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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Karl-Erik Olsson (S)
Anders Johnsson (M)
Pia Ingvarsson (S)
Jeannine Olesen (C)
Christer Akej (M)
Gudrun Schyman (FI)
Christer Grankvist (S)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Maria Linde Strömberg (M)
Jan Vokoun  (S)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Mats Bengtsson (C) tjänstgör för Carl-Göran Svensson (C)
Jacques Öhlund (F!) tjänstgör för Margarethe Mûntzing (FI)
Ylva Stockelberg Deilert (L) tjänstgör för Ingemar Roosberg (L)
Stefan Lamme (M)
Göran Persson (S)
Else-Beth Rolf (S)
Bo Håkansson (M) tjänstgör för Håkan Rosenkvist (M), §§141-
145, 147-171
Håkan Rosenkvist (M), §§ 146, 172, 179-188
Christer Vigren (ÖP)
Laila Lindström (SD)
Per Andersson (S)
Mats Genberg (C)
Margareta Hagstad (V) tjänstgör för Kristoffer Strutzenblad (V)
Sven Olsson (M)
Camilla Backman (FI)
Anita Olsson (S)
Siv Bildtsén (M) tjänstgör för 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)
Kristina Åhberg (M)
Rolf Hansson (S)
Margareta Nilsson (C)
Anne Olofsdotter (M)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Berit Olsson (S)
Johan Niss (MP) tjänstgör för Eva Jorstadius, §§ 146, 172, 179-
188

Övriga närvarande: Bo Håkansson (M), §§ 146, 172., 179-188
Jarl Kemnefeldt (M)
Annika Månsson (M)
 Jan-Erik Persson (S), §§ 172, 179-188
 Ann-Christin Råberg (S)
Göran Thorén (S)
Birgitta Öman (S)
Gerd Lundin (S)
 Jeanette Svensson (ÖP)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 141 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare och fastställande av  justeringssammanträde

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

Justeringssammanträde äger rum torsdagen den 2 november 2017, kl 17.00, på kommun-
ledningskontoret, Simrishamn.

____

4



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 142 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av dagens kungörelse

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

- Fråga från Gudruin Schyman (F!) ställd till socialnämndens ordförande Pia Ing-
varsson (S);  Kommer kommunens att använda de statliga pengarna så att de unga 
som nu finns i kommunen garanteras att få stanna kvar? Äre
Ärendet behandlas under punkt 7 B

- Avsägelse från Anders Thuresson (C) från uppdraget som ersättare i byggnads-
nämnden.
Ärendet behandlas under punkt 56 B.

Kommunfullmäktige beslutar att punkten ”Information från revisionen” utgår eftersom det 
inte finns någon att informera om i dagsläget.

____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 143 Dnr 2017/339

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fråga till kommunstyrelsens ordförande -  Socialdemokraterna har dri-
vit 23 Simrishamnare till kronofogden.

Anders Johnsson (M) har inkommit med fråga till kommunstyrelsens  ordförande ang att 
socialdemokraterna drivit 23 Simrishamnare till kronofogden.

Kommunstyrelsens ordförande, Karl-Erik Olsson (S), besvarar frågan.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 144 Dnr 2017/404

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fråga till socialnämndens ordförande; vad innebär individuell bedöm-
ning för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar

Margareta Hagstad (V) har inkommit med fråga till socialnämndens ordförande ang vad 
socialnämnden menar med individuell bedömning? Tar man hänsyn till skola, socialt um-
gänge, vänner, trygghet etc.

Socialnämndens ordförande, Pia Ingvarsson (S), besvarar frågan.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 145 Dnr 2017/406

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fråga till socialnämndens ordförande; Kommer kommunen att använda 
de statliga pengarna så att de ensamkommande ungdomarna som nu 
finns i kommunen garanteras att få stanna kvar

Gudrun Schyman (F!) har inkommit med fråga till socialnämndens ordförande ang om 
kommunen kommer använda de statliga pengarna så att de ensamkommande ungdomarna 
som nu finns i kommunen garanteras att få stanna kvar.

Socialnämndens ordförande, Pia Ingvarsson (S), besvarar frågan.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 146 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND

Vid dagens sammanträde ställer Håkan Bergman Nilsson frågan om pengar till kommunen 
för asylsökande så de kan stanna kvar i kommunen. Varför inte fatta ett politiskt beslut i 
frågan ? Vad ska pengarna användas till för att stödja den aktuella gruppen.

Socialnämndens ordförande, Pia Ingvarsson (S) svarar på Håkan Bergman Nilssons fråga.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 147 Dnr 2017/318

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Interpellation - frågor angående våldsbejakande extremism - Sverigede-
mokraterna 

Ärendebeskrivning

Fredrik Ramberg (SD) och Tomas Assarsson (SD) har i interpellation ställt frågan angåen-
de våldsbejakande extremism.

Beslutsunderlag

Interpellation från (SD), 2017-07-08.
Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens ordförande, Karl-Erik Olsson (S), svarar på interpellationen från Fred-
rik Ramberg (SD) och Tomas Assarsson (SD).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Interpellationen anses därmed besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Fredrik Ramberg (SD)/Tommas Assarsson (SD)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 148 Dnr 2017/327

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förbjud demonstrationsrätt för NMR och andra jämställda nazistiska 
organisationer i Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Susanna Ringskog Vagnhammar, Gärsnäs, om att 
förbjuda demonstrationsrätt för NMR och andra jämställda nazistiska organisationer i Sim-
rishamns kommun.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Susanna Ringskog Vagnhammar, 2017-08-21.

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
Susanna Ringskog Vagnhammar
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 149 Dnr 2017/330

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hundrastgård i Simrislund 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Anita Nilsson, Simrishamn, om en hundrastgård i 
Simrislund.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Anita Nilsson, 2017-08-28.

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
Anita Nilsson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 150 Dnr 2017/354

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Rastplats Esperöd 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Bo Hultén, Kivik, om en rastplats i Esperöd.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Bo Hultén, 2017-09-21.

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
Bo Hultén
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 151 Dnr 2017/385

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förbättra cykelmiljön i kommunen 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Maria Samuelsson, Simrishamn, om en förbättrad 
cykelmiljö för de skattebetalande i kommunen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från maria Samuelsson, 2017-10-03.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen för bered-
ning 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
Maria Samuelsson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 152 Dnr 2017/394

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Samlingsplats i Simrislund 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Eva Unosson, Simrishamn, om att göra en samlings-
plats för stora och små på Simrislunds fotbollsplan.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Eva Unosson, 2017-10-12.

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

Frågeställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i samhällsbyggnadsnämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Överlämna medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och att 
beslut fattas i kommunstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Eva Unosson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 153 Dnr 2016/417

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjer för markanvisning 

Ärendebeskrivning

Sedan den 1 januari 2015 gäller lag (2014:899) om kommunala markanvisningar. En kommun 
som genomför markanvisningar är skyldig att anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna 
ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av mark-
områden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar 
samt principer för markprissättning.

KS beslutade 2017-01-11, § 22, att återremittera ärendet för komplettering med ekonomis-
ka bestämmelser samt utveckling av när direktanvisning kan ske. I stället för att komplette-
ra Riktlinjer för markanvisningar, som är tänkt att ge en extern exploatör en tydlig bild av 
hur kommunen arbetar med markanvisningar, har förvaltningen valt att arbeta fram en ny 
policy för exploateringsredovisning som fokuserar på kommunens interna hantering av 
exploateringsekonomi.

Förvaltningen har bedömt att skrivningen om när direktanvisning bör ske framgår av detta för-
slag till riktlinjer för markanvisning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2017-06-14
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-05-18
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-03-23,
Förslag till riktlinjer för markanvisningar
Kommunstyrelsens beslut, 2017-09-20, § 217.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Revidera formuleringen under punkten 2.3.2.3 Direktanvisning pkt 2 ”Till en ex-
ploatör som har en unik idé för ett ännu inte planlagt område” till ”Till en exploatör 
som har en särpräglad idé för markområdet”.

 I övrigt anta upprättade riktlinjer för markanvisning.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 154 Dnr 2016/447

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Policy för exploateringsredovisning 

Ärendebeskrivning

Sedan den 1 januari 2015 gäller en ändring (2014:900) i plan- och bygglagen om att en 
kommun som avser att ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer för sådana avtal. Riktlin-
jerna ska innehålla kommunens grundläggande principer för fördelning av kostnader och 
intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för 
bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.

Samma datum började även lag (2014:899) om kommunala markanvisningar att gälla. En 
kommun som genomför markanvisningar är skyldig att anta riktlinjer för markanvisningar. 
Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplå-
telser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor 
för markanvisningar samt principer för markprissättning.

I och med de nya riktlinjerna för markanvisningar och exploateringsavtal är Simrishamns 
kommuns nu gällande exploateringspolicy (antagen av kommunfullmäktige 25 februari 
2008, § 12) delvis inaktuell och i behov av översyn.

KS beslutade 2017-01-11, § 23, att återremittera ärendet för komplettering med ekonomis-
ka bestämmelser samt utveckling av när direktanvisning kan ske. I stället för att komplette-
ra riktlinjerna för exploateringsavtal och markanvisningar, som är tänkta att ge en extern 
exploatör en tydlig bild av hur kommunen arbetar med exploateringsavtal och markanvis-
ningar, har förvaltningen valt att arbeta fram en ny policy för exploateringsredovisning 
som fokuserar på kommunens interna hantering av exploateringsekonomi.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2017-06-14
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-05-18, § 82
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-03-23.
Förslag till policy för exploateringsredovisning
Arbetsutskottets beslut, 2017-06-21, § 203.
Kommunstyrelsens beslut, 2017-09-20, § 219.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta förslaget om policy för exploateringsredovisning. 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 154 forts Dnr 2016/447

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Tidigare exploateringspolicy (antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2008, § 12) 
upphör att gälla

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 155 Dnr 2016/447

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjer för exploateringsavtal 

Ärendebeskrivning

Sedan den 1 januari 2015 gäller en ändring (2014:900) i plan- och bygglagen om att en 
kommun som avser att ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer för sådana avtal. Riktlin-
jerna ska innehålla kommunens grundläggande principer för fördelning av kostnader och 
intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för 
bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.

Innan kommunen har antagna riktlinjer för exploateringsavtal får kommunen inte teckna 
exploateringsavtal för planarbeten påbörjade efter 1 januari 2015.

Kommunstyrelsen beslutade 11 januari 2017, § 23, att återremittera ärendet för komplette-
ring med ekonomiska bestämmelser samt utveckling av när direktanvisning kan ske. I stäl-
let för att komplettera Riktlinjer för exploateringsavtal, som är tänkt att ge en extern explo-
atör en tydlig bild av hur kommunen arbetar med exploateringsavtal, har förvaltningen valt 
att arbeta fram en ny policy för exploateringsredovisning som fokuserar på kommunens 
interna hantering av exploateringsekonomi. 

Frågan om direktanvisning är inte aktuell vid exploateringsavtal, eftersom kommunen då inte 
äger exploateringsfastigheten. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2017-06-14
Riktlinjer för exploateringsavtal
Arbetsutskottets beslut, 2017-06-21, § 204
Kommunstyrelsens beslut, 2017-09-20, § 218.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta riktlinjer för exploateringsavtal.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 156 Dnr 2016/232

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Baskemölla 87:1, del av - försäljning till Baskemölla Ekoby 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun har sedan 2016-09-23 ett genomförandeavtal avseende del av Bas-
kemölla 87:1 med Ekoby Baskemölla ekonomisk förening, vilken äger aktuell mark sö-
der/öster om Gladsaxvägen och består av dem som bor i ekobyn idag. Avtalet omfattar 
mark norr/väster om Gladsaxvägen, inom ännu inte genomförd detaljplan, tänkt för utök-
ning av ekobyn med nya bostadstomter. För genomförandet av det nya bostadsområdet har 
bildats en separat förening, Baskemölla etapp 4 ekonomisk förening, vilken är tänkt ge-
nomföra det nya bostadsområdet.
Det blir enklare och tydligare om den nya föreningen träder in i den gamlas ställe i genom-
förandeavtalet med kommunen och därmed också som köpare av marken i första hand. 
Både den nya och den gamla föreningen önskar därför att kommunen godkänner att ge-
nomförandeavtalet överlåts till den nya föreningen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2017-06-06, § 105, att föreslå 
kommunfullmäktige godkänna överlåtelse av genomförandeavtalet samt att förlänga dess 
giltighet.

Beslutsunderlag

Genomförandeavtal med Ekoby Baskemölla ekonomisk förening, daterat 2016-09-23.
Protokollsutdrag från extra föreningsstämma 2017-03-05, Ekoby Baskemölla ekonomisk 
förening.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-26.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-06-08, § 105.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-25
Arbetsutskottets beslut, 201-06-06, § 238.
Kommunstyrelsens beslut, 2017-09-20, § 220.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna överlåtelse av genomförandeavtal med Ekoby Baskemölla ekonomisk 
förening avseende del av Baskemölla 87:1, ”Ekobyn etapp 4, till den nya förening-
en Baskemölla etapp 4 ekonomisk förening.

 Godkänna att aktuellt genomförandeavtal förlängs, att gälla till 2017-12-31.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 156 forts Dnr 2016/232

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Kommunstyrelsens ordförande, Karl-Erik Olsson och kommundirektör Diana Olsson 
undertecknar genomförandeavtalet.

_______
Beslutet expedieras till:
Ekoby Baskemölla ekonomisk förening
Baskemölla etapp 4 ekonomisk förening
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 157 Dnr 2017/139

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Genomförandeavtal för del av Simris 206:1 

Ärendebeskrivning

AB Bil Bengtsson inkom 2016-12-19 med ett önskemål om optionsavtal för del av Simris 
206:1, väster om Hammaren 2. AB Bil-Bengtsson hade tidigare innehaft option för det 
aktuella markområdet. Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2017-03-09, § 42, att ge Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att förhandla fram ett genomförandeavtal med AB 
Bil-Bengtsson avseende det aktuella området. Avtalet skulle vara klart senast 2017-06-30.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-03-09, § 42.
Av GRB Österlen H2 AB 2017-06-29 undertecknat genomförandeavtal.
Firmatecknare 2017-06-30 för GRB Österlen AB.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-07-11.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-0817, § 123.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-29
Arbetsutskottets beslut, 2017-09-06, § 239
Kommunstyrelsens beslut, 2017-09-20, § 221.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna av GRB Österlen H2 AB 2017-06-29 undertecknat genomförandeavtal 
avseende del av Simris 206:1.

 Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Olsson och kommundirektör 
Diana Olsson att för Simrishamns kommun underteckna genomförandeavtalet.

 Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att fullfölja genomförandeavtalet.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
GRB Österlen H2 AB
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 158 Dnr 2017/269

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delårsrapport för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2017, tertial 
1. 

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har upprättat en delårsrapport per 2017-04-30 
med prognos på helårsbasis.
Förbundets resultat efter fyra månader blev ett överskott på 477 tkr. Prognosen för året 
beräknas bli ett underskott på 100 tkr och därmed en negativ budgetavvikelse på 200 tkr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2017-08-25
Delårsrapport Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund tertial 1 2017
Protokoll Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, § 22 2017-05-29
Arbetsutskottets beslut, 201-09-06, § 237
Kommunstyrelsens beslut, 2017-09-20, § 222.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Lägga delårsrapporten till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 159 Dnr 2017/359

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delårsrapport för  Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2017, tertial 
2 

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har upprättat en delårsrapport per 2017-08-31 
med prognos på helårsbasis. Förbundets resultat efter åtta månader uppvisar ett underskott 
på 262 tkr. Prognosen för året kvarstår sedan tidigare tertialbokslut och beräknas bli ett 
underskott på 100 tkr och därmed en negativ budgetavvikelse på 200 tkr. Detta innebär att 
det finansiella målet om att årets resultat ska vara större än 0 kronor inte kommer att upp-
fyllas. Det andra finansiella målet om att det egna kapitalet ska vara större än 0 kronor be-
räknas uppnås tack vare tidigare års goda resultat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2017-09-27
Delårsrapport Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund tertial 2 2017
Protokoll Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, § 37 2017-09-25
Arbetsutskottets beslut, 2017-10-04, § 273
Kommunstyrelsens beslut, 2017-10-18, § 252.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds delårsrapport tertial 2, 2017

_______
Beslutet expedieras till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 160 Dnr 2016/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av partistöd 2016 

Ärendebeskrivning

Nya regler för lokalt partistöd trädde i kraft februari 2014, kommunfullmäktige fastställde 
15-02-23 det lokala partistödets omfattning och former. Av kommunfullmäktiges beslut 
framgår att lokalt partistöd utbetalas årligen i förskott under mars månad efter beslut i 
kommunfullmäktige. Vidare framgår av beslutet att om ett parti inte lämnar in en redovis-
ning av användningen av det lokala partistödet till KS, inom föreskriven tid, kan kommun-
fullmäktige besluta om att inte utbetala lokalt partistöd för nästkommande år.
Partierna har stor frihet över hur man använder det lokala partistödet, inom ramen för KL 
(kapitel 2 §9–10) angivet ändamål.

Samtliga i kommunfullmäktige representerade partier har att lämna en redovisning över 
hur man använt det lokala partistödet. Samtliga partier har lämnat in redovisning avseende 
2016.

Redovisningar av partistöd för 2016 är granskade enligt kommunfullmäktiges fastställda 
omfattning och former och föreslås bli godkända.

Beslutsunderlag

Redovisning av partistöd 2016 från partier representerade i kommunfullmäktige.
Tjänsteskrivelse, 2017-08-29
Arbetsutskottets beslut 2017-09-06, § 240
Kommunstyrelsens beslut, 2017-09-20, § 223.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna redovisning av partistöd avseende 2016.

 Lägga redovisningarna till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga partier i kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 161 Dnr 2017/267

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Feministiskt initiativ - Könsneutralisera språket 

Ärendebeskrivning

Margarethe Müntzing (Fi) har i motion föreslagit att Simrishamns kommun skall könsneut-
ralisera språket genom att inledningsvis byta ut ordet tjänsteman mot tjänsteperson samt 
göra en generell översikt av kommunens terminologi i intern och extern kommunikation. 

Beslutsunderlag

Motion från Feministiskt Initiativ, Margarethe Müntzing, inkommen 2017-06-07. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-07-13. 
Arbetsutskottets beslut, 2017-09-06, § 242
Kommunstyrelsens beslut, 2017-09-20, § 224.

Yrkanden

Gudrun Schyman (F!) yrkar bifall till motionens begäran att könsneutralisera ordet ”tjäns-
teman” och istället använda ”tjänsteperson”. 

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

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Gudrun Schymans yr-
kanden om bifall till motionen begäran att könsneutralisera ordet ”tjänsteman” och istället 
använda ”tjänsteperson” och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrel-
sens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Motionen avslås vad gäller begäran att könsneutralisera ordet ”tjänsteman och istäl-
let använda ”tjänsteperson”.

 Motionen anses besvarad när det gäller en generell översikt av kommunens termi-
nologi med hänvisning till det pågående arbetet med en ny ärendehandbok vilket 
också inkluderar kommunens språkbruk och terminologi

_______
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 161 forts Dnr 2017/267

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Margarethe Müntzing (F!)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 162 Dnr 2017/163

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bostadsförsörjningsprogram - riktlinjer för bostadsförsörjning för Sim-
rishamns kommun 2016-2020 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 205-06-17, § 151, att programarbetet kring utarbetandet av ett 
Bostadsförsörjningsprogram skall ledas av samhällsbyggnadsnämnden. Vid sammanträde 
2017-08-17, § 120, beslutade nämnden förslå kommunfullmäktige att anta redovisat för-
slag till Bostadsförsörjningsprogram.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska redovisas i ett separat dokument som beslutas av 
kommunfullmäktige. De ska inte beslutas som en del av översiktsplanen till följd av den 
ändring i bostadsförsörjningslagen som trädde i kraft den 1 januari 2014. Riktlinjerna ska 
vara uttryckligen vägledande när kommunen i översiktsplaneringen tillämpar och bedömer 
det allmänna intresset i 2 kap. 3 § 5 PBL, det vill säga bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-07-31.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-08-17, § 120.
Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer för bostadsförsörjning för Simrishamns kommun 
2016-2020.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-25
Arbetsutskottets beslut, 2017-09-06, § 241
Kommunstyrelsens beslut, 2017-09-20, § 225.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta reviderat förslag till Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer för bostadsför-
sörjning, för Simrishamns kommun 2016-2020.

Anteckning till protokollet:

Anders Johnsson (M) önskar lägga en skriftlig protokollsanteckning från moderaterna.

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktiges ledamöter om man kan tillåta proto-
kollsanteckning från moderaterna. Kommunfullmäktige godkänner att protokollsanteck-
ning får lämnas.
_______
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 162 forts Dnr 2017/163

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen, skane@lansstyrelsen.se
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 163 Dnr 2017/352

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delårsrapport 2017 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari till augusti 2017. 
Rapporten inkluderar även en helårsprognos som redovisar ett beräknat balanskravsresulta-
tet på +33,7 mnkr (budget +18,3 mnkr). De finansiella målen bedöms kunna uppnås och 
även merparten av verksamhetsmålen med inriktning på god ekonomisk hushållning. Ut-
fallet gällande nämndsmålen bedöms också i allt väsentligt bli positivt.

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-augusti 2017
Tjänsteskrivelse, KLK, 2017-09-21
Arbetsutskottets beslut, 2017-10-04, § 261
Revisorernas bedömning av delårsrapporten
Kommunstyrelsens beslut, 2017-10-18, § 240.

Yrkande

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna föreliggande delårsrapport

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 164 Dnr 2015/57

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Rullande översiktsplanering i Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-08-17, § 125 att återremittera ärendet till för-
valtningen för utredning om i vilken instans beslutet ska fattas.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-07, § 152, ”att den rullande översiktsplaneringen ska 
ledas av samhällsbyggnadsnämnden och följaktligen ska inte någon särskild styrgrupp 
utses samt
att kommunsstyrelsen fortlöpande ska hållas informerad om arbetet och att då beslut i det 
rullande översiktsarbetet erfordras sådana beslutsförslag översänds till kommunstyrelsen 
för ställningstagande”.

Kommunfullmäktige i Simrishamn antog 2015-11-30, § 216 ”Framtiden- översiktsplan för 
Simrishamns kommun”. Samtidigt beslutades att en översyn av översiktsplanen skulle på-
börjas under 2016.
En skrivelse inkom 2017-06-08 från Christer Akej till kommunstyrelsen med en begäran 
om översyn av översiktsplanen.
Översiktsplanen vann laga kraft den 15 mars 2017. 
En aktualitetsprövning av översiktsplanen ska göras under varje mandatperiod. 
En översyn är inte en aktualitetsprövning.

Vid en aktualitetsprövning ska kommunen ta ställning till om översiktsplanen kan gälla 
ytterligare ett tag till eller måste göras om. Länsstyrelsen ska då på eget initiativ redovisa 
statliga och mellankommunala intressen som är av betydelse för planens aktualitet. En ak-
tualitetsprövning kräver att översiktsplanen ses över i alla dess delar, vilket kräver omfat-
tande tid och resurser.
Översiktsplanen ska alltid hållas aktuell genom en rullande planeringsprocess vilket kan 
innebära fördjupningar för ett delområde där planeringsbehoven är som störst eller om det 
behövs ett tillägg för en fråga som inte är behandlad.

En översiktsplan kan endast ändras genom tillägg eller fördjupningar.
Under 2017 har det påbörjats arbeten med två viktiga tillägg till översiktsplanen - Havs-
plan inklusive kustzonsanalys och Arkitektur- och kulturmiljöprogram  - som också Läns-
styrelsen i sina yttranden avseende översiktsplanen såg som nödvändiga komplement.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 164 forts Dnr 2015/57

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Framtiden - Simrishamns kommuns översiktsplan, KF 2015-11-30, § 216, laga kraft 2017-
03-15.
KS 2015-06-17, § 152, rullande översiktsplanering ska ledas av Samhällsbyggnadsnämn-
den
Plan- och bygglagen kapitel 2 och 3 kap § 5
Miljöbalken kap 4 och 7
Skrivelse från Christer Akej, 2017-06-08
Samhällsbyggnadsförvaltingens tjänsteskrivelse 2017-06-15 
Länsstyrelsens beslut 2017-08-17, att återkalla beslutet om tillsyn över beslut om bygglov och 
förhandsbesked inom området Norrekås och Örnahusen med omnejd
Samhällsbyggnadsförvaltingens tjänsteskrivelse 2017-08-30
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-09-21, § 131
Arbetsutskottets beslut, 2017-10-04, § 262
Kommunstyrelsens beslut, 2017-10-18, § 241.

Yrkanden

Christer Akej (M) yrkar på att man vidhåller kommunfullmäktiges beslut, 2015-11-30, § 
216, om att en översyn av översiktsplanen ska påbörjas ska gälla.

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

Mats Genberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Staffan Olzon (F!) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Christer Akejs (M) yr-
kande om att man vidhåller kommunfullmäktiges beslut, 2015-11-30, § 216, om att en 
översyn av översiktsplanen ska påbörjas ska gälla och finner att kommunfullmäktige beslu-
tat enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 164 forts Dnr 2015/57

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Den som röstar på Christer Akej (M) yrkande om om att man vidhåller kommunfullmäkti-
ges beslut, 2015-11-30, § 216, om att en översyn av översiktsplanen ska påbörjas röstar 
Nej

Kommunfullmäktige beslutar med  29 Ja-röster mot 14 Nej-röster att bifalla kommunsty-
relsens förslag, omröstningsbilaga 1.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Kommunfullmäktige tar under nästa mandatperiod ställning till om översiktsplanen 
är aktuell eller behöver göras om genom en aktualiseringsprövning.

 Kommunfullmäktiges beslut, 2015-11-20, § 216, upphävs vad gäller ”att översyn 
av översiktsplanen påbörjas under 2016”.

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Maria Linde Ström-
berg (M), Stefan Lamme (M), Bo Håkansson (M), Sven Olsson (M), Ingemar Nilsson (M), 
Karin Fellström (M), Kristina Åhberg (M), Anne Olofsdotter (M), Anneli Roshagen (KD), 
Laila Lindström (SD), Fredrik Ramberg (SD) och Jaeninne Olesen ().

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 165 Dnr 2017/291

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Försäljning av Kvarnby 15:217 (Skillinge skola) 

Ärendebeskrivning

Stiftelsen Skillinge Fria Skola ansöker i skrivelse inkommen 2017-01-02 om att få förvärva 
Skillinge skola, med fastighetsbeteckning Kvarnby 15:217.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2016-03-16, § 65, bland annat beslutat att ge sam-
hällsbyggnadsnämnden i uppdrag att sälja Skillinge skola.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat Stiftelsens ansökan vid sammanträde 2017-06-
08, § 107, och beslutade då föreslå en försäljning enligt upprättat köpeavtal.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Stiftelsen Skillinge Fria Skola, inkommen 2017-01-02.
Köpeavtal Kvarnby 15:217, undertecknat av köparen, 2017-06-07.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-31.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-06-08, § 107.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-24
Arbetsutskottets beslut, 2017-10-04, § 264
Kommunstyrelsen, 2017-10-18, § 243.

Yrkanden

Anders Johnsson (M) yrkar på ett tilläggsyrkande att ”Kommunfullmäktige ställer sig posi-
tiva till en etablering av en friskola och en friförskola i Skillinge”.

Karl-Erik Olsson (S) yrkar på avslag på Anders Johnssons (M) tilläggsyrkande. 

Gudrun Schyman (F! yrkar på avslag på Anders Johnssons (M) tilläggsyrkande.

Ajournering

Karl-Erik Olsson (S) begär ajournering vilken verkställs, kl 16.50-16.55.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Sälja Kvarnby 15:217 (Skillinge skola) till Stiftelsen Skillinge Fria Skola till en kö-
peskilling av 2 800 000 kronor med de villkor som framgår av köpeavtal, under-
tecknat 2017-10-03.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 165 forts Dnr 2017/291

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Olsson och kommundirektör 
Diana Olsson att för Simrishamns kommun underteckna köpeavtalet.

 Propositionsordning

Ordföranden ställer därefter proposition på Anders Johnssons (M) tilläggsyrkande och fin-
ner att kommunfullmäktige beslutat avslå detsamma.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för att Anders Johnssons (M) tilläggsyrkande avslås rösta Ja.

Den som godkänner Anders Johnssons (M) tilläggsyrkande röstar Nej.

Kommunfullmäktige beslutar med 32 Ja-röster mot 11 Nej-röster att avslå Anders Johns-
sons (M) tilläggsyrkande, omröstningsbilaga 2.

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Maria Linde Ström-
berg (M), Stefan Lamme (M), Bo Håkansson (M), Sven Olsson (M), Ingemar Nilsson (M), 
Karin Fellström (M), Kristina Åhberg (M), Anne Olofsdotter (M) och Jaennine Olesen ().

_______
Beslutet expedieras till:
Stiftelsen Skillinge Fria skola
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 166 Dnr 2017/333

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Handlingsplan "Våldsbejakande extremism" 

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens policy för styrdokument ska planer som regleras i kommunallag eller i 
andra för kommunen styrande lagstiftning fastställas av kommunfullmäktige. Handlings-
plan för våldsbejakande extremism bör hanteras inom ramen för detta. Planer fastslår en 
politisk viljeinriktning och anger eventuellt mål, ansvar och hur del av ett område ska ut-
vecklas under en bestämd tidsperiod.

I juni 2014 tillsatte regeringen en nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. 
Samordnarens uppdrag är att förbättra samordningen mellan myndigheter, kommuner och 
organisationer på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet mot våldsbejakande extremism 
ska inte isoleras från andra verksamheter inom kommunen. Det ska inkluderas i övrigt 
främjande och förebyggande arbete, och det ska införlivas med befintligt demokratistär-
kande arbete.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som 
inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ide-
ologiskt mål. Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska 
vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den vålds-
bejakande islamistiska extremistmiljön.

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att 
förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. En rad nationella dokument be-
skriver på olika sätt hur Sverige ska arbeta mot våldsbejakande extremism och främja de-
mokratin. I samtliga dokument pekas kommunerna ut som en viktig part i arbetet. En aktu-
ell nationell såväl som lokal lägesbild av social oro/våldsbejakande extremism ger goda 
förutsättningar för ett effektivt arbete. Den lokala lägesbilden avgör vilka aktiviteter Sim-
rishamns kommun bör vidta i sitt förebyggande arbete.

Samordnare för Simrishamns kommun är säkerhetssamordnaren. Säkerhetssamordnaren 
säkerställer att det kommunala arbetet för att värna demokratin mot våldsbejakande extre-
mism fungerar i alla dimensioner så som främja, förebygga, förhindra. Till sin hjälp har 
säkerhetssamordnaren risk- och sårbarhetsanalys gruppen. Arbetet sker i samverkan med 
lokal och nationell nivå, verksamheter inom det civila samhället och den privata sektorn. 
Samtliga förvaltningar har inom sina respektive områden ett ansvar att arbeta med frågor 
kring våldsbejakande extremism. Förvaltningarna har också ansvar för att tillräckliga re-
surser avsätts för förebyggande insatser som en del av det befintliga arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyser (RSA)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 166 forts Dnr 2017/333

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Handlingsplanen riktar sig till alla anställda inom alla verksamheter inom Simrishamns 
kommun. Syftet med planen är att underlätta arbetet mot våldsbejakande extremism och 
bidra till att invånarna i Simrishamns kommun känner sig trygga och inkluderade i den 
sociala samvaron.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 150128 § 22
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, daterad 170921
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 170921
Arbetsutskottets beslut, 2017-10-04, § 265
Kommunstyrelsens beslut, 2017-10-18, § 244.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta handlingsplan för våldsbejakande extremism.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
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§ 167 Dnr 2017/363

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Miljömålsprogram 2019-2022 

Ärendebeskrivning

De nationella miljökvalitetsmålen
Riksdagen antog år 1999 femton så kallade miljökvalitetsmål med beskrivningar av vilka 
tillstånd som ska uppnås för att olika miljöproblem ska anses vara lösta. Miljökvalitetsmå-
len togs fram i syfte att till nästa generation lämna över ett samhälle där miljöproblemen i 
Sverige är lösta. Det innebär att miljöpåverkan måste minska till hållbara nivåer före år 
2020, som är satt som slutdatum. 

Länsstyrelsens i Skåne län uppgift har varit att precisera, konkretisera och regionalt anpas-
sa de nationella målen i regionala delmål som gäller för Skåne län. År 2003 antog länssty-
relsen programmet Skånes miljömål och miljöhandlings-program. Länsstyrelsen har gjort 
prioriteringar i programmet och pekat ut vilka åtgärder som behöver genomföras på kom-
munal nivå i Skåne för att miljömålen ska kunna uppnås till år 2020. 

Lokala miljömål för Simrishamns kommun
Kommunerna har en viktig roll i arbetet med att nå de regionala miljömålen såväl som de 
nationella miljökvalitetsmålen, både som myndighetsutövare och som ansvariga för sam-
hällsplaneringen. En kommun är också väl anpassad att ta sig an utmaningen i sin helhet då 
den redan sitter med ansvaret i en stor bredd av frågor och har en organisation fördelad på 
olika förvaltningars och nämnders  ansvarsområden väl rustad för att mäkta med helheten. 

Det i Sverige väl förankrade systemet med miljökvalitetsmålen har aldrig avsetts som en 
smörgåstårta där man kan välja, utan syftet med mångfalden av miljökvalitetsmål är att 
varje delproblem måste vara löst för att miljöproblemen ska kunna anses vara lösta. Proble-
met för kommuner ligger snarare i att ha en förståelse för de olika miljöproblemens karak-
tär och dignitet lokalt. Det är sedan upp till varje kommun att utifrån sina lokala förutsätt-
ningar och kommunalt ansvar anpassa de regionala målen efter respektive kommuns andel 
av miljöproblemen i mål- och åtgärdsled. 

Simrishamns kommuns Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska arbeta med 
samtliga miljömål. Kommunens miljömålsprogram innehåller ett antal åtgärder som byg-
ger på Länsstyrelsens i Skåne län åtgärdsprogram. Simrishamns kommuns miljömålsåt-
gärdsprogram Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen 2015-2020 antogs av Kommunstyrel-
sen 2013-03-13, med revideringar 2014-10-13 och med smärre ändringar och korrigeringar 
beslutade efter förslag i miljöbokslut 2015 i samband med dess antagande 2016-04-13. 
Miljömålsprogrammet i Simrishamns kommun är satt att förnyas och aktualiseras en gång 
per mandatperiod.
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Miljökvalitetsmålen är nationellt antagna att gälla fram t.o.m. år 2020. Att samtliga miljö-
kvalitetsmål nationellt skulle vara lösta fram till det datum förefaller osannolikt, även om 
stora framsteg gjorts sen år 1999 när de antogs. Oavsett status i de olika miljökvalitets-må-
len är det därmed ett rimligt antagande att miljömålssystemet kommer att leva vidare och 
att nya delmål och målår kommer att sättas. Hur detta kommer att utföras på nationell nivå 
är ännu inte känt.

Simrishamns kommuns nuvarande miljömålsprogram är framtaget utan föregående analys 
av nuläget, kommunens andel av de gemensamma skånska miljöåtagandena, lokala förut-
sättningar, påverkan eller drivkrafter. Ingen statistik eller fördjupade uppgifter ligger till 
grund för antagande av åtgärderna. För att få en bild av adekvata insatser måste nivån på 
de olika miljöproblemen lokalt vara bättre kända, samt vilka nivåer som ska uppnås för att 
de ska anses vara lösta visavi en hållbar situation. Förståelsen för vilka av länsstyrelsens 
utpekade kommunala åtgärder som är viktiga och relevanta för kommunen, eller som ger 
bäst effekt för att Simrishamn ska kunna ta sitt ansvar för helheten är därför begränsad. Ett 
komplett utredningsarbete med god förankring i kommunorganisationen och ett kommunö-
vergripande arbetssätt är resurskrävande men nödvändigt för att få en komplett bild av hur 
miljöproblemen löses. 

I miljömålsprogrammet ska det framgå vem/vilka som ansvarar för åtgärderna i program-
met.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 170926
Arbetsutskottets beslut, 2017-10-04, § 266
Kommunstyrelsens beslut, 2017-10-18, § 245

Yrkande

Lisa Kvarnbäck (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Uppdra åt kommundirektör att ta fram förslag på nytt miljömålsprogram gällande 
perioden 2019-2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommundirektör Diana Olsson
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§ 168 Dnr 2017/345

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Omvandling av lokala BRÅ 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016 §38 Dnr 2016/32 följande:

Med upphävande av tidigare beslut om BRÅ:s sammansättning rådet från 2016 består av 
kommunstyrelsens ordförande (som ordförande), kommunstyrelsens andre vice ordföran-
de, ordföranden i samverkansrådet Barn & Unga, kommunpolisen samt en representant 
från varje förvaltning i kommunen.

Tjänsteskrivelse, 2017-09-12
Arbetsutskottets beslut, 2017-10-04, § 267.

Olika organisationsförslag har diskuterats och värderats liksom strukturen med hur arbetet 
ska kunna fungera över tid. Med anledning av dessa diskussioner föreslås följande organi-
sation, struktur och arbetssätt för lokala BRÅ i Simrishamns kommun.

Styrgrupp med uppgift att fatta beslut om inriktning, målsättning, ekonomi samt prioriteringar 
av det förbyggande arbetet.
I styrgruppen föreslås följande befattningshavare ingå: kommunstyrelsens ordförande, kom-
munstyrelsens andre vice ordförande, Socialnämndens ordförande, kommundirektören, kom-
munpolisen samt säkerhetschefen. Ytterligare tjänstepersoner kan kallas till styrgruppen vid 
behov.

Beredningsgruppen med uppgift att omvärldsbevaka, genomföra projektanalyser samt föreslå 
projekt för ett tryggare Simrishamn och ett förebyggande arbete.
Beredningsgruppen består av kommunens Risk- och Sårbarhetsgrupp.

Arbetsmetodiken föreslås vara att styrgruppen har 4 möten årligen förlagda ca 7 dagar efter 
RSA-gruppens möte. Beredning av ärenden inför styrgruppens möte sker vid behov.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2017-09-12
Arbetsutskottets beslut, 2017-10-04, § 267
Kommunstyrelsens beslut, 2017-10-18, § 246.
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29, § 38,  ang representation till lo-
kala BRÅ.

 Lokala BRÅ består av en styrgrupp representerad av kommunstyrelsens ordföran-
de, kommunstyrelsens andre vice ordförande, Socialnämndens ordförande, kom-
mundirektören, kommunpolisen samt säkerhetschefen. Ytterligare tjänstepersoner 
kan kallas till styrgruppen vid behov.

_______
Beslutet expedieras till:
Karl-Erik Olsson (S)
Anders Johnsson (M)
Pia Ingvarsson (S)
Kommundirektör Diana Olsson
Kommunpolis Birthe Parkhagen
Säkerhetschef Thomas Andersson
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§ 169 Dnr 2017/346

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Miljöbokslut 2016 

Ärendebeskrivning

De nationella miljökvalitetsmålen
Riksdagen antog år 1999 femton så kallade miljökvalitetsmål med beskrivningar av vilka 
tillstånd som ska uppnås för att olika miljöproblem ska anses vara lösta. Miljökvalitetsmå-
len togs fram i syfte att till nästa generation lämna över ett sam-hälle där de stora miljöpro-
blemen i Sverige är lösta. Det innebär att miljöpåverkan måste minska till hållbara nivåer 
före år 2020, som är satt som slutdatum. 

Länsstyrelsens i Skåne län uppgift har varit att precisera, konkretisera och regionalt anpas-
sa de nationella målen i ett antal delmål som gäller för Skåne län. Processen har varit om-
fattande och dialog har förts med grupper från många olika samhällssektorer och intresse-
områden. År 2003 antog länsstyrelsen programmet Skånes miljömål och miljöhandlings-
program. Som en anpassning till förändringar på nationell nivå utfördes en mindre revide-
ring år 2007. Ett åtgärdsprogram för de regionala miljömålen har utarbetats och därefter 
med jämna mellanrum uppdaterats.

Länsstyrelsen har således redan gjort prioriteringar i programmet och pekat ut vilka åtgär-
der som helt eller delvis ska genomföras på kommunal nivå för att miljömålen ska kunna 
uppnås till år 2020. Länsstyrelsens åtgärdsprogram ansluter i sin tur till de ursprungliga 
nationella miljökvalitetsmålen. 

Lokala miljömål för Simrishamns kommun
Kommunerna har en viktig roll i arbetet med att nå de regionala miljömålen såväl som de 
nationella miljökvalitetsmålen, både som myndighetsutövare och som ansvarig för sam-
hällsplaneringen. En kommun är också väl anpassad att ta sig an utmaningen i sin helhet då 
den redan sitter med ansvaret i en stor bredd av frågor och har en organisation byggd för 
att mäkta med helheten fördelat på olika förvaltningars och nämnders ansvarsområden.

Det i hela den svenska samhällsapparaten väl förankrade systemet med miljökvalitetsmålen 
har aldrig avsetts som en smörgåstårta där man kan välja, utan syftet med mångfalden av 
miljökvalitetsmål är att varje delproblem måste vara löst för att miljöproblemen ska kunna 
anses vara lösta. Det är sedan upp till varje kommun att utifrån sina lokala förutsättningar 
och kommunalt ansvar anpassa de regionala målen efter respektive kommuns andel av mil-
jöproblemen i åtgärdsled. Simrishamns kommuns Kommunfullmäktige har följaktligen 
beslutat att kommunen ska arbeta med samtliga geografiskt relevanta miljömål.
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunens miljömålsprogram innehåller ett antal åtgärder som bygger på Länsstyrelsens 
i Skåne län åtgärdsprogram. Simrishamns kommuns miljömålsåtgärdsprogram Lokalt åt-
gärdsprogram för miljömålen 2015-2020 antogs av Kommunstyrelsen 2013-03-13, med 
revideringar 2014-10-13 och med smärre ändringar och korrigeringar beslutade efter för-
slag i miljöbokslut 2015 i samband med dess antagande 2016-04-13. 

Ystad-Österlen regionens miljöförbund har ansvar för kommunens tillsyn enligt Miljöbal-
ken, medan ansvaret för det strategiska miljöarbetet ligger kvar hos kommunen. Ystad-Ös-
terlen regionens miljöförbund och dess verksamhet regleras av ägardirektiv, i vilka de i 
förbundet tre ingående kommunerna (Simrishamn, Ystad och Tomelilla) ska samordna sina 
ambitioner och verksamheter. Simrishamns miljömålsprogram innehåller trots det ett antal 
åtgärder som berör miljöförbundets verksamhet. Styrningen av åtgärderna har visat sig svår 
att uppnå, och de bör därför tydliggöras i förbundets ägardirektiv om de ska kunna uppnås, 
alternativt lyftas ur programmet, vilket föreslås i föreliggande miljöbokslut.

Det förekommer också ett antal åtgärder som i miljöbokslut 2016 föreslås flyttas över till 
andra ansvariga förvaltningar i enlighet med förändringar i kommunens reglemente. Åt-
gärdsprogrammet ska förtydliga förvaltningarnas och nämndernas ansvar och samtidigt 
sprida kunskap om vad olika aktörer arbetar med. Således föreslås överflyttning av åt-
gärdsansvar till adekvata aktörer så att inga missförstånd uppstår om vem som äger ansva-
ret.

I syfte att kunna sammanställa en beskrivning av hur de olika åtgärderna fortskrider, och 
hur ansvariga organ uppnått ställda mål och åtgärder, har förfrågningar om detta gått ut till 
berörda förvaltningar, enheter och tjänstemän under höst och vår 2016/2017. En person på 
varje förvaltning har fått ansvar för återrapportering av miljömålsarbetet. På det hela taget 
har återrapporteringen fungerat väl denna gång.

Det inrapporterade materialet har bearbetats och sammanställts i föreliggande miljöbokslut. 
Ett miljöbokslut i sin verkliga definition har inte varit möjlig att sammanställa utifrån ma-
terialet, men väl en översiktlig och uppdaterad nulägesbeskrivning som ändå tydligt visar 
hur arbetet fortskrider. 

Varje delåtgärd i miljöbokslutet redovisas med en bedömning om den är uppnådd eller ej. 
De antagna åtgärderna beskrivna som reglering av brister i miljöbokslut 2015 är inkorpore-
rade i måltexterna för 2016. I bedömningarna hur väl åtgärderna uppnått målen under 2016 
används en färgskala från grön, över gul, till röd för enkelhetens och överblickbarhetens 
skull. Grön innebär att för nuvarande är åtgärden uppnådd, Gul att det återstår arbete innan 
den kan uppnås och Röd att målet är längst ifrån nuläget. Under 2016 kom 9 åtgärder att 
förändras i bedömd status från röd till gul medan 1 åtgärd på motsvarande sätt ändrades 
från grön till gul, jämfört med miljöbokslut 2015. Miljömålsprogrammet tilldelades särskil-
da medel i samhällsbyggnads-förvaltningens budget för 2017-2019, efter redovisning av 
kostnadsbedömningar och -beräkningar, för att kunna uppnå målen. 2016 års resultat går 
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mot fullföljande av ett antal åtgärder, men de märkbara skillnaderna kommer sannolikt att 
erhållas för 2017 års miljöbokslut, då effekterna av de tilldelade budgetmedlen kunnat hin-
na återverka i resultaten.

Ett antal åtgärder reviderades i miljöbokslutet 2015, med nya målformuleringar för att bätt-
re reflektera det nya läget och uppdatera åtgärdsledet gentemot målen som eftersträvas. 
Förslag till det samma föreligger även i befintligt bokslut. Åtta åtgärder föreslås att stryc-
kas helt ur programmet då de antingen ligger på miljöförbundet utan direkt möjlighet till 
styrning av kommunen, eller anses sakna relevans, eller har feldefinierats. 

Beslutsunderlag

Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen 2015-2020 
Miljöbokslut 2016
Arbetsutskottets beslut 2017-10-04, § 268
Kommunstyrelsens beslut, 2017-10-18, § 247.

Yrkanden

Ingemar Nilsson (M) yrkar på återremiss p g a att man inte kommunicerat bokslutet med 
Ystad-Österlenförbundets miljöförbund.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och 
finner att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag.  

Votering begärs och verkställs. 

Omröstning

Den som vill att ärendet avgöras idag röstar Ja.

Den som vill att ärendet återremitteras röstar nej.

Voteringen utfaller med 22 Ja-röster, 19 Nej-röster och 2 som avstår, vilket innebär att 
kommunfullmäktige beslutat återremittera (minoritetsåterremiss).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Ärendet återremitteras p g a att bokslutet inte är kommunicerat med Ystad-Öster-
lenförbundets miljöförbund.
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_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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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 redo-
visar de medborgarförslag och motioner som inte beretts färdig och beslutats. Arbetsord-
ningen § 31, § 27.

Ett medborgarförslag eller en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom 
ett år från det att medborgarförslaget/motionen väcktes.

Om beredningen av ett medborgarförslag eller motion inte kan avslutas inom denna tid, 
skall detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma 
tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handlägg-
ning.

Beslutsunderlag

Rapport ej färdigbehandlade motioner, 2017-09-19
Tjänsteskrivelse, KLK, 2017-09-19
Arbetsutskottets beslut, 2017-10-04, § 269
Kommunstyrelsen, 2017-10-18, § 248.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Med godkännande lägga den i ärendet gjorda redovisningen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Berörda nämnder
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§ 171 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 redo-
visar de medborgarförslag och motioner som inte beretts färdig och beslutats. Arbetsord-
ningen § 31, § 27.

Ett medborgarförslag eller en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom 
ett år från det att medborgarförslaget/motionen väcktes.

Om beredningen av ett medborgarförslag eller motion inte kan avslutas inom denna tid, 
skall detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma 
tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handlägg-
ning.

Beslutsunderlag

Rapport, ej besvarande medborgarförslag, 2017-09-15.
Tjänsteskrivelse, KLK, 2017-09-19
Arbetsutskottets beslut, 2017-10-04, § 270
Kommunstyrelsens beslut, 2017-10-18, § 249.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Med godkännande lägga den i ärendet gjorda redovisningen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Berörda nämnder
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§ 172 Dnr 2016/423

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2018-2020 

Ärendebeskrivning

Kommunens budgetprocess har inneburit att kommunstyrelsens budgetberedning tillsam-
mans med nämndernas presidier haft två gemensamma budgetmöten. Det första i april in-
nehöll en genomgång av planeringsförutsättningar och anvisningar. Mötet var uppstarten 
till nämndernas budgetarbete. Vid det andra budgetmötet, i augusti, överlämnade nämnder-
na sina budgetskrivelser innehållande äskanden, besparingsmöjligheter samt preliminära 
nämndsmål. 

I föreliggande ärende redovisas det budgetförslag som har inlämnats av kommunstyrelsens 
ordförande. Förslaget är Socialdemokraternas, Centerpartiets, Miljöpartiets, Österlenparti-
ets och Liberalernas gemensamma förslag.

Avsikten är att fullmäktige i slutet av oktober ska ta ställning till skattesats, driftramar, 
investeringsramar samt mål för god ekonomisk hushållning. Nämnderna får i uppdrag att 
återkomma med förslag till projekt som ska genomföras inom tilldelade investeringsramar. 

Efter fullmäktiges budgetbeslut i oktober har nämnderna möjlighet att göra en översyn av 
nämndsmålen och besluta om reviderade mål. Därtill ska nämnderna utarbeta en internbud-
get inom av fullmäktige fastställda driftramar. I januari 2018 ska fullmäktige informeras 
om internbudget och slutliga nämndsmål.

Till dagens sammanträde har (F!),  (SD),  (M), och (V) inkommit med sina budgetförslag.

Beslutsunderlag

Budgetkommentarer daterade 2017-10-02
Socialdemokraternas, Centerpartiets, Miljöpartiets, Österlenpartiets och Liberalernas ge-
mensamma budgetskrivelse 
Tjänsteskrivelse, KLK, 2017-10-02
Arbetsutskottets beslut, 2017-10-04, § 271
Kommunstyrelsens beslut, 2017-10-18, § 250.

Yrkande

Karl-Erik Olsson (S) yrkar bifall till Majoritetens budgetförslag.

Gudrun Schyman (F!) yrkar bifall till Feministiskt initiativs  budgetförslag.
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Anders Johnsson (M) yrkar bifall till Moderaternas budgetförslag.

Mats Bengtsson (C) yrkar bifall till Majoritetens budgetförslag.

Laila Lindström (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

Margareta Hagstad (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.

Christer Vigren (ÖP) yrkar bifall till Majoritetens budgetförslag.

Christer Akej (M) yrkar bifall till Moderaternas budgetförslag.

Karl-Erik Olsson (S) yrkar avslag på Moderaternas, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativs 
samt Sverigedemokraternas budgetförslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Majoritetens, Moderaternas, Feministiskt initiativs, 
Vänsterpartiet och Sverigedemokraternas budgetförslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt majoritetens budgetförslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bibehålla oförändrad skattesats med 20,51 procent för år 2018.

 Fastställa driftbudgeten för år 2018 samt planen för åren 2019 och 2020 enligt ta-
bellerna 1 (nämndsramar) och 2 (finansieringen) i Budgetkommentar daterade 
2017-10-02.

 Fastställa investeringsramar för år 2020 enligt tabell 4 i Budgetkommentar daterade 
2017-10-02.

 Ge nämnderna i uppdrag att innan utgången av år 2017 inkomma med förslag till 
investeringsprojekt att genomföra under planperioden. Totalt belopp avseende före-
slagna investeringsprojekt ska motsvara tilldelade investeringsramar till och med år 
2020.

 Godkänna investeringsregler enligt avsnittet Investeringsbudget i Budgetkommen-
tar daterade 2017-10-02.

 Fastställa finansiella mål för god ekonomisk hushållning enligt avsnittet Mål för 
god ekonomisk hushållning i Budgetkommentar daterade 2017-10-02.
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 Fastställa verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning enligt avsnittet Mål för 
god ekonomisk hushållning i Budgetkommentar daterade 2017-10-02.

 Godkänna resultat-, finansierings- och balansbudgetarna enligt avsnittet med sam-
ma benämning i Budgetkommentar daterade 2017-10-02.

 Uppdra åt kommunstyrelsen att justera ramarna för omräkning av internhyror.

 Integrations-/arbetsmarknadsreserven ska kommunstyrelsen besluta om.

Reservationer

Mot beslutet anmäler Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Maria Linde Strömberg 
(M), Stefan Lamme(M), Håkan Rosenkvist (M), Sven Olsson (M), Ingemar Nilsson (M), 
Karin Fellström (M), Kristina Åhberg (M), Anne Olofsdotter (M), Gudrun Schyman (F!), 
Jacques Öhlunf (F!), Camilla Backman (F!), Staffan Olzon (F!), Margareta Hagstad (V), 
Laila Lindström (SD) och Fredrik Ramberg (SD).

_______
Beslutet expedieras till:
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Omfördelning av överskott från driftbudget till investeringsbudget 

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har inkommit med en begäran om ökad investeringsram 2017 med 2,9 
mnkr. Begäran avser införandet av digitalt nyckelsystem. Sådant system har redan inom 
befintlig investeringsbudget genomförts i två hemtjänstområden (etapp 1). Införandet var 
planerat att fortsätta under 2018 (etapp 2) och 2019 (etapp 3) till ett samlat belopp på 2,9 
mnkr.

Den hittills genomförda etappen har visat positiva effekter både för brukare och personal. 
Därtill innebär det nämnda nyckelsystemet även en besparing i personaltimmar. Det be-
döms därför finnas goda grunder för att snabba upp införandet.

Socialnämndens prognos i delårsrapport 2017 (efter augusti månad) visar ett överskott på 
6,9 mnkr gentemot driftbudget. Den positiva budgetavvikelsen bör inte ses som permanent 
över tiden. Detta då en viktig förklaring till överskottet är att uppbokade medel för att täcka 
kostnader i samband med nedläggning av flyktingboenden inte har behövt nyttjas för hit-
tills genomförd avveckling. Nämndens begäran är nu att för år 2017 erhålla ökad investe-
ringsram med 2,9 mnkr för att snabba upp införandet av (etapperna 2 och 3) digitalt nyc-
kelsystem. Finansiering föreslås ske genom minskad driftram specifikt för innevarande år, 
något som ovan beskrivet överskott ger utrymme för.

Kommunledningskontoret kan konstatera att kommunens totala investeringsbudget för 
2017 uppgår till ett betydande belopp, cirka 211 mnkr, och borde egentligen därför inte 
ökas ytterligare. Därtill är det kommunledningskontorets uppfattning att restriktivitet bör 
gälla i frågan om att prognostiserade överskott ska ge utrymme för ökade investeringsra-
mar. 

I nu aktuellt ärende finns det samtidigt flera fördelar som kan uppnås genom ett snabbare 
införande av digitalt nyckelsystem. Socialnämnden bedömer att systemet ger positiva ef-
fekter för både brukare och personal. Därtill bedöms införandet ge möjlighet till en kost-
nadseffektivare verksamhet. Kommunledningskontorets samlade bedömning är därför att 
kommunstyrelsen och sedermera kommunfullmäktige bör ställa sig positiva till social-
nämndens begäran. 

En sådan justering skulle innebära att kommunens budgeterade balanskravsresultat förbätt-
ras och därmed skapas ett ökat investeringsutrymme.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen, 2017-09-13
Socialnämndens beslut, 2017-09-21, § 138
Tjänsteskrivelse, KLK, 2017-09-28
Arbetsutskottets beslut, 2017-10-04, § 272
Kommunstyrelsens beslut, 2017-10-18, § 251. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Öka socialnämndens investeringsram 2017 med 2,9 mnkr för att därmed kunna öka 
godkänt projekt inkluderande medel för digitalt nyckelsystem med detta belopp.

 Som finansiering minskas samtidigt socialnämndens driftram för år 2017 med 2,9 
mnkr. 

_______
Beslutet expedieras till:
Socialnämnden
Ekonomienheten
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Taxor 2018 

Ärendebeskrivning

Nämnderna ansvarar för att ta fram ett underlag som ska innehålla en tydlig redovisning av 
taxor och avgifter för föregående år samt nytt förslag på taxor. Presentationen ska göras så att 
det på ett enkelt sätt går att utläsa vilka förändringar som gjort.

Barn- och utbildningsnämndens taxor kommer behandlas senare eftersom skolverket ännu inte 
är klara med sina maxtaxor.

Beslutsunderlag

Taxor och avgifter från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-06-30. 
Österlens kommunala renhållnings AB:s taxa, 2018
Taxor och avgifter från kultur- och fritidsnämnden, 2017-06-08
Taxa från byggnadsnämnden, 2017-06-13
Taxor och avgifter från samhällsbyggnadsnämnden, exkl VA-taxa. 2017-06-08,
VA-taxa, 2017-06-08
Taxor och avgifter från socialnämndens, 2017-06-22
Tjänsteskrivelse, KLK, 2017-09-26
Arbetsutskottets beslut, 2017-10-04, § 274
Kommunstyrelsens beslut, 2017-10-18, § 253.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Fastställer nämndernas och Österlens kommunala renhållnings AB:s förslag till taxor 
att gälla fr.o.m. 2018-01-01.

Kommunstyrelsen:
a) Kopieringsavgifter
b) Taxa för prenumeration av fullmäktigehandlingar

Österlens kommunala renhållnings AB
Taxor och avgifter 2018

Kultur- och fritidsnämnden: 
a) Kultur- och fritidsnämndens taxor 

Byggnadsnämnden:
Bygglovstaxa
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Samhällsbyggnadsnämnden: 
a) Taxa för hamnavgifter
b) Taxa för upplåtelse av gatumark och offentlig plats
c) Kart- och mättaxa
d) Taxa för ledningsdragningsverk
e) Plantaxa
f) Måltidstaxa för anhöriga
g) Uthyrningstaxa internt 

VA-taxan

Socialnämnden:
a) Taxor och avgifter inom vård och omsorg/LSS 
b) Taxa för dödsboförvaltning

_______
Beslutet expedieras till:
Berörda nämnder
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sammanträdesdagar 2018 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrel-
sens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2018.

Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdesdag för år 2018.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-26
Arbetsutskottets beslut, 2017-10-04, § 276
Kommunstyrelsens beslut, 2017-10-18, § 254.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 Fastställer sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige i enlighet med upprät-
tat förslag.

 Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att lägga sina nämndsammanträden 
2018 i veckorna 4/5, 9/10, 13/14, 16/17, 21/22, 32/33, 35/36, 39/40, 42/43, 47/48 
samt 50/51.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
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Motion från Christer Akej (M) ang e-tjänster 

Ärendebeskrivning

Christer Akej (M) har i motion föreslagit att Simrishamns kommun ska ge kommunstyrel-
sen i uppdrag att ta fram ett underlag att fatta beslut om införande av ökade möjligheter att 
utföra olika ärenden via nätet, sk e-tjänster. 

Beslutsunderlag

Motion från Christer Akej (M), inkommen 2017-06-08. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-07-27
Arbetsutskottets beslut, 2017-10-04, § 277
Kommunstyrelsens beslut, 2017-10-18, § 255.

Bakgrund/utredning

En ökad digitalisering och möjligheter för medborgare att dygnet runt utföra ärenden på 
nätet är en nödvändighet men också en utmaning för kommun Sverige. En kommuns an-
svar är brett och komplext och det är inte okomplicerat att skapa och paketera en lösning 
som fungerar på så vitt skilda verksamheter som de en kommun bedriver. Vi kan se att 
olika leverantörer av mjukvara till våra verksamheter i allt större utsträckning också har ett 
gränssnitt mot medborgaren eller kunden. 

Via Simrishamns kommuns hemsida kan våra medborgare och kunder redan utföra en lång 
rad tjänster. Via Dexter kan vårdnadshavare lämna ansökan, uppsägning, schema- och in-
komsteruppgifter och sjukanmälan till förskola, grundskola och fritidshem.  Via Unicum 
och Pluttra kan vårdnadshavare, barn och elever följa den pedagogiska utvecklingen. Bibli-
otekskatalogen för reservationer, lån-, om- och fjärrlån, avgifter, och förslag på inköp är 
mycket använd. 

Fastighetsägare kan lämna sin vattenmätarställning och alla kan lämna synpunkter och 
göra felanmälan till kommunen. Simrishamn använder vidare Visma Recruit för annonse-
ring och ansökan av lediga tjänster och enskilda och föreningar kan via Interbook boka en 
kommunal lokal. 

Fler e-tjänster är på väg att införas eller på planeringsstadiet. Med den nya hemsidan kan 
också exponeringen och därmed användandet förbättras. 
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Yrkanden

Karl-Erik Olsson (S) yrkar bifall till motionen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bifalla motionen. 

_______
Beslutet expedieras till:
Christer Akej (M)
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tomtreservation Gröstorp 23:6 

Ärendebeskrivning

Handmade houses Österlen AB har inkommit med önskemål att få köpa fastighet Gröstorp 
23:6 av kommunen. Det finns fyra kommunala bostadstomter kvar i Gröstorp, där samtliga 
är reserverade och Handmade houses Österlen har en av reservationerna. 
Fullmäktige har tidigare beslutat, 2008-09-29 § 150, om att färdigavstyckade bostadstom-
ter får säljas till privatpersoner för byggande av småhus i egen regi. Handmade houses Ös-
terlen redogör i inkommen skrivelse om deras avsikter med köpet.

Beslutsunderlag

2017-07-31, Handmade houses skrivelse (mail).
Kommunfullmäktiges beslut 2008-09-29, 150.
Regler och avgift i tomtkö i Simrishamns Kommun.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-09-21, 143.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-29
Arbetsutskottets beslut, 2017-10-04, § 278
Kommunstyrelsens beslut, 2017-10-18, § 256.

Bakgrund/utredning

Tagna beslut
I fullmäktige tagna ”regler och avgift för tomtkö i Simrishamns kommun” så avser detta 
kommunala tomter som säljs till privatpersoner för byggande av småhus i egen regi. Under 
punkt 10 står följande: ”Den tomt som den sökande anvisas är avsedd för egen permanent 
bosättning”.

Handmade houses Österlen AB
Denna byggfirma är av liten skala och de har byggt ett antal hus i gammal stil (äldre skåne-
längor) under ett antal år i kommunen, men då på privatägd mark. Deras affärsidé är att 
bygga hus som de sedan säljer för att sedan börja om på annat ställe som är lämplig för 
denna byggnadstyp. Fastigheten Gröstorp 23:6 skulle enligt dem passa bra för denna bygg-
nadstyp och dess koppling till äldre bebyggelse. De anser även att deras sätt att arbeta inte 
skiljer sig nämnvärt mot om en privatperson skulle köpa och bygga ett hus, särskilt inte 
eftersom deras hustyp framförallt lämpar sig för permanentboende.
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Detaljplanebestämmelser
Detaljplanen vann laga kraft 2001-04-21. Inom planområdet kan finnas fornlämningar. 
Detaljplanen har inga speciella restriktioner eller krav på att behöva vara av ”äldre” karak-
tär mer än att takutsprång ska vara nätta i sin utformning och huvudbyggnads fasad ska 
vara av puts eller tegel.

Samhällsbyggnadsförvaltningen synpunkter
Handmade houses Österlen AB har sedan lång tid tillbaka byggt bostäder i äldre stil för 
permanentboende i kommunen. Kommunen kan inte styra ifall byggnad blir för perma-
nentboende eller fritidsboende genom detaljplanbestämmelse. Handmade houses Österlen 
har genom sina exempel visat på tidstypiska hus och för områden passande karaktär. Aktu-
ell fastighet, Gröstorp 23:6, ligger intill den äldre bebyggelsen varför denna byggnadsstil 
kan vara lämplig.

I dagsläget är samtliga (4) kvarvarande kommunala fastigheter reserverade. Av förvalt-
ningens erfarenhet så varierar reservationerna över tid och att försäljning inte alltid blir av. 
I norra Gröstorp (Gröstorp 4:2) finns en planreserv på åtta tomter som inom kort är säljba-
ra, kvarstår lantmäteriförrättningar (en för avstyckning, en för ändring ga). Det finns med 
andra ord snart en reserv på säljbara kommunala bostadstomter i Gröstorp. Förvaltningens 
förslag är därmed att sälja Gröstorp 23:6 under förutsättning att övriga kriterier blir upp-
fyllda till Handmade houses Österlen AB. Framförallt för att deras affärsidé är minimalis-
tisk (ej markspekulation) samt är en traditionsbärare.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Med hänsyn till Handmade houses Österlens passande byggnadsstil för området 
och deras smala affärsidé får de möjlighet, under förutsättning att övriga krav upp-
fylls, att köpa fastighet Gröstorp 23:6.
Beslutet utgör ett avsteg från kommunfullmäktiges beslut 2008-09-29, 150.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Motion från Anders Johnsson m.fl  (M) om konkurrensutsättning av kos-
tenheten 

Ärendebeskrivning

Anders Johnsson m fl (M) har i inkommen motion föreslagit att konkurrensutsätta och fin-
na lösningar för att löpande kvalitetspröva kostverksamheten inom kommunen.

Beslutsunderlag

Inkommen motion från (M) om konkurrensutsättning av kostenheten, 2017-02-27.
Gällande kostpolicy samt riktlinjer till kostpolicy.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-09-21, § 142.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-29
Arbetsutskottets beslut, 2017-10-04, § 279.

Bakgrund/utredning

Nulägesbeskrivning av kostenheten
Fakta avseende kostenheten i Simrishamns kommun 

 Verksamheten har 15 enheter av dessa har 13 tillagning
 Produktion av 360 frukostportioner/dag, ca 3000 lunchportioner/dag, ca 700 mel-

lanmål/dag
 Kunderna är från 0-100 år, från förskola till äldreboende
 All mat som produceras är näringsberäknad enligt de riktlinjer som Livsmedelsver-

ket ger gällande både våra barn och äldre
 Verksamheten styrs av en kostpolicy som är beslutad i kommunen. Denna kostpoli-

cy är ett styrande dokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten.

Kvalitetssäkring för kostenhetens kunder
Mat som produceras av kostenheten skall alltid  hålla en hög och jämn kvalitet. För att leva 
upp till detta sammansätts recept som är näringsberäknade till alla kostenhetens kunder. 

Äldreomsorg
I media kan man ofta läsa debattinlägg kring de stora brister som många gånger föreligger 
kring nutrition till våra äldre. Inom Simrishamns kostenhet finns rätt kompetens för att 
säkerställa att kommunens äldre serveras näringsriktig, närproducerad och aptitlig kost. 
Det ska dock tilläggas att endast huvudmålet mitt på dagen till de äldre kommer från kos-
tenhetens verksamhet, övriga måltider iordningställs vid respektive boende. Många äldre 
har dålig aptit och för att motsvara så många äldres önskemål som möjligt finns en valfri-
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het i menyn där de kan välja på ett antal olika rätter vid varje måltidstillfälle. I dagsläget 
finns dagligen tre rätter att välja mellan varav en alltid är fisk.

Skolmat
Att skolmåltiden ska vara näringsriktig är för kostenheten i Simrishamn en självklarhet. En 
bra kost som ger den energi och näring som kroppen behöver är en förutsättning för att en 
elev ska må bra, utvecklas, orka koncentrera sig och prestera i skolan. Skollunchen bör ge 
ca en tredjedel av det dagliga energi- och näringsbehovet. Undersökningar visar att rätt 
kost i skolan har stor potential att bidra till att barnen ges goda matvanor för livet. Detta i 
sin tur främjar såväl lärande som en god hälsa, på både kort och lång sikt. Många aspekter 
på skolmåltidskvalitet ska beaktas.

En bra måltid är mer än bara näringsriktig. För att alla elever varje dag ska äta en komplett 
och näringsriktig skollunch räcker det inte med att enbart servera nyttig mat, det fordras 
också att:

 maten är säker (riskfri och hygienisk)
 bra service (t ex vilken tid lunchen serveras)
 bra organisation (t ex kompetent personal)
 genomtänkt pedagogik (t ex pedagogisk lunch)
 rätt kompetens i köken (t ex serveras en hög andel av specialkost).

Både inom äldreomsorgen och vid skolorna genomförs kontinuerligt kund-/kvalitetsunder-
sökningar. Vid skolorna sker de årligen i utvalda årskurser. Vid äldreomsorgen kommer 
undersökning att genomföras under hösten.

Samordnad varudistribution kostenheten Simrishamns kommun
Inom Simrishamns kommun tillämpas en samordnad varudistribution som innebär bl.a 
följande fördelar:

1. Mindre påverkan på miljön
Samordnad varudistribution innebär att Simrishamns kommun i samarbete med flera andra 
kommuner kan leverera fler varor till fler enheter, med färre transporter och med miljövän-
ligare transportfordon. Genom dessa förutsättningar kan kommunerna göra stora miljöbe-
sparingar.

2. Ökad trafiksäkerhet
Samordnad varudistribution innebär att kommunerna kan genomföra fler leveranser med 
färre transporter. På så vis undviker man trängsel och ökar trafiksäkerheten i kommunen, 
till exempel vid skolor.
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3. Bättre arbetsmiljö
Genom samordnad varudistribution får personal en bättre och lugnare arbetsmiljö med 
mindre buller och färre avbrott i sitt dagliga arbete.

4. Bättre service
Genom färre leveranser kan man erbjuda en bättre service till mottagarna av godset och på 
så vis förbättra den totala kundupplevelsen.

5. Lokala konkurrensfördelar 
Genom samordnad varudistribution skapas konkurrensfördelar för lokala producenter som 
får bättre möjlighet att vinna upphandlingar då de bara behöver leverera till ett enda ställe 
– distributionscentralen.

Då kostenhetens varudistributioner står för 80-90 % av kommunens samordnade varudistri-
butioner skulle en privatisering av kostenheten få konsekvenser för denna samordning, då 
privata entreprenörer inte kan vara en part i detta.

Vad styr kostenhetens priser?
Valet av råvaror är en stor bidragande orsak till kostnaden för att tillaga en måltid. I Sim-
rishamns kommun har det varit ett önskemål att i den mån det går med tanke på upphand-
lingar nyttja lokalproducerade livsmedel. I dagsläget har kostenheten avtal med ett antal 
lokala leverantörer som bidrar med hög kvalitet på de råvaror som används. Till de äldre 
gästerna serveras också alltid färsk fisk vilket kanske inte alltid är det billigaste alternati-
vet. Det ger dock ett stort mervärde att kunna servera fisk som kommer från den egna kom-
munen. Inom grundskolan serveras alltid två olika valfria rätter varje dag, den ena är ett 
vegetariskt alternativ. Genom valfrihet ökas nyfikenheten att äta en näringsriktig måltid 
utan att behöva påtvinga vissa elever vad de skall äta. En positiv effekt är också att man 
fångar upp många av de nyanlända i kommunen som väljer bort kött av etniska skäl där vi 
utan kostnadsökning och utan att behöva servera specialkost kan erbjuda ett vegetariskt 
alternativ. Genom att ha tillagning på nästan alla enheter innebär det att matsvinnet mins-
kar radikalt. Överbliven mat fick tidigare slängas när maten hade skickats från tillagnings-
kök till mottagningskök. I dag när kommunen har tillagning på plats så kan maten istället 
kylas ner och servereras dagen efter. Dessutom bidrar den tillagning man har på plats till 
att vi inom alla enheter kan estimera antal portioner mer exakt mot behovet. Allt detta in-
nebär att det blir väldigt kostnadseffektivt.

Yrkanden

Anders Johnsson (M) yrkar bifall till motionen.

Christer Vigren (ÖP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 178 forts Dnr 2017/106

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Anders Johnssons (M) 
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommun-
styrelsens förslag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar på kommunstyrelsens förslag om avslag röstar Ja.

Den som röstar på Anders Johnssons (M) yrkande om bifall röstar Nej.

Kommunfullmäktige beslutar med  33 Ja-röster mot 10 Nej-röster att bifalla kommunsty-
relsens förslag, omröstningsbilaga 4. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Med hänvisning till hur verksamheten bedrivs idag, som framgår av tjänsteskrivelse 
i ärendet, avslå inkommen motion.

_______
Beslutet expedieras till:
Anders Johnsson (M)
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§ 179 Dnr 2017/365

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Genomförandeavtal/försäljning av Tisteln 2 - Lars Östling Fastighetsut-
veckling AB 

Ärendebeskrivning

Lars Östling Fastighetsutveckling AB har framfört önskemål om att köpa fastigheten Tis-
teln 2, Simrishamn. Fastigheten är belägen vid nya handelsområdet, söder om Coop.

Exploatören har tidigare förvärvat och utvecklat fastigheten Tisteln 1. I genomförandeavta-
let som avsåg Tisteln 1, gavs exploatören en option att inom två år förvärva Tisteln 2. Den-
na tid har löpt ut, utan att kriterierna vad gällde Tisteln 2 var uppfyllda. Med anledning 
härav har detta nya genomförandeavtal upprättats. En oberoende värdering av marken är 
utförd i samband med att nytt genom-förandeavtal tecknas.

Beslutsunderlag

Av Lars Östling Fastighetsutveckling AB 2017-08-29 undertecknat genomförandeavtal.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-09-21, § 144.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-29
Arbetsutskottets beslut, 2017-10-04, § 280
Kommunstyrelsens beslut, 2017-10-18, § 258.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna av Lars Östling Fastighetsutveckling AB 2017-08-29 undertecknat ge-
nomförandeavtal avseende fastigheten Tisteln 2.

 Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Olsson och kommundirektör 
Diana Olsson att för Simrishamns kommun underteckna avtal för försäljning av 
Tisteln 2.

 Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att fullfölja genomförandeavtalet (handlingar 
för köpets fullbordande).

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Lars Östling Fastighetsutveckling AB
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§ 180 Dnr 2017/366

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp 

Ärendebeskrivning

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat område inom 
vilket vatten- och avloppsförsörjningen  skall ske genom kommunala Va-anläggningar.
Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom området utgör en gräns inom vilket 
vattentjänstlagens bestämmelser gäller, LAV "Lagen om allmänna vattentjänster".

Verksamhetsområdenas omfattning bör ses över regelbundet då det kontinuerligt nyansluts 
fastigheter.
I genomförd översyn har en del förändringar gjorts. Dels är nyanslutna fastigheter i direkt 
närhet till befintliga verksamhetsområden intagna, men även av länsstyrelsen utpekade 
LAV-område som anses kunna ansluta har inkluderats i förslaget.

Beslutsunderlag

Bilaga 1, förslag till verksamhetsområde, daterad 2017-09-07.
Bilaga 2, Information om Verksamhetsområde.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-09-21, § 146.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-29
Arbetsutskottets beslut, 2017-10-04, § 281
Kommunstyrelsens beslut, 2017-10-18, § 259.

Bakgrund/utredning

Verksamhetsområdet är det område där lagen om allmänna vattentjänster ska tillämpas. 
Verksamhetsområdet ska redovisas så att det tydligt framgår vilka fastigheter som ska om-
fattas, exempelvis i en karta. Fastighetsägare inom ett verksamhetsområde för den allmän-
na vatten- och avloppsanläggningen har både rätt och skyldighet att ansluta sig till den all-
männa anläggningen enligt lagen om allmänna vattentjänster. Huvudmannen har då också 
rätten att ta ut anläggningsavgifter.

Verksamhetsområdenas omfattning bör ses över regelbundet då det kontinuerligt nyansluts 
fastigheter. I denna översyn har en del förändringar gjorts. Dels är nyanslutna fastigheter i 
direkt närhet till befintliga verksamhetsområden intagna, men även av länsstyrelsen utpe-
kade LAV-område som vi anser kunna ansluta har inkluderats i förslaget. Det finns tre 
olika ändamål för verksamhetsområde; dricksvatten, spillvatten och dagvattenomhänderta-
gande. I kommunens nuvarande verksamhetsområde finns ytterligare ett ändamål, nämli-
gen överföringsområde och det finns inget verksamhetsområde definierat så av Svenskt 
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§ 180 forts Dnr 2017/366

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Vatten vilket gör det svårt att hantera. Det går inte att avgöra vilka rättigheter och skyldig-
heter som faller på huvudmannen eller fastighetsägaren inom överföringsområdena.

Överläggningar

VA-chef Johan Persson ger en kort information om verksamhetsområden. 

Det handlar om ett 30 tal områden som ska tas in i verksamhetsområden. Den kommunala 
va-försörjningen gäller.

Som fastighetsägaren har man bååde rättigheter och skyldigheter.

Kommunen bygger ut först och därefter tas fastigheter in i verksamhetsområdena. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Fastställa verksamhetsområden enligt kartmaterial, daterat 2017-09-07.

 Verksamhetsområde benämnt som överföringsledning borttages i sin helhet. Fastig-
heter anslutna inom ett överföringsområde omvandlas till eller kombination av 
dricksvatten-, spillvatten- eller dagvattenverksamhetsområde.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 181 Dnr 2017/367

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

VA-avtal mellan Simrishamns och Tomelilla kommuner gällande överfö-
ring av vatten 

Ärendebeskrivning

Tomelilla kommun och Simrishamns kommun har gemensamt sökt och erhållit tillstånd för 
vattenuttag på en vattentäkt i Brösarp, i Tomelilla kommun genom vattendom DOM M 
2764-14, som vann laga kraft 2016-10-18.

Den gemensamma vattendomen är en förutsättning för en långsiktigt hållbar vattenförsörj-
ning för Simrishamns kommuns norra delar. I dagsläget varierar förbrukningen avsevärt 
mellan hög och lågsäsong för området kring Kivik vilket historiskt har medfört begräns-
ningar i leveransen av dricksvatten till abonnenterna.

Överföringsledning för dricksvatten ska anläggas från Brösarps vattenverk fram till 
kommungräns mot Simrishamn. Därefter ombesörjer Simrishamns kommun fortsatt bygg-
nation av nödvändiga ledningar och anläggningar för distribution av vatten fram till Kivik.

Avtalet för distribution av dricksvatten från Brösarps vattentäkt mellan Tomelilla och Sim-
rishamns kommuner reglerar fördelningen av vattenuttaget baserat efter respektive kom-
muns framtida behov, samt fördelning av kostnader.

Föreliggande avtal är framtaget av en oberoende jurist i samarbete med kommunernas VA-
enheter. Avtalet reglerar principerna i parternas mellanhavanden gällande bland annat:

a) Tillståndet och dess efterlevnad, ansvarsfrågor, etc.
b) Huvudmannaskap och ägande av anläggningen
c) Finansiering av den planerade utbyggnaden av vattenverk och ledningar inom Tomelilla 
kommun
d) Drift och underhåll samt kostnadsfördelning
e) Reservvattenförsörjning och fördelning av vattenmängder.

Beslutsunderlag

Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen DOM M 2764-14, daterad 2015-03-27.
Avtal, rörande försörjning av dricksvatten från vattentäkt i Brösarp mellan Tomelilla kom-
mun och Simrishamns kommun med tillhörande bilagor, daterad 2017-09-06.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-09-21, § 145.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-27
Arbetsutskottets beslut, 2017-10-04, § 282.
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§ 181 forts Dnr 2017/367

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunstyrelsens beslut, 2917-10-18, § 260.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna föreslaget avtal mellan Tomelilla och Simrishamns kommuner gällande 
dricksvattenförsörjning från Brösarps vattentäkt.

 Uppdra åt samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Carl-Göran Svensson,  samt 
samhällsbyggnadschefen, Marie Leandersson, att för Simrishamns kommun under-
teckna avtalet.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Tomelilla kommun

 

77



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-10-30

§ 182 Dnr 2017/378

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Valkretsar och valdistrikt i Simrishamns kommun vid valet 2018 

Ärendebeskrivning

Inför 2018 års val till kommunfullmäktige i Simrishamn kommun skall beslut fattas om 
valkrets- resp valdistriktsindelning, vilket skall vara Länsstyrelsen tillhanda 2017-10-31. 

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens mail 2017-09-05.
Vallagens 4:e kapitel.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-29
Arbetsutskottets beslut, 2017-10-04, § 283
Kommunstyrelsens beslut, 2017-10-18, § 261.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Simrishamns kommun utgör en valkrets vid valet 2018.

 Simrishamns kommun indelas i samma 15 valdistrikt 2018 som vid valet 2014.

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
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§ 183 Dnr 2017/384

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delårsredovisning - SÖSK - 2017-01-01--2017-08-31 

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté har lämnat delårsrapport avseende januari-augusti 
2017. Utfallet för basverksamheten inom SÖSK uppgår till 12 tkr i överskott per 2017-08-
31. Prognosen för helåret är ett noll resultat, dvs i enlighet med budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2017-10-03
Delårsredovisning för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 2017-01-01—2017-08-31
Arbetsutskottets beslut, 2017-10-04, § 284
Kommunstyrelsens beslut, 2017-10-18, § 262.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna delårsredovisningen för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 2017-01-
01—08-31.

_______
Beslutet expedieras till:
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
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§ 184 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INKOMNA MOTIONER

Följande motioner redovisas:

- Motion från Laila Lindström (SD) om Simrishamns äldreboende – remitteras till 
socialnämnden.

- Motion från Paul Frogner-Kockum (KD) om att Seniorernas hus förläggs till Café 
Sjöbris – remitteras till kommunstyrelsen.

_____
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§ 185 Dnr 2016/429

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Paul Frogner Kockum (KD) om förbud mot mobiltelefonan-
vändning under lektionstid 

Ärendebeskrivning

Paul Frogner Kockum (KD) yrkar i inkommen motion ”att mobiltelefon-användning under 
lektionstid inte skall vara tillåten i Simrishamns kommunala grundskolor”.
Paul Frogner Kockum menar bl a att en del lärare konstaterar att många grundskoleelever 
tyvärr inte kan ta ansvar för sin mobiltelefonanvändning.

Beslutsunderlag

Motion från Paul Frogner Kockum (KD), förbud mot mobiltelefonanvändning under lek-
tionstid.
Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen 2017-03-06.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-04-04, § 27.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-25
Arbetsutskottets beslut, 2017-10-04, § 263
Kommunstyrelsens beslut, 2017-10-18, § 242.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Motionen anses vara besvarad med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens 
yttrande.

_______
Beslutet expedieras till:
Paul Frogner-Kockum (KD)
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 186 Dnr 2017/351

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i socialnämn-
den - Eva Jorstadius (MP) 

Ärendebeskrivning

Eva Jorstadius (MP) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäkti-
ge samt som ersättare i socialnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Eva Jorstadius (MP), 2017-09-20.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Eva Jorstadius (MP) entledigande från uppdraget som ledamot i kommun-
fullmäktige samt som ersättare i socialnämnden.

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

 Bordlägga frågan om ny ersättare i socialnämnden.

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Eva Jorstadius
Socialnämnden
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§ 187 Dnr 2017/397

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden - Ce-
cilia Buhre (M) 

Ärendebeskrivning

Cecilia Buhre (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i samhällsbyggnads-
nämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Cecilia Buhre (M), 2017-10-18.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Cecilia Buhre (M) entledigande från uppdraget som ersättare i samhälls-
byggnadsnämnden.

 Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden utses:

Annika Månsson (M)
Storgatan 27 B
272 32 Simrisham.

_______
Beslutet expedieras till:
Cecilia Buhre (M)
Annika Månsson (M)
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret
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§ 188 Dnr 2017/413

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse av uppdrag - Anders Turesson (C) 

Ärendebeskrivning

Anders Thuresson (C) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i byggnadsnämn-
den.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Anders Thuresson (C), 2017-10-30.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Anders Thuresson (C) entledigande från uppdraget som ersättare i bygg-
nadsnämnden.

 Till ny ersättare i byggnadsnämnden utses:

Britt-Marie Norelius (C)
Haslevägen 4
272 38 Brantevik

_______
Beslutet expedieras till:
Anders Thuresson (C)
Britt-Marie Norelius (C)
Byggnadsnämnden
Kommunledningskontoret

 

Hur man överklagar
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§ 189 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

MEDDELANDEN

Följande meddelanden redovisas:

- Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2017.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut om ”Rullande översiktsplanering”

- Länsstyrelsens protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksam-
het.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut avseende medborgarförslag om hundrastgård i 
Simrislund.

- Kommunstyrelsens beslut över Pensionsförvaltning, halvårsuppföljning ekonomi.

- Kommunstyrelsens beslut över Pensionsförvaltning, halvårsuppföljning etik.

_____
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