begreppet, byggnadsnämnd, som då också finns i PBL.

Det blir tydligare om nämnden kallas byggnadsnämnd eftersom det flesta beslut som fattas 
av nämnden är beslut om bygglov och följdbeslut av PBL där den beslutande nämnden 
benämns just byggnadsnämnd. Även uppdraget att kommunicera med kommunens med-
borgare och andra blir tydligare.

Beslutsunderlag

Myndighetsnämndens beslut, 2017-02-13, § 17.
Arbetsutskottets beslut, 2017-03-23, § 110
Kommunstyrelsens beslut, 2017-04-05, § 109.

Yrkanden

Thomas Hansson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Myndighetsnämnden byter namn till Byggnadsnämnden fr o m 2017-05-01.

_______
Beslutet expedieras till:
Myndighetsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 68 Dnr 2017/110

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Jämställdhet och mångfald 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommuns jämställdhetsplan gällde tom 2016. Jämställdhetsarbetet har däref-
ter gått in i en ny fas, beroende på att ändringar i diskrimineringslagen har antagits. I enlig-
het med de ändringar som antagits from 170101 kommer jämställdhet att ingå i ett mer 
omfattande arbete tillsammans med de sex andra diskrimineringsgrunderna som lagen 
anger. Det kommer att innebära att under 2017 kommer att arbetet att utvidgas enligt lagen 
och omfatta alla sju diskrimineringsgrunderna, se nedan, samt att bestå av aktiva åtgärder.

 kön 
 könsöverskridande identitet/uttryck 
 etnisk tillhörighet  
 religion/trosuppfattning 
 funktionsnedsättning 
 sexuell läggning 
 ålder 

Arbetet ska ske genom ett övergripande ramverk som innefattar de fem områdena arbets-
förhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering 
och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt möjligheter att förena för-
värvsarbete med föräldraskap.

Arbetet ska fortlöpande pågå och skriftligen dokumenteras.

En grupp med representanter från alla förvaltningar har tagit fram en rutin för hur arbetet 
ska gå till och en mall som stöd för undersökning av hinder och risker på 
våra arbetsplatser.

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regio-
nal nivå, undertecknades i Simrishamns kommun 2009. Jämställdhetsplanen sa att hand-
lingsplanen varje år även skulle innehålla en redovisning av de artiklar ur CEMR deklara-
tionen förvaltningen arbetat med under året. För att integrera det arbetet i förvaltningarnas 
övriga arbete kopplat till styrmodell och mål har vi börjat titta på hur andra kommuner gör 
och i likhet med till exempel Umeå kommun kommer vi därför genom att använda vår 
styrmodell koppla CEMR deklarationens artiklar till kommunens ordinarie mål.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 170210
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2017-04-24

§ 68 forts Dnr 2017/110

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Jämställdhetsplan, antagen KF, 2014-06-30, § 96
Arbetsutskottets beslut, 2017-03-23, § 111
Kommunstyrelsens beslut, 2017-04-05, § 110.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Jämställdhetsplan, antagen 140630, gällande 2014-2016, upphör att gälla

_______
Beslutet expedieras till:
Personalenheten
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 69 Dnr 2011/106

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1 

Ärendebeskrivning

Planärendet gäller prövning av ny detaljplan för Borrby 43:35, 43:30 samt del av 299:1.

Planprocesschema: Samråd-utställning-antagande-prövning-laga kraft. Aktuellt skede är 
antagandeskede.

Området är beläget vid Kyhls Strandväg i Kyhl Mälarhusen.
Fördjupad översiktsplan för Kyhl Mälarhusen från 1990 anger område för handels-, hotell- 
och restaurangändamål.
Området är detaljplanlagt. Gällande detaljplan från 1990 anger kvartersmark huvudsakli-
gen för restaurangändamål, kvartersmark för bostadsändamål samt allmän platsmark för 
gata och natur.

Området omfattas av riksintresse för kustzon och friluftsliv. I sydöst gränsar området till 
kustområde som omfattas av förordnande för strandskydd och landskapsbildsskydd.

Fastighetsägaren till Borrby 43:35 begärde planmedgivande för ändring till bostadsända-
mål. Kommunstyrelsen beslutade 9 maj 2011 att medge upprättande av detaljplan.

Områdets lämplighet för bostadsändamål, omfattning av bebyggelse och bebyggelsestruk-
tur samt indelning för allmän platsmark och kvartersmark, prövas i planprocessen. Plan-
prövning sker genom normalt planförfarande. Planärendet handläggs enligt plan och bygg-
lagen 1987.

Planområdet motsvarar samma område som gällande detaljplan representerar.

Kommunstyrelsen beslutade 17 april 2013 att godkänna detaljplanen för samråd. Detalj-
planförslaget var föremål för samråd 2013-05-20--06-17. Samrådsredogörelse för inkomna 
yttranden sammanställdes 10 oktober 2013. Miljöteknisk markundersökning genomfördes 
under juli 2014.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 16 april 2015 att godkänna detaljplanen för utställ-
ning. Detaljplanförslaget var utställt 2015-06-15--07-31.

I kommunens nya översiktsplan som antogs 30 november 2015 anges området Kyhl Mälar-
husen som ett paus-område vilket innebär att områdets natur- och landskapsvärden ska 
värnas med ställningstagande att ny bebyggelse inte bör tillkomma inom området.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 69 forts Dnr 2011/106

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kvartersmarksområdet är detaljplanlagt för restaurang- och bostadsändamål sedan 1990. 
Tidigare detaljplan-byggnadsplan från 1974 angav handelsändamål för ungefär samma 
område. Aktuellt planförslag representerar till stor del samma fördelning för kvartersmark 
och för allmän platsmark/område för strandskydd som gällande detaljplan från 1990.

Bedömning är att en ny detaljplan med ändrat ändamål från restaurang till bostäder, möj-
lighet till handel i mindre omfattning samt strukturell reglering av allmän platsmark och 
kvartersmark kan medges för området.

Marken inom planområdet, inom fastigheten Borrby 43:35, är delvis ianspråktagen och 
bebyggd. En restaurangbyggnad har funnits på platsen under lång tid. Restaurangen bygg-
des till under 1970- och 1980-talen. Ett enbostadshus för restauranginnehavaren uppfördes 
i början av 1970-talet. Restaurangverksamheten upphörde i slutet av 1990-talet.
I början av 2000-talet började markområde inom Borrby 43:35 att användas för biluppställ-
ning - upplag av fordon och däck. Omfattningen av antalet uppställda bilar har skiftat över 
tid. Den lagstridiga markanvändningen upplag har sedan 2002 varit ett ärende om föreläg-
gande för byggnadsnämnden/myndighetsnämnden.

Utlåtande för under utställningen inkomna yttranden har sammanställts.

Detaljplaneförslaget innebär kvartersmark för bostadsändamål med ett mindre delområde 
för handel, allmän platsmark för naturområde och lokalgata samt område avsett för strand-
skydd. Antagandehandlingar har upprättats.

Beslutsunderlag

Fördjupad översiktsplan för Kyhl Mälarhusen 1990-11-26.
Detaljplan för Borrby 43:35 m fl 1990-05-31.
Begäran om planmedgivande från Carl Gustaf Bothén, KB Silverpenningen genom Björn 
Ask, 2011-03-02
Kommunstyrelsens beslut 2011-05-09 § 134
Planavtal 2011-06-20/2011-07-01
Detaljplan samrådshandlingar 2013-03-11.
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-17 § 91
Samrådsredogörelse 2013-10-10
Detaljplan utställningshandlingar 2013-03-11 rev 2015-03-04
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-04-16 § 48
Översiktsplan för Simrishamns kommun antagandehandling (2015-11-30)
Utlåtande 2016-12-20.
Detaljplan antagandehandlingar 2013-03-11 rev 2015-03-04, 2017-01-10
Samhällsbyggnadsförvaltningens ärenderedogörelse, 2017-02-21
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 69 forts Dnr 2011/106

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-03-09, § 40.
Arbetsutskottets beslut, 2017-03-23, § 114
Kommunstyrelsens beslut, 2017-04-05, § 113.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Detaljplanen för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1, antas.

______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Berörda enligt fastighetsförteckning
Carsten Nilsson
Söderberg & Ask Arkitektkontor

Besvärshänvisning

Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 70 Dnr 2017/132

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Brantevik 36:32 södra hamnen 

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att reglera markanvändningen så att den stämmer överens med 
den aktivitet som råder i Södra hamnen i dagsläget, samt möjliggöra för en framtida ut-
veckling. Dessutom ska flödet av människor och fordon i området ses över för att skapa 
tydligare kopplingar och en sammanhängande struktur, samtidigt som områdets varierande 
karaktär ska bevaras. 

Beslut fattades av samhällsbyggnadsnämnden 25 augusti 2016, § 118 att godkänna sam-
rådshandlingarna för utskick. Detaljplanen var under perioden 2016-09-10 till 2016-10-07 
utställd för samråd och under denna period inkom det 18 yttranden. Efter samrådsperioden 
avslutats inkom det ytterligare 6 yttrande som tagits med i samrådsredogörelsen. 

Beslut fattades av samhällsbyggnadsnämnden 15 december 2016, § 171 att godkänna 
granskningshandlingarna för utskick. Förslag till detaljplan för Brantevik 36:32 m fl, södra 
hamnen var föremål för granskning under perioden 7 januari - 3 februari 2017. Under 
granskningsperioden har det totalt inkommit 16 yttrande, varav 11 utan erinran, vilka har 
sammanställts i ett granskningsutlåtande. 

Tre ansökningar om planbesked för södra hamnen i Brantevik ligger till grund för sam-
hällsbyggnadsnämndens beslut om planmedgivande den 23 oktober 2015, § 172. Den först 
inlämnade ansökan gäller serveringen Branterögen på hamnplanen. Den andra ansökan 
gäller vidgat verksamhetsområde för besöksnäringen inom hamnområdet. Den tredje ansö-
kan beskriver hamnmiljön och fiskets behov.

Planområdet omfattar i dagsläget tre gällande detaljplaner för hamn- och bostadsändamål, 
samt en tomtindelningsplan.

I Framtiden – översiktsplan för Simrishamns kommun redovisas visionen för Södra ham-
nen som en aktiv marin miljö som ska öka folklivet och berika livskvaliteten för de som 
befinner sig i Brantevik.

Södra hamnen omfattas av riksintresse för kulturmiljövård, naturvård, yrkesfiske, det rörli-
ga friluftslivet och turismen, samt riksintresse för kustzonen.

Det detaljplanelagda området för hamnen ligger delvis inom förordnande för strandskydd 
för Östersjöns vattenområde.
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§ 70 forts Dnr 2017/132

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delar av planområdet ligger under 3 meter över havet vilket är länsstyrelsens generella re-
kommenderade lägsta gräns för var ny bebyggelse bör placeras på grund av klimatföränd-
ringarna.

Planområdet på totalt 2,8 ha ägs till största delen av Simrishamns kommun. Det finns även 
tre privata bostadsfastigheter inom området.

Planhandlingarna redogör lämplig markanvändning med hänsyn till områdets kulturvärden. 
Byggnation inom planområdet prövas så att den blir planenlig och marken regleras för ak-
tuella behov. Då hamnens användning har, och troligtvis kommer skifta över tid, ges en 
öppen och tillåtande planläggning som möjliggör olika framtida användningar av platsen. 

Planprövningen sker genom utökat planförfarande och planavgift tas ut i samband med 
bygglov/bygganmälan inom kvartersmark för hamn, industri,  handel, kontor och samlings-
lokal. 

Beslutsunderlag

Förslag till antagandehandlingar, 2017-03-09
Förslag till granskningsutlåtande, 2017-03-09
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2016-12-15 § 171
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2016-12-15 § 170
Förslag till granskningshandlingar, 2016-12-15
Förslag till samrådsredogörelse, 2016-12-15
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2016-08-25 § 118
Förslag till samrådshandlingar, 2016-08-07
Södra hamnen på Brantevik, Simrishamns kommun – en förstudie, 2016-03-23
Detaljplan-stadsplan för Branteviks municipalsamhälle, 1929-12-06
Detaljplan-stadsplan för kv Bävern i Branteviks samhälle, 1964-03-10.
Fastighetsplan-tomtindelning för kv Bävern i Brantevik, 1964-04-28.
Detaljplan för södra hamnen i Brantevik, 1990-11-29.
Begäran om planbesked från Abborren AB, Sören Henriksson, 2015-05-28.
Begäran om planbesked från Stefan Morin och Bruno Niklasson, 2015-09-17.
Begäran om planbesked från Fiskareföreningen, Per Rosberg, 2015-10-01.
Översiktsplanen beslut KF, 2015-11-30 § 216
Samhällsbyggnadsförvaltningens ärenderedogörelse, 2017-03-09
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-03-09, § 41
Arbetsutskottets beslut, 2017-03-23, § 115
Kommunstyrelsens beslut, 2017-04-05, § 114.
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§ 70 forts Dnr 2017/132

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Detaljplanen för Brantevik 36:32 södra hamnen antas.

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Fastighetsägare med kvarstående synpunkter
Abborren AB
Stefan Morin
Bruno Niklasson
Fiskareföreningen

Besvärshänvisning

 Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.
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2017-04-24

§ 71 Dnr 2017/139

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tomter inom detaljplan för Simris 206:1, 2016:18 m.fl. i Simris, Lere-
höjsvägen 

Ärendebeskrivning

Inom det aktuella planområdet har Simrishamns kommun 13 bostadstomter till salu. Tom-
terna finns idag i kommunens tomtkö, ursprungligen tänkta att säljas en och en till privat-
personer i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om tomtpriser 25 maj 2008, § 115. 

Idag är varken gata eller VA utbyggt i området och att bygga ut infrastrukturen för att 
kommunen kanske säljer någon enstaka tomt blir dyrt. Området är trevligt beläget, och i 
och med projektet som syftar till att göra Simris självförsörjande på el, är bedömningen att 
området skulle kunna bli attraktivt att flytta till. Dessa faktorer, tillsammans med att det 
oftast är lättare att sälja en redan bebyggd tomt, talar för att området skulle vinna på att 
istället för att säljas styckvis, som riskerar bli över lång tid, säljas i sin helhet till en exploa-
tör som bygger. Genom att använda ett anbudsförfarande nås fler intresserade exploatörer 
och bästa pris för marken.

Beslutsunderlag

Detaljplan för del av Simris 206:1, 206:18 m.fl. i Simris
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2017-02-06
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-03-09, § 44
Arbetsutskottets beslut, 2017-03-23, § 119
Kommunstyrelsens beslut, 2017-04-05, § 118.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 De 13 bostadstomterna inom ”Detaljplan för Simris 206:1, Simris 206:18 m.fl. i 
Simris” säljs som en enhet till en exploatör i stället för en och en. Exploatören väljs 
ut genom anbudsförfarande. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att gå ut med 
en anbudsförfrågan och upprätta ett genomförandeavtal med vinnande exploatör.

 Detta beslut ersätter Kommunfullmäktiges beslut 2008-08-25, § 115, i den del som rör 
bostadstomterna i Simris by.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 72 Dnr 2017/140

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Markförhandling med Trafikverket avseende allmän platsmark i Skan-
sen-planerna 

Ärendebeskrivning

”Detaljplan för del av Simrishamn 3:1 och del av Garvaren 3”, Skansen etapp I, går upp för 
antagande. I norra delen av planen finns allmän platsmark som idag ingår i Trafikverkets 
fastighet Simrishamn 2:58 men bör ingå i kommunens fastighet. Även i etapp II kommer 
mark att behöva regleras från Trafikverkets fastighet till kommunens. 

Trafikverket håller just nu på att utreda ledningar i det aktuella markområdet och vill, efter 
att utredningen är klar, genomföra marköverlåtelsen genom köp. För att inte projektet ska 
förlora tid vore en praktisk lösning därför att samhällsbyggnadsnämnden ges rätten att god-
känna köpeavtalen gällande allmän platsmark inom Trafikverkets fastighet i etapp I-II på 
Skansen samt att samhällsbyggnadschefen ges rätten att förhandla med Trafikverket för att 
få fram ett köpeavtal.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2017-02-06
Kartskiss redovisande det aktuella markområdet
Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 2017-03-09, § 43
Arbetsutskottets beslut, 2017-03-23, § 120
Kommunstyrelsens beslut, 2017-04-05, § 119.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Samhällsbyggnadsnämnden ges rätt att godkänna köpeavtal med Trafikverket avse-
ende markköp för allmän platsmark inom norra delen av Skansenprojektet. .

 Finansieringen sker inom Skansenprojektet.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 73 Dnr 2017/198

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revisionsberättelse för kommunstyrelsen och dess nämnder 2016 / 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016 

Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelser och granskningsrapporter för 
samtliga nämnder i Simrishamns kommun.

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för samtliga nämnder:

Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Social-
nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Myndighetsnämnden, Valnämnden och Överför-
myndarverksamheten.

Beslutsunderlag

Revisionsrapporter och granskningsrapporter, 2017-04-07.

Jäv

Ledamöter/ersättare i nämnderna anmäler jäv vad gäller berörd nämnd och deltar inte i 
beslutet.

Överläggning

Revisionens ordförande, Birgitta Larsson, gör en kort sammanfattning av resp nämnds re-
visionsberättelse 2016.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Med godkännande lägga revisionsberättelserna för kommunstyrelsen, barn- och ut-
bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnads-
nämnden, myndighetsnämnden, valnämnden och överförmyndarverksamheten år 
2016 till handlingarna.

 Bevilja kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämn-
den, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden, valnämn-
den och överförmyndarverksamheten samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet 
för år 2016.
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§ 73 forts Dnr 2017/198

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_____
Beslutet expedieras till:
Revisionen
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§ 74 Dnr 2015/481

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

VA-investeringsfond 

Ärendebeskrivning

Vatten- och avloppsverksamheten hade ett underliggande överskott på 4 752 246, 22 kro-
nor år 2016.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att överskottet återförs till VA-kollektivet genom 
att det läggs till den redan inrättade investeringsfonden och används till samma ändamål 
som medel som redan ingår i investeringsfonden. Enligt tidigare beslut (kommunfullmäkti-
ge 2016-10-31, § 198) ska investeringsfonden användas till att delfinansiera utbyggnation 
av överföringsledning Brösarp-Kivik med anledning av att det i norra delen av kommunen 
råder vattenbrist. 

När vattendom för ny borra i Brösarp vinner laga kraft ska vattenverk och ledning till Ki-
vik byggas, vilket kräver stora investeringar. När alla tillstånd blir klara kommer överfö-
ringsledningen Brösarp-Kivik förmodligen att byggas 2017-2020. Den totala investerings-
utgiften för överföringsledningen beräknas till 30 500 tkr, varav 360 tkr användes 2015 och 
567 tkr användes 2016. Resterade 29 573 tkr ska användas 2017-2020.

Investeringsprojekt 2017 2018 2019 2020 Summa
14512 Överföringsledning 
Brösarp-Kivik (kr) 2 000 000 5 000 000 20 500 000 2 073 000 29 573 000

Om 2016 års överskott överförs till VA-investeringsfond, då kommer investeringsfonden 
att uppgå till 22 829 708,05 kr.

Belopp i kr
Överfört från förutbetalda intäkter till VA-investeringsfond 2016 enligt 
kommunfullmäktige 2016-10-31, §198 18 077 461,83
Överföring av 2016 års överskott 4 752 246,22
Summa 22 829 708,05

Bokföringstekniskt innebär överföring av medel till investeringsfonden, att periodisering 
av investeringsutgifter (resulterar i kapitalkostnader i driften) ska mötas av periodisering 
av investeringsfonden (resulterar i intäkter i driften).
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§ 74 forts Dnr 2015/481

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut, 2016-10-31, § 198
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2017-02-27
Samhällsbyggnadsnämnden beslut, 2017-03-09, § 27
Arbetsutskottets beslut, 2017-03-23, § 116
Kommunstyrelsens beslut, 2017-04-05, § 115.

Avstå från att delta i beslutet

Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Maria Linde Strömberg (M), Bo Håkansson (M), 
Anna Hennix (M), Sven Olsson (M), Ingemar Nilsson (M), Jarl Kemnefeldt (M), Kristina 
Åhberg (M) och Anne Olofsdotter (M)  meddelar att de inte deltar i beslut i ärendet.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna att VA-verksamhetens överskott år 2016 på 4 752 246,22 kr läggs till 
den redan inrättade investeringsfonden, för att delfinansiera framtida investerings-
utgifter för projekt 14512 Överföringsledning Brösarp-Kivik.

Anteckning till protokollet

Moderaterna lämnar följande protokollsanteckning i ärendet:

Enligt tidigare har vi motsatt oss bildande av en VA fond. Vi anser att anledningen till att 
man nu bildar en VA fond är att det tidigare har tagits ut för höga VA avgifter. Vi har då 
lagt förslag om lägre avgifter men blivit nedröstade.

_____
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 75 Dnr 2016/353

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2016 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisningen för år 2016. Balanskravsav-
stämningen redovisar ett utfall på 49,5 mnkr, ett positivt resultat gentemot budget med ca 
20,8 mnkr. Resultatet motsvarar 4,9 % av skatter och statsbidrag. 
Befolkningsökningen, främst till följd av flyktingströmmen, medförde bland annat behov 
av ytterligare skollokaler. En betydande del, närmare 25 mnkr, av de generella flyktingbi-
dragen på 45 mnkr tillfördes det budgeterade resultatet för att egenfinansiera dessa tillkom-
mande investeringar.

Balanskravsavstämning Bokslut
(tkr)  2016

Årets resultat enligt resultaträkning 54 773
Justeringar
Fastighetsförsäljningar, reavinster -2 902
Pensionsmedelsförvaltning, värdeför-
ändring

-9 939

Resultat i vatten- och avloppsverksam-
heten

0

Uttag från pensionsmedelsförvaltning-
en

7 600

Balanskravresultat 49 532
Medel till resultatutjämningsreserv -10 000
Medel till social investeringsfond -400
Balanskravsresultat, efter        för-
ändring 

39 132

Kommunerna har sedan några år tillbaka möjlighet att när tillräckligt goda resultat redovi-
sas avsätta medel till resultatutjämningsreserv. Denna reserv får sedan användas för att 
reglera negativa balanskravsresultat under en lågkonjunktur. Hittills har Simrishamns kom-
mun avsatt 20 mnkr. Beloppet som kan avsättas ska motsvaras av den del av överskottet 
som överstiger en procent av skatteintäkter och statsbidrag. För 2016 finns ett utrymme på 
39,4 mnkr att avsätta. Kommunledningskontoret föreslår att 10 mnkr avsätts 2016 och där-
med uppgår reserven till 30 mnkr.

Kommunen har tidigare avsatt 4 mnkr i en social investeringsfond. Enligt de fastställda 
riktlinjerna för denna fond ska årliga avsättningar ske under förutsättning att balanskravs-
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§ 75 forts Dnr 2016/353

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

målet uppnåtts och att resultatet i övrigt medger avsättning. Målsättningen är att minst 10 
% av fondens kapital, 4 mkr, skall tillföras årligen dvs 400 tkr eller det högre belopp full-
mäktige finner lämpligt.
Kommunledningskontoret föreslår att 400 tkr avsätts till den sociala investeringsfonden 
och därmed uppgår fonden till 4,6 mnkr.

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala 
bolagen. Där anges att kommunstyrelsen genom årliga beslut dels ska bedöma verksamhe-
ten i kommunala bolag i förhållande till det ändamål med verksamheten som har fastställts, 
dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Kommunen 
styr bolagen genom ägardirektiv som ska utvärderas i bolagens årsredovisningar. I allt vä-
sentligt är bedömningen att de av Simrishamns kommun helägda bolagen, Simrishamns 
Bostäder AB och Simrishamns Näringslivsutveckling AB samt det delägda bolaget Öster-
len Kommunala Renhållnings AB under året har uppfyllt det kommunala ändamålet och 
arbetat inom de kommunala befogenheterna.

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning bedöms som uppfyllda under 2016.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2016 – Simrishamns kommun
Årsredovisning 2016 – Simrishamns Bostäder AB
Årsredovisning 2016 – Simrishamns Näringslivsutvecklings AB
Årsredovisning 2016 –Österlens Kommunala Renhållnings AB
Arbetsutskottets beslut, 2017-03-23, § 117
Kommunstyrelsens beslut, 2017-04-05, § 116.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna årsredovisning 2016 med en balanskravsavstämning på 49 532 tkr, varav 10 
mnkr avsätts till resultatutjämningsreserven som därmed uppgår till 30 mnkr samt att 
avsätta 400 tkr till den sociala investeringsfonden som därmed uppgår till 4,6 mnkr

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
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§ 76 Dnr 2017/144

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tillfällig ramförstärkning 

Ärendebeskrivning

Utifrån aktuella bedömningar har kommunens ekonomiska utrymme under 2017 förbättrats 
sedan budgetbeslutet i oktober 2016. SKL:s prognos för åren därefter visar på kärvare ekono-
miska tider. Det finns därför anledning att nu genomföra insatser som kan underlätta arbetet 
med att behålla en balanserad ekonomi. I detta ärende föreslås att samhällsbyggnadsnämnden 
specifikt för 2017 tilldelas sammanlagt 4,5 mnkr i tillfällig ramförstärkning. Förstärkningen 
ska användas till muddring av hamnen i Skillinge samt till fastighetsunderhåll. Finansiering 
sker genom att anslaget för skatteintäkter ökas med 2 mnkr samt anslaget för inkomstutjäm-
ning med 2,5 mnkr. 

Bakgrund/utredning

Efter att fullmäktige i oktober 2016 fastställde budgeten för 2017 har prognosen avseende skat-
teintäkter och statsbidrag förbättrats. Ett skäl är befolkningsutvecklingen. Den 1 november 
2016 (styr nivån på skatteintäkter och statsbidrag under 2017) hade kommunen 19 380 invåna-
re, 130 fler än enligt budgetantagandet. Denna positiva utveckling innebär cirka 6,5 mnkr i 
ökade intäkter. Därtill har SKL successivt reviderat upp sin samhällsekonomiska bedömning, 
senast i en prognos från februari. Aktuell prognos avseende skatter och statsbidrag i förhållan-
de till budget framgår av tabellen nedan:

Skatter och statsbidrag, tkr Budget Prognos Beräknad
 2017 2017 avvikelse
Skatteintäkter 766 400 771 300 4 900
Inkomstutjämning, inkl. regleringspost 216 400 221 600 5 200
Kostnadsutjämning -14 300 -16 100 -1 800
LSS-utjämning -2 400 -3 200 -800
Fastighetsavgift 44 900 47 700 2 800
Statsbidrag utifrån flyktingparametrar* 23 000 23 000 0
Summa Skatter och statsbidrag 1 034 000 1 044 300 10 300
* Regeringens tillskott för 2017 uppgår sammantaget till 27 mnkr, varav 4 mnkr 
   ingår i "Inkomstutjämning, inkl. regleringspost".   

Ovan redovisade intäkter beräknas således i nuläget bli drygt 10 mnkr högre än budgeterat. 
Den helårsprognos som upprättats per sista februari visar i övrigt inga större avvikelser under 
innevarande år. Samtidigt är det viktigt att framhålla att SKL:s prognos fortsatt visar att ekono-
min blir kärvare de kommande åren. Utifrån nuvarande samhällsekonomiska bedömning kan 
det för kommunen framöver, framförallt från 2019, bli problem att nå ekonomisk balans om 
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

inte åtgärder vidtas. Ett sätt att underlätta inför en lågkonjunktur är att redan nu göra vissa in-
satser av engångskaraktär som annars riskerar att belasta de kommande åren. 

En sådan sak kan vara muddring av hamnen i Skillinge. Utifrån en grov uppskattning skulle en 
muddring, enligt uppgifter från samhällsbyggnadsförvaltningen, kunna kosta cirka 2,5 mnkr. 
Vidare har lås- och larmkostnaderna inom samhällsbyggnadsnämndens fastighetsverksamhet 
ökat kraftigt de senaste åren. Trots det ramtillskott som nämnden har erhållit i budget 2017 
innebär denna kostnadsökning en risk att nämnden behöver minska fastighetsunderhållet under 
en period. Detta för att klara budgeten. Kommunens förbättrade intäktssida 2017 bedöms ge 
utrymme för en särskild engångssatsning i syfte att upprätthålla/tidigarelägga underhållsinsat-
serna på kommunens fastigheter.

Totalt sett föreslås att samhällsbyggnadsnämnden under 2017 tilldelas sammanlagt 4,5 mnkr i 
tillfällig ramförstärkning. Detta tillskott av engångskaraktär ska som nämnts användas till 
muddring av hamnen i Skillinge samt till fastighetsunderhåll. Om fullmäktige fattar beslut i 
enlighet med förslaget kan nämnden därefter påbörja genomförandet av insatserna. Det är 
nämnden som prioriterar mellan de båda nämnda användningsområdena. Kommunstyrelsen 
ska dock informeras om den planerade fördelningen.
 
Ovan nämnda tillskottet av engångskaraktär finansieras genom att anslaget för skatteintäkter 
ökas med 2 mnkr samt anslaget för inkomstutjämning med 2,5 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 2017-03-13
Arbetsutskottets beslut, 2017-03-23, § 121
Kommunstyrelsens beslut, 2017-04-05, § 120.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas sammanlagt 4,5 mnkr i tillfällig ramförstärkning 
under 2017. Förstärkningen ska användas till muddring av hamnen i Skillinge samt till 
fastighetsunderhåll. Senast i juni månad ska nämnden lämna information till kommun-
styrelsen om den planerade fördelningen.

 Finansiering sker genom att budgeten avseende skatteintäkter ökas med 2 mnkr och 
därtill ökas budgeten avseende inkomstutjämningen med 2,5

_______
Beslutet expedieras till:
Chefsekonom
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 77 Dnr 2017/137

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Prislista Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne- Blekinge 2017, Sydöstra 
Skånes Räddningstjänst 

Ärendebeskrivning

Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund föreslår medlemskommunernas 
kommunfullmäktige att anta föreslagna taxor och avgifter för verksamheten i Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund att gälla från och med den 1 juni 2017.

Prislistan har utarbetats av styrelsen för Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge.

Prislistan har reviderats med konsumentprisindex (KPI) för alla kostnadsslag som inte rör 
arbetskostnader. Referensmånad för KPI beräkning är september 2016 förändringen är 0,9 
%.

Prisjustering sker enligt följande offentliga arbetskostnadsindex som publiceras av SCB: 
Arbetskostnadsindex för tjänstemän (preliminärt) privat sektor (AKI), efter näringsgren 
SNI=Rad P-S. Detta index rekommenderas av SCB för kommunal verksamhet.

Referensmånad för beräkning är september 2016 vilket innebär en uppräkning med 2,1 %.

Arbetskostnadsindex som ligger till grund för beräkningen är rekommenderat av Sveriges 
kommuner och landsting (SKL).

Priserna i listan är exklusive moms.

Medlemskommunerna behöver ta ställning till den rekommenderade prislistan för år 2017 
som kommer ligga till grund för verksamheten i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2017-03-15
Sammanträdesprotokoll, SÖRF, 2017-03-06, § 13
Prislista Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge 2017
Arbetsutskottets beslut, 2017-03-23, § 118
Kommunstyrelsens beslut, 2017-04-05, § 117.
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta föreslagna taxor och avgifter för verksamheten i Sydöstra Skånes Räddnings-
tjänstförbund att gälla från och med den 1 juni 2017.

_______
Beslutet expedieras till:
SÖRF
Tomelilla kommun
Ystad kommun
Sjöbo kommun
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§ 78 Dnr 2017/121

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revisionsberättelse 2016 för Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Ärendebeskrivning

Föreligger årsredovisning samt verksamhetsberättelse år 2016 för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund.

Beslutsunderlag

Årsredovisning och revisionsrapport för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2016
Arbetsutskottets beslut, 2017-03-23, § 113
Kommunstyrelsens beslut, 2017-04-05, § 112.

Jäv

Margareta Nilsson (C), Ingemar Nilsson (M), Anne Olofsdotter (M) och Rolf Hansson (S) 
anmäler jäv i ärendet och deltar inte i beslutet.

Att justera denna paragraf utses Anders Johnsson (M).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Årsredovisning för 2016 godkännes för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

 Bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016.

_______
Beslutet expedieras till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
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§ 79 Dnr 2017/195

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revisionsberättelse för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 2016 

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté har avgett årsredovisning för 2016.

Av revisionsberättelsen framgår att det tillstyrks att årsredovisningen godkänns och att 
ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2016 Sydöstra Skånes Samarbetskommitté samt revisionsberättelse, 2017-
04-05.

Jäv

Karl-Erik Olsson (S),  Anders Johnsson (M) och Anita Olsson (S)  anmäler jäv i ärendet 
och deltar inte i beslutet

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Årsredovisning 2016 för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté godkänns.

 Kommittén och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 2016-års verk-
samhet

_______
Beslutet expedieras till:
Sydöstra Skåne Samarbetskommitté
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 80 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INKOMMEN MOTION

Följande motioner redovisas:

- Motion från Anders Johnsson (M) m fl om konkurrensutsättning av kostenheten – 
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden.

- Motion från Christer Akej (M) om mer idrott i grundskolan – remitterad till barn- 
och utbildningsnämnden.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 81 Dnr 2017/202

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i BUN - Irene Hansson (C) 

Ärendebeskrivning

Irene Hansson (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Irene Hansson, 2017-04-11.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Irene Hansson (C) entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och ut-
bildningsnämnden.

 Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utse

Martin Nkoubou
Byvägen 37
277 40 Sankt Olof

_______
Beslutet expedieras till:
Irene Hansson
Martin Nkoubou
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 82 Dnr 2017/136

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av ledamot i Barn- och utbildningsnämnden efter Jaennine Olesen 
(C) 

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2017-03-20, § 51, entledigades Jaennine Olesen 
(C) från uppdraget som ledamot, tillika 1:e vice ordförande, i barn- och utbildningsnämn-
den.

Platsen som ledamot i barn- och utbildningsnämnden vakantsattes tillsvidare.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut, 2017-03-20, § 51.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Till ny ledamot, tillika 1:e vice ordförande, i barn- och utbildningsnämnden utse:

Irene Hansson
Yngve Östbergs väg 2 A
272 31 Simrishamn

_______
Beslutet expedieras till:
Irene Hansson
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 83 Dnr 2017/183

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Myndighetsnämnden - Matts 
Karlsson (M) 

Ärendebeskrivning

Matts Karlsson (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i Myndighetsnämn-
den.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Matts Karlsson, 2017-03-29.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Matts Karlsson (M) entledigande från uppdrag som ersättare i Myndighets-
nämnden.

 Till ny ersättare i Myndighetsnämnden utses:

Olof Jolom (M)
Malmövägen 90
272 61 Gärsnäs.

_______
Beslutet expedieras till:
Matts Karlsson
Olof Jolom
Myndighetsnämnden
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 84 Dnr 2017/189

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i SÖRF - Johan Niss (MP) 

Ärendebeskrivning

Johan Niss (MP) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund, SÖRF.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Johan Niss, 2017-04-03.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Johan Niss entledigande från uppdraget som ersättare i SÖRF.

 Till ny ersättare i SÖRF utses:

Roland Thord (MP)
Viarp Präståkra gård 1
272 91 Simrishamn.

_______
Beslutet expedieras till:
Johan Niss
Roland Thord
SÖRF
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 85 Dnr 2017/192

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Socialnämnden - Fredrik Trane 
(M) 

Ärendebeskrivning

Fredrik Trane (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Fredrik Trane, 2017-04-03.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Fredrik Trane entledigande från uppdrag som ersättare i socialnämnden.

 Till ny ersättare i socialnämnden utses:

Bo Kristoffersson (M)
Stationsgatan 7
272 97 Gärsnäs

_______
Beslutet expedieras till:
Fredrik Trane
Bo Kristoffersson
Socialnämnden
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 86 Dnr 2017/193

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden - Mar-
tin Nkoubou (C) 

Ärendebeskrivning

Martin Nkoubou (C), har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kultur- och fritids-
nämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Martin Nkoubou, 2017-04-06.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Martin Nkoubou entledigande från uppdrag som ledamot i kultur- och fri-
tidsnämnden.

 Till ny ledamot i kultur- och fritidsnämndens utses:

Mats Genberg (C)
Stenbocksgatan 14
272 31 Simrishamn.

_______
Beslutet expedieras till:
Martin Nkoubou
Mats Genberg
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 87 Dnr 2017/131

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförättare i Simrishamns 
kommun - Björn Ranelid 

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har i remiss begärt Simrishamns kommuns yttrande över ansökan från Björn 
Ranelid ang förordnande som borgerlig vigselförrättare.

Beslutsunderlag

Remiss från länsstyrelsen, 2017-03-09.

Kommunfullmäktiges presidium har berett frågan och anser att man ska vara folkbokförd i 
kommunen för att vara borgerlig vigselförrättare. Simrishamns kommun har idag 6 borger-
liga vigselförrättare vilket man anser är tillräckligt.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Meddela länsstyrelsen att ansökan från Björn Ranelid ang förordnande som borger-
lig vigselförrättare avslås eftersom Björn Ranelid inte är folkbokförd i Simrishamns 
kommun.

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

§ 88 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

MEDDELANDEN

Följande meddelanden redovisas: 

- Länsstyrelsens protokoll om ny ersättare i kommunfullmäktige för (F!).

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag ”Anlägga ett utegym i Sankt 
Olof”.

- Kultur- och fritidsnämndens beslut: Medborgarförslag ”Teaterscen i Simrishamn”.

- Kultur- oc h fritidsnämndens beslut: Medborgarförslag ”Ny teater i Simrishamn”.

- Pensionsmedelsförvaltningens årsrapport – uppföljning gentemot etiska regler.

_____
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