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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll

2017-08-28

Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Skeppet, Varvsgatan 4, Simrishamn, kl 18.00-18.45
Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3

Utses att justera Else-Beth Rolf   och   Ingemar Nilsson
Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret den 1 september kl 09.30

Underskrifter Paragrafer 125-140
Sekreterare Carina Persson

Ordförande Håkan Erlandsson

Justerande Else-Beth Rolf Ingemar Nilsson

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-08-28

Datum för
anslags uppsättande

2017-09-01 Datum för
anslags nedtagande

2017-09-24

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Carina Persson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-08-28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Karl-Erik Olsson (S)
Anders Johnsson (M)
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)
Jacques Öhlund (F!) tjänstgör för Margarethe Mûntzing (FI)
Ingemar Roosberg (L)
Anna Hennis (M) tjänstgör för Stefan Lamme (M)
Göran Persson (S)
Else-Beth Rolf (S)
Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Håkan Rosenkvist (M)
Christer Vigren (ÖP)
Laila Lindström (SD)
Jan-Erik Persson (S) tjänstgör för Per Andersson (S)
Mats Genberg (C)
Margaretha Hagstad (V) tjänstgör för Kristoffer Strutzenblad (V)
Sven Olsson (M)
Camilla Backman (FI)
Anita Olsson (S)
Thomas Hansson (MP)
Fredrik Ramberg (SD)
Anneli Rooshagen (KD) tjänstgör för Paul Frogner Kockum (KD)
Ingemar Nilsson (M)
Anders Åkerberg (S)
Håkan Erlandsson (C), ordförande
Christl Bengtsson (S)
Malin Henriksson  (L)
Karin Fellström (M)
Christer Persson (ÖP)
Staffan Olzon (FI)
Lennart Månsson (S)
Jarl Kemnefeldt (M) tjänstgör för Kristina Åhberg (M)
Rolf Hansson (S)
Margareta Nilsson (C)
Anne Olofsdotter (M)
Berit Olsson (S)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-08-28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Siv Bildtsen (M) tjänstgör för Eva Jorstadius (MP)

Övriga närvarande:  Annika Månsson (M)
Klas Göthe (L)
 Ylva Stockelberg Deilert (L)
Ann-Christin Råberg (S)
Göran Thorén (S)
Birgitta Öman (S)
 Gerd Lundin (S)
 Matilda Pyk (F!)
 Gunilla Aastrup Persson (ÖP)

 Diana Olsson, kommundirektör
 Mats Carlsson, tf kanslichef
 Carina Persson, nämndsekreterare
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-08-28

§ 125 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare och fastställande av justeringssammanträde

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

Justeringssammanträde äger rum fredagen den 1 september 2017, kl 09.30 på kommunled-
ningskontoret, Simrishamn.

_____

 

4



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-08-28

§ 126 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av dagens kungörelse

Information från revisionen utgår från dagens kungörelse. Information kommer att ges vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i oktober.

Kommunfullmäktige beslutar 

att som extra ärende vid dagens sammanträde ta upp:

- Interpellation från (SD) om Simrishamns äldreboende. Ärendet tas upp som punkt 4 
B.

- Medborgarförslag om anropsstyrd matartrafik. Ärendet tas upp under punkt 8 B.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-08-28

§ 127 Dnr 2017/318

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Interpellation från (SD)  - frågor angående våldsbejakande extremism  

Ärendebeskrivning

Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD) har i interpellation ställt frågor om 
våldsbejakande extremism.

Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande.

Ordföranden ställer frågan om interpellationen får ställas.

Beslutsunderlag

Interpellation (SD), 2017-07-08.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Interpellationen Tomas Assarsson/Fredrik Ramberg (SD) får ställas.

 Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 
2017.

_______
Beslutet expedieras till:
Karl-Erik Olsson (S)
Tomas Assarsson/Fredrik Ramberg (SD)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-08-28

§ 128 Dnr 2017/322

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Interpellation om Simrishamns äldreboende 

Ärendebeskrivning

Laila Lindström (SD) har i interpellation ställt frågor om Simrishamns äldreboende.

Interpellationen är ställd till socialnämndens ordförande.

Överläggning

Pia Ingvarsson (S) anser att interpellationen inte är formulerad som en interpellation ska 
vara. I inlämnad interpellation framgår det yrkanden från (SD).

Beslutsunderlag

Interpellation från Laila Lindström (SD)

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Interpellationen från Laila Lindström (SD) får inte ställas vid dagens sammanträde 
på grund av dess felaktiga utformning.

_______
Beslutet expedieras till:
Laila Lindström (SD)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-08-28

§ 129 Dnr 2017/301

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Begränsa onödig genomfart och besvärande buskörning på Kvarngatan. 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Bengt Berglund, Simrishamn, om begränsning av 
onödig genomfart samt buskörning på Kvarngatan, Simrishamn.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Bengt Berglund, 2017-06-26.

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
Bengt Berglund
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-08-28

§ 130 Dnr 2017/317

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Supermagnumstort halmäpple på Stortorget mellan Mårten och jul/nyår. 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Agneta Barr, Simrishamn, om supermagnumstort 
halmäpple på stortorget i Simrishamn.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Agneta Barr, 2017-07-11.

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
Agneta Barr
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-08-28

§ 131 Dnr 2017/323

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bygg en skatepark, gjuten i betong, i Simrishamn 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Magnus Lembke och Karin Dreier Lembke, Sim-
rishamn, om att man bygger en skatepark som är gjuten i betong.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Magnus Lembke och Karin Dreier Lembke, 2017-08-17.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden för beredning. Beslut ska fattas i samhällsbyggnadsnämnden.

Frågeställarna ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i samhällsbyggnadsnämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fri-
tidsnämnden för beredning.  Beslut ska fattas i samhällsbyggnadsnämnden.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Magnus Lembke/Karin Dreier Lembke
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-08-28

§ 132 Dnr 2017/325

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Anropsstyrd matartrafik 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Margareta Nilback om anropsstyrd matartrafik.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Margareta Nilback, 2017-08-21.

Kommunfullmäktige 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
Margareta Nilback
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-08-28

§ 133 Dnr 2016/246

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upphandlingsverksamhetens framtida organisation 

Ärendebeskrivning

Under 2016 genomfördes en extern genomlysning av samhällsbyggnadsnämndens verk-
samheter för att identifiera förbättringsområden. Det som bland annat framkom i den exter-
na konsultrapporten var att genom en samlad upphandlingskompetens i en kommungemen-
sam organisation skulle man kunna effektivisera, professionalisera och specialisera upp-
handlingsverksamheten samt minska sårbarheten.

Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att utreda upphandlingsverksamhetens 
organisation. Utifrån utredningsuppdraget presenterades tre olika förslag till hur verksam-
heten skulle kunna organiseras. 

Utifrån kommundirektörens utredning beslutade kommunstyrelsen att förorda en gemen-
sam centraliserad upphandlingsverksamhet förstärkt med ytterligare en upphandlare/av-
talscontroller. 

Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppdra till kommundirektören att återkomma med 
en konsekvensbeskrivning och kostnadsberäkning.
Revisorerna har under hösten 2016 och vintern 2017 genomfört en granskning av upphand-
lingsverksamheten inom samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens verksamhe-
ter. Resultatet av granskningen har visat på förbättringsområden som exempelvis samord-
ning av upphandlingsverksamheten för att förbättra kvaliteten och minska sårbarheten. 
Revisorerna ansåg bland annat att det behövdes ett tydliggörande av ansvarsfördelningen 
avseende kommunens ramavtal samt att den interna kontrollen behövde stärkas gällande 
avtalstrohet och direktupphandlingar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2017-06-09
Konsekvensbeskrivning av upphandlingsverksamhetens i Simrishamns kommuns organisa-
tion, 2017-06-09
Arbetsutskottets beslut, 2017-06-30, § 211
Kommunstyrelsens beslut, 2017-08-16, § 196.

12



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-08-28

§ 133 forts Dnr 2016/246

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Överföra befintlig tjänst som upphandlare på samhällsbyggnadsförvaltningen till 
kommunledningskontoret. Tjänsten finansieras genom omfördelning av medel från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, 560 000 kronor på helårsbasis. 

 Att hänskjuta kostnaden för tjänsten som avtalscontroller/upphandlare till budget-
beredningen avseende 2018 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-08-28

§ 134 Dnr 2017/270

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Dokumenthanteringsplan -  Upphandlingsverksamheten 

Ärendebeskrivning

Ny lag om upphandling (LOU) trädde i kraft 2017-01-01 och med anledning av detta behö-
ver dokumenthanteringsplanen för upphandling uppdateras.

Den relevanta paragrafen är, i första hand, 12 kap. 17 § LOU som lyder:

”När en upphandling har avslutats ska en upphandlande myndighet på betryggande sätt 
förvara anbudsansökningar och anbud med tillhörande beskrivningar, modeller och rit-
ningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar, sådana dokument som avses i 14 
§ (Dokumentation av upphandlingen), den individuella rapporten enligt 15 § och liknan-
de handlingar. Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag så kontraktet tillde-
lades.

En upphandlande myndighet ska även bevara det kontrakt eller det ramavtal som har in-
gåtts efter upphandling enligt denna lag. Kontraktet eller ramavtalet ska bevaras åt-
minstone under sin löptid.”

Detta gäller för upphandlingar över EU:s tröskelvärde, alltså, upphandlingar över 1,9 mil-
joner kronor. För övriga upphandlingar gäller 19 kap. 30-31§:

30§ ”En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling. 
Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under upphand-
lingens samtliga skeden.

Första stycket gäller inte om upphandlingen värde understiger 100 000 kronor.”

31§ = samma text som 12 kap. 17§ ovan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 2017-06-07
Dokumenthanteringsplan, upphandling
Arbetsutskottets beslut, 2017-06-30, § 207
Kommunstyrelsens beslut, 2017-08-16, § 197.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-08-28

§ 134 forts Dnr 2017/270

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna upprättad dokumenthanteringsplan.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret

 

15



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-08-28

§ 135 Dnr 2011/116

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Campus Österlen, högskola på Österlen 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2016 om att avsätta medel för att utveckla och arbe-
ta vidare med idén om ett Campus Österlen. Fullmäktiges beslutsunderlag bestod bland 
annat av en förstudie i vilken kommunen rekommenderades att utveckla konceptet Campus 
Österlen. Barn- och utbildningschef utsågs att anställa en konsult för uppgiften. Uppdraget 
innebar att ta fram underlag för politiska beslut gällande utbildningar och fortbildningar på 
högskole- och yrkeshögskolenivå med samlingsnamnet Campus Österlen. Efter arbetsut-
skottets möte 2017-05-30 har protokoll från förvaltningssamverkan i ärendet färdigställs 
och bilagts beslutsunderlaget. 

Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till rapporten.

Beslutsunderlag

Rapport Campus Österlen, maj 2017
Budgetkalkyl + hyresintäkter 2017-05-29
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-30 § 38
Protokollsutdrag fösam 2017-05-29
Arbetsutskottets beslut, 2017-06-21, § 201
Kommunstyrelsens beslut, 2017-08-16, § 198.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Ställer sig positiv till att starta upp Campus Österlen i enlighet med den i rapporten 
angivna modellen.

 Finansieringen för 2018 läggs till budgetberedningen för att ingå inom förvaltning-
ens ramar 2018.

_______
Beslutet expedieras till:
Budgetberedningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-08-28

§ 136 Dnr 2015/473

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Museimagasin - Lyckebyhuset 

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har ett behov av nya lokaler som magasin för Österlens Muse-
um ca 225 000 föremål.  Lyckebyhuset har identifierats som det bästa tillgängliga alternati-
vet och kommunfullmäktige har godkänt ett uppdrag.

Simrishamns Näringslivsutveckling AB, SINAB, såsom ägare till Lyckebyhuset, Garvaren 
13, erbjuder en lokallösning för Österlens Museum och socialförvaltningens dagliga verk-
samhet. Daglig verksamhet bedrivs idag i verkstadslokaler i Lyckebyhuset, SICA, och so-
cialförvaltningen ser en möjlighet att kunna flytta möbelförrådet till Lyckebyhuset. 

SINAB:s erbjudande utgår ifrån ett långsiktigt åtagande med ett hyresavtal om 25 år. 

För att genomföra projektet behövs beslut om hyresavtalet, kommunfullmäktiges medgi-
vande till bolaget att genomföra investeringen om 14,5 mkr (total nivå på 17,5 mnkr inklu-
derar del av redan genomfört fastighetsförvärv) enligt ägardirektiv samt beslut om kommu-
nal borgen för aktuell ny upplåning för ombyggnadsprojektets genomförande.

Kultur- och fritidsnämnden har begärt utökad ram med 700 000 kronor samt socialförvalt-
ningen med 159 000 kronor för ökade hyreskostnader

Beslutsunderlag

Socialnämndens beslut, 2017-06-22, § 107
Kultur- och fritidsnämnden beslut, 2017-06-08, § 47
Skrivelse från SINAB, 2017-05-22
Hyreskontrakt
Ritning
Arbetsutskottet beslut, 2017-06-30, § 213
Kommunstyrelsens beslut, 2017-08-16, § 199.

Yrkande

Anders Johnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande, Karl-Erik Olsson (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-08-28

§ 136 forts Dnr 2015/473

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Ge Simrishamns Näringslivsutveckling AB ett investeringsmedgivande på 14,5 
mnkr avseende ombyggnad av Lyckebyhuset.

 Godkänna bifogat förslag till hyresavtal och ge kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören i uppdrag att underteckna avtalet.

 Utöka borgensramen avseende Simrishamns Näringslivsutveckling AB med 14 
mnkr och därmed så som för egen skuld ingå borgen för detta bolags låneförpliktel-
ser upp till ett högsta lånebelopp om totalt 86 miljoner kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp.

 Borgenshandlingarna avseende kommunens borgensåtagande ska undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande, med kommunstyrelsens förste vice ordförande som 
ersättare, och av chefsekonomen, med kommundirektören som ersättare.

 Kommunfullmäktiges beslut, § 38/2017, vad avser borgen för Simrishamns Nä-
ringslivsutveckling AB:s låneförpliktelser ersätts av ovanstående så snart besluten i 
nu aktuellt ärende vinner laga kraft.

_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamns Näringslivsutveckling AB
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-08-28

§ 137 Dnr 2016/354

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxa inom hamnverksamheten för försäljning av is 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017, § 1116, om att köpa tomträtt och isfabrik 
inom fastigheten Simrishamn 2:46. Tomträttsinnehavaren, Skillinge Fisk-Impex (Sim-
rishamns Fryshus) har sålt is till fiskenäringen inom Simrishamn.

Fisk-Impex har inte för avsikt att fortsätta med isförsäljning varför samhällsbyggnadsför-
valtningens hamnenhet övertar tillverkning och försäljning av is.

Kommunfullmäktige måste fatta beslut om taxa för försäljning av is.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 2017-06-28.
Arbetsutskottets beslut, 2017-07-14, § 221
Kommunstyrelsens beslut, 2017-08-16, § 200.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Taxa för försäljning av is förs in i hamntaxorna för år 2017 – 500 kronor per ton, 
inklusive moms. (En komplettering i stycket H.1.8.7 – 400 kronor per ton exklusive 
moms och 500 kronor per ton inklusive moms.

 Taxan gäller fr o m 1 september 2017.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-08-28

§ 138 Dnr 2017/324

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden - 
Lina Buhre (M) 

Ärendebeskrivning

Lina Buhre (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och utbildnings-
nämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Lina Buhre, 2017-08-17.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Lina Buhre (M) entledigande från uppdraget som ersättare i Barn- och ut-
bildningsnämnden.

 Till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden utses:

Hanna Persson (M)
Betgatan 8
272 39 Simrishamn

_______
Beslutet expedieras till:
Lina Buhre
Hanna Persson
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-08-28

§ 139 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas:

- Kultur- och fritidsnämndens beslut: Medborgarförslag – Konsthall i Simrishamn.

- Kultur- och fritidsnämndens beslut: Förslag om att ett permanent konstrum skapas i 
Simrishamns kommun, ett minimuseum med inriktning på att visa verk ur den ös-
terlenska konsthistorien”.

- Upprop för lokalt hållbart fiske.

- Länsstyrelsen beslut: Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Ingegerd Bergfors 
(L).

- Sammanträdesprotokoll från SÖRF: Upphandlingsunderlag för sotningsentreprenad 
2017.

- Återtagande av inlämnat medborgarförslag – Tömning av trädgårdsavfall i bör-
jan/slutet av säsongen.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-08-28

§ 140 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Övrigt

Ordföranden informerar att kommunfullmäktiges sammanträden i oktober och november 
kommer hållas i Rådhuset, Simrishamn.

Om det blir  sammanträde i december kommer detta hållas i Österlensalen, Fredsdalsgatan, 
Simrishamn.

____
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