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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Karl-Erik Olsson (S)
Anders Johnsson (M)
Jan-Erik Persson (S) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S)
Mats Bengtsson (C) tjänstgör för Jeannine Olesen (C)
Christer Akej (M)
Gudrun Schyman (F!)
Christer Grankvist (S)
Tomas Assarsson (SD)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Maria Linde Strömberg (M)
Jan Vokoun  (S)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Carl-Göran Svensson (C)
Margarethe Mûntzing (F!)
Ingemar Roosberg (L)
Stefan Lamme (M)
Göran Persson (S)
Else-Beth Rolf (S)
Håkan Rosenkvist (M)
Christer Vigren (ÖP)
Laila Lindström (SD)
Per Andersson (S)
Kristoffer Strutzenblad (V)
Sven Olsson (M)
Camilla Backman (F!)
Anita Olsson (S)
Thomas Hansson (MP)
Fredrik Ramberg (SD)
Paul Frogner Kockum (KD)
Ingemar Nilsson (M)
Anders Åkerberg (S)
Håkan Erlandsson (C), ordförande
Christl Bengtsson (S)
Malin Henriksson (L)
Bo Håkansson (M) tjänstgör för Karin Fellström (M)
Christer Persson (ÖP)
Mathilda Pyk (F!) tjänstgör för Staffan Olzon (F!)
Lennart Månsson (S)
Anna Hennix (M) tjänstgör för Kristina Åhberg (M)
Rolf Hansson (S)
Anne Olofsdotter (M)
Berit Olsson (S)
Johan Niss (MP)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Övriga närvarande: Jarl Kemnefeldt (M)
Klas Göthe (L)
Annelie Roshagen (KD)
Robert Grandelius (S)
 Gerd Lundin (S)
Ann-Christin Råberg (S)
Göran Thorén (S)
Birgitta Öman (S)
Siv Bildtsén (MP)
Jeanette Svensson (ÖP)
Gunilla Aastrup Persson (ÖP)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

§ 190 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 Anders Johnsson (M).

Justeringssammanträde äger rum onsdagen den 20 december kl 13.00 på kommunlednings-
kontoret, Simrishamn.

_____

4



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

§ 191 Dnr 2017/105

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av dagens kungörelse

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

- Motion från Christer Akej (M) och Kristina Åhberg (M) om återinrättande av tjänst 
som stadsarkitekt.

- Motion från Christer Akej (M) om bildande av en kommungemensam organisation 
inom VA.

Kommunfullmäktige beslutar dessutom att ärende nr 11 på kungörelsen utgår.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

§ 192 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Malin Haak – Dessertmästare 2017

Vid kommunfullmäktiges sammanträde uppvaktas Malin Haak för sin fina insats, vilket 
innebar vinst, i årets teveprogram ”Dessertmästarna”.

Kommunfullmäktiges ordförande, Håkan Erlandsson (C), överlämnar blommor samt en 
bok.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

§ 193 Dnr 2017/459

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utdelning av Miljöpris 2017

Myndighetsnämndens ordförande, Thomas Hansson (MP) delar ut Simrishamns kommuns 
miljöpris 2016 till Österlens Golfklubb.

Motiveringens lydelse är:

Österlens GK blev i februari 2017 miljöcertifierade enligt Golf Environment Organisation. 
Det innebär bland mycket annat får på golfbanan som betar och att det används biologiska 
bekämpningsmedel på greenerna.

Österlens Golfklubb tilldelas av byggnadsnämnden Simrishamns miljöpris 2017 för sitt 
mångåriga engagemang i strävan att integrera golfklubbens verksamhet med den känsliga 
miljö den är belägen i, på ett sätt som hållbart gynnar den känsliga floran och faunan. Detta 
engagemang genomsyrar hela verksamheten från smått till stort och ligger i ambitionsnivå 
långt utöver och före vad lagstiftning eller gängse normer för golfklubbar kräver.

En välmotiverad nominering för en golfklubb som dokumenterat arbetat ambitiöst med 
hållbarhet i hela organisationen genom ett djupt engagemang för naturen, miljön och om-
givningen utifrån ett långtidsperspektiv.

_____

.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

§ 194 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från revisionen

Vid dagens sammanträde redogör revisionen för sin uppföljning a grundläggande gransk-
ning. 

Granskningsområde: Undernäring hos äldre, socialnämnden.

Intervjuer har gjort med socialchef och vård- och omsorgschef.

Bedömningen är tillfredsställande men man går vidare med granskningen av det systema-
tiska kvalitetsarbetet.

Granskningsområde: Integration av nyanlända barn och ungdomar.

Intervjuat integrationssamordnaren.

Bedömning: Mottagande och undervisning uppfyller nämndens och lagens krav.

Granskningsområde: Kränkande behandling- nätmobbning, barn- och utbidlningsnämn-
den.

Intervjuat administrativ chef och nämndsekreterare.

Bedömning: Formella hanteringen är tillfredsställande. Saknar tydlighet och omfattning av 
nätmobbning. Negativt att nämnden ej fortbildas.

Granskningsområde: Tillsynsärende, byggnadsnämnden

Intervjuat enhetschefer samt dokumentgranskning.

Bedömning: Revisionen gör en uppföljning sent hösten 2018.

Granskningsområde: Personal- och kompetensförsörjning, kommunstyrelsen.

Intervjuat personalchefen.

Bedömning: Ett riskområde som skall följas upp under 2018.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

§ 194 forts Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Granskningsområde: Personal- och kompetensförsörjning, samhällsbyggnadsnämnden.

Intervjuat enhetschefer.

Bedömning: Ett riskområde som skall följas upp under 2018.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

§ 195 Dnr 2017/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Snurringens tider 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Lena Åström, Simrishamn, om att man ska utöka 
Snurringens tider och sträckning.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Lena Åström, 2017-10-24.

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:
Lena Åström
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

§ 196 Dnr 2017/381

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Hundrastplats i Simrislund och fler hundlatriner. 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Lena Åström, Simrishamn, om en hundrastgård i 
Simrislund samt fler hundlatriner längs gångvägarna.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Lena Åström, 2017-10-24.

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:
Lena Åström
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

§ 197 Dnr 2017/411

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Ang. "gamla COOPs" lokaler på Fabriksgatan i 
Simrishamn. 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Arne Nilsson, Simrishamn, ang gamla Coops lokaler 
på Fabriksgatan i Simrishamn.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Arne Nilsson, 2017-10-30.

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:
Arne Nilsson
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

§ 198 Dnr 2017/432

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Fimpdosa 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Gun-Britt Roodro, Simrishamn, angående ”Fimpdo-
sa”.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Gun-Britt Roodro, 2017-11-23.

Medborgarförslag från Gun-Britt Roodro, 2017-11-23..

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:
Gun-Britt Roodro
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

§ 199 Dnr 2017/441

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Hundrastgård i området kring Stora Mosse. 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Lars Hörbo, Simrishamn, ang hundrastgård i området 
kring Store Mosse.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Lars Hörbo, 2017-12-05.

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:
Lars Hörbo
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

§ 200 Dnr 2017/431

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Statsbidrag från Boverket 

Ärendebeskrivning

Regeringen har infört ett statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet. Bidraget 
administreras av Boverket och ansökningsperioden för 2017 är avslutad. 204 kommuner 
har ansökt om bidraget och 199 kommuner har beviljats bidrag. 
Bidraget infördes för att öka bostadsbyggandet i kommunerna mot bakgrund av befolk-
ningsökningen och nyanlända samt det ökade behovet av bostäder.

Följande kriterier gäller för att kommunen ska vara berättigad till del av den så kallade 
byggbonusen.

 Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör 
byggande av minst en bostad. Tolvmånadersperioden är den 1 augusti föregående 
år och tolv månader framåt.

 Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit rikt-
linjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostads-
försörjningsansvar.

 Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny 
översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och 
bygglagen (2010:900). 

 Att det i kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en folkbokförd nyanländ 
som fått uppehållstillstånd.

 Folkbokföringsadressen den 31 juli är utgångspunkten. De nyanlända ska även om-
fattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlän-
ningar. 

Alla kommuner som uppfyller de villkor som ställs har rätt till bidrag. Statsbidrag till kom-
muner som ansöker och uppfyller kraven uppgår år 2017 till 1,8 miljarder kronor

Boverket har meddelat hur fördelningen mellan de ansökande kommunerna har utfallit 
2017. Detta innebär att Simrishamns kommun, som redovisat 46 bostäder som erhållit 
startbesked inom perioden, erhåller 1 888 659 kronor i byggbonus.

Utifrån bidragets utformning klassificeras det som ett generellt statsbidrag och ska intäkts-
redovisas det år villkoren är uppfyllda och beslut tas, det vill säga bidraget för 2017 ska 
intäktsredovisas på år 2017. Detta innebär att kommunens resultatet för 2017 kommer att för-
bättras med 1,9 mnkr.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

§ 200 forts Dnr 2017/431

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsnämnden fick under 2017 en tillfällig ramförstärkning på 300 tkr för plan- 
och byggverksamheten. Behovet kvarstår även under 2018. Det förbättrade resultatet i kommu-
nen 2017 möjliggör en lägre resultatnivå 2018 vilket innebär att det finns utrymme för att till-
fälligt stärka samhällsbyggnadsnämndens ram 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2017-11-22
Arbetsutskottets beslut, 2017-11-22, § 323
Kommunstyrelsens beslut, 2017-12-06, § 299.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Som en tillfällig satsning 2018 öka samhällsbyggnadsnämndens ram med 600 tkr 
för att stärka plan- och byggverksamheten under året. 

 Finansiering sker genom ett minskat budgeterat resultat för 2018.

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

§ 201 Dnr 2016/375

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ny ersättningsmodell för färdtjänst 

Ärendebeskrivning

Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och representanter för de 23 kommuner som 
överlåtit  ansvaret för färdtjänsten till Region Skåne har, i enlighet med p 5.4 i gällande 
överenskommelse, arbetat med översyn av ersättningsmodell och nivå för att säkerställa 
finansieringen av färdtjänsten på långs sikt. 
Trots detta arbete har parterna inte nått ända fram. Målsättningen är dock att ha en långsik-
tig lösning på plats som kan börja användas 2019. För att lösa finansiering och fördelning 
för 2018 behöver därför ett tillfälligt tillägg tecknas. Kollektiv-trafiknämnden beslutade 
vid sammanträde 2017-10-30, § 79, att godkänna tillägg om tillfällig lösning. Kommunför-
bundet Skåne har, vid sammanträde 2017-09-22 § 144, rekommenderat kommunerna att 
teckna tillägget.

Beslutsunderlag

Kommunförbundet Skånes beslut, 2017-09-22, § 144.
Kollektivtrafiknämndens beslut, 2017-10-30, § 79.
Skånetrafikens skrivelse, 2017-10-31.
Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och 
riksfärdtjänstlag.
Tillägg till Överenskommelse 43/2014 om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter en-
ligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag.
Fördelning av bidrag 2018.
PM angående färdtjänst i egen regi, 2017-10-22.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-14
Arbetsutskottets beslut, 2017-11-22, § 324
Kommunstyrelsens beslut, 2017-12-06, § 300.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Underteckna tilläggsavtalet om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt 
färdtjänst- och riksfärdtjänstlag.

_______
Beslutet expedieras till:
Region Skåne, kollektivtrafiknämnden
Kommunförbundet Skåne
Ekonomienheten
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

§ 202 Dnr 2017/396

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan från Hörby kommun om inträde i Östra Skånes hjälpmedels-
nämnd 

Ärendebeskrivning

Hörby kommun har ansökt om inträde i det samverkansavtal som tecknats mellan 10 kom-
muner i östra Skåne avseende gemensam hjälpmedelsverksamhet.

Ärendet har behandlats/beretts av socialnämnden som vid sammanträde 2017-11-16, § 175, 
beslutade föreslå kommunfullmäktige
• att bevilja Hörby kommuns ansökan om medlemskap i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 
från och med 2018-10-01
• att teckna nytt avtal om gemensam hjälpmedelsverksamhet där även Hörby kommun in-
går
• att anta reviderat reglemente för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-16.
Socialnämndens beslut 2017-11-16, § 175.
Ansökan från Hörby – Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, 2017-06-14, § 7.
Avtal om gemensam hjälpmedelsverksamhet.
Reglemente för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Arbetsutskottets beslut, 2017-11-22, § 325
Kommunstyrelsens beslut, 2017-12-06, § 301.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Hörby kommuns ansökan om medlemskap i Östra Skånes hjälpmedels-
nämnd från och med 2018-10-01.

 Teckna nytt avtal om gemensam hjälpmedelsverksamhet där även Hörby kommun 
ingår.

 Anta reviderat reglemente för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd.

 Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Olsson och kommundirektör 
Diana Olsson att för Simrishamns kommun underteckna avtalet.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

§ 202 forts Dnr 2017/396

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Socialnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

§ 203 Dnr 2017/388

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ny Förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne 

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet AV Media Skåne har inkommit med ny Förbundsordning. Förslaget 
framtagen utifrån synpunkter som framkom vid en granskning av kommunalförbundet. 
Direktionen för kommunalförbundet beslutade 2017-09-18 om en ny förbundsordning och 
anhåller om påskrift hos medlemskommunerna.

Ärendet har behandlats/beretts av barn- och utbildningsnämnden som vid sammanträde 
2017-11-07, § 78, beslutade ”i väntan på barn- och utbildningsförvaltningens rapport under 
2018, att ställa sig bakom Kommunalförbundet AV Media Skånes nya förbundsordning.”

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-16.
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2017-11-07, § 78.
Ny Förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne, 2017-09-18
Arbetsutskottets beslut, 2017-11-22, § 326
Kommunstyrelsens beslut, 2017-12-06, § 302.

Jäv

Christer Grankvist (S) och Sven Olsson (M) anmäler jäv i ärendet och deltar inte i beslut.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 I väntan på barn- och utbildningsförvaltningens rapport under 2018, ställa sig 
bakom Kommunalförbundet AV Media Skånes nya förbundsordning.

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

_______
Beslutet expedieras till:
AV Media Skåne
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

§ 204 Dnr 2017/402

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansöknings- och tillsynsavgift gällande serveringstillstånd 2018 

Ärendebeskrivning

Sedan 2012 handläggs tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen i Simrishamns, Sjöbo, To-
melilla och Ystads kommuner av en gemensam alkoholenhet med placering i Tomelilla. 
Enheten har genomfört utredning avseende ansöknings- och tillsynsavgifter gällande serve-
ringstillstånd. Höjning av avgifterna har inte skett sedan 2014. Avgifterna föreslås vara 
knutna till arbetskostnadsindex och omräknas varje år. Alkoholenheten har gjort övervä-
gande utifrån de erfarenheter som gjorts sedan 2014 gällande tidsåtgång för arbetsuppgif-
ter. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2017-11-10
Socialnämndens beslut § 162/2017
Förslag till nya avgifter
Arbetsutskottets beslut, 2017-11-22, § 327
Kommunstyrelsens beslut, 2017-12-06, § 303.

Avstå från att delta i beslutet

Håkan Rosenkvist (M) avstår från att deltaga i beslut av ärendet.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta förslaget till ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen att gälla från 
och med den 1 januari 2018. Avgifterna knyts till arbetskostnadsindex och räknas 
om varje år den 1 januari.

_______
Beslutet expedieras till:
Alkoholenheten
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§ 205 Dnr 2017/49

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delårsrapport Ystad-Österlenregionens miljöförbund, - 2017-08-31. 

Ärendebeskrivning

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har upprättat en delårsrapport per 2017-08-31 med 
prognos på helårsbasis. Förbundets resultat efter åtta månader uppvisar ett överskott på 
895tkr. Prognosen för året beräknas bli ett överskott på 292 tkr vilket är 250 tkr bättre än 
budget.
Det finansiella målet om att verksamheten ska bedrivas inom givna ramar och vara i balans 
bedöms uppfyllas. 

Verksamhetsmålen om att verksamheten ska bedrivas i samverkan och med en hög grad av 
tillgänglighet samt att verksamheten ska effektivisera sin tillsynsverksamhet bedöms upp-
fyllas. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2017-11-15
Delårsrapport för Ystad-Österlenregionens miljöförbund perioden 2017-01-01—2017-08-
31
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2017-08-31
Arbetsutskottets beslut, 2017-11-22, § 328
Kommunstyrelsens beslut, 201712-06, § 304.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna Ystad Österlenregionens miljöförbunds delårsrapport för perioden 2017-
01-01--2017-08-31

_______
Beslutet expedieras till:
Ystad Österlenregionens miljöförbund
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§ 206 Dnr 2017/284

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor 2018 - Miljöförbundet 

Ärendebeskrivning

Ystad Österlens Miljöförbund har sedan tidigare tillsyn över tobakslagen och folköl. Det 
som tillkommit sedan den 1 juli 2017 är att det även ingår tillsyn över E-cigaretter och på-
fyllningsbehållare.

Enligt Regeringsformen 8 kap 1-2 §§ ska taxor eller avgifter som grundar sig på bemyndi-
gande eller förordning beslutas av kommunen. Ystad Österlenregionens miljöförbund har 
tagit fram förslag på taxa för tillsyn. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2017-11-10
Ystads-Österlenregionens miljöförbund §§36-38
Förslag till taxa för tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Förslag till taxa för tillsyn av folköl enligt alkohollagen
Förslag till taxa för tillsyn enligt tobakslagen
Kommunstyrelsens beslut, 2017-12-06, § 305.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Fastställa taxor för tillsyn enligt om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehålla-
re, tillsyn av folköl enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen enligt Miljö-
förbundets förslag.

_______
Beslutet expedieras till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
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§ 207 Dnr 2017/284

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor 2018 - Barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden tar ut taxor och avgifter för några av de tjänster som nämnden 
erbjuder. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2007-12-17 § 176 ska tidigare beslutade taxor 
räknas upp med konsumentprisindex. Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt 
förslag på taxor och avgifter 2018. Det slutgiltiga beslutet från skolverket angående indexupp-
räkning av barnomsorgstaxan har ännu inte redovisats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2017-11-13
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-07, § 67
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till taxor och avgifter, 2017-10-19
Arbetsutskottets beslut, 2017-11-22, 329
Kommunstyrelsens beslut, 2017-12-06, § 306.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Fastställa barn- och utbildningsnämndens taxor och avgifter för 2018 utifrån för-
valtningens förslag.

_______
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 208 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INKOMNA MOTIONER

Följande motioner redovisas:

- Motion från Anders Johnsson (M) och Kristina Åhberg (M) om förbättrad hand-
läggning av bygglov i Simrishamns kommun – remitterad till kommunstyrelsen.

- Motion från Anders Johnsson (M) om antalet fullmäktigeledamöter – remitterad till 
kommunstyrelsen.

- Motion från Christer Akej (M) och Kristina Åhberg (M) om återinrättande av en 
tjänst som stadsarkitekt – remitterad till kommunstyrelsen.

- Motion från Christer Akej (M) om bildande av en kommungemensam organisation 
inom VA.

_____
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§ 209 Dnr 2017/417

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av huvudmän för Sparbanken Syd samt Reglemente för Sparbanken 
Syd. 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun har att utse nya huvudmän i Sparbanken Syd.

Gert Andersson (C), Lennart Månsson (S) samt Matts Karlsson (M) är utsedda huvudmän i 
Sparbanken Syd t o m sparbankens stämma 2018.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Sparbanken Syd, 2017-10-31.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Till huvudmän i Sparbanken Syd t o m sparbankens stämma 2022 utse:

Lennart Månsson (S), omval
Klövergatan 12
272 37 SIMRISHAMN

Matts Karlsson (M), omval
Malmövägen 43 
272 61 GÄRSNÄS

Anita Svensson (C), nyval
Borrby, Björkebo 1
276 35 BORRBY.

_______
Beslutet expedieras till:
Sparbanken Syd 
Lennart Månsson
Matts Karlsson
Anita Svensson
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§ 210 Dnr 2017/420

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse som ledamot i kultur- och fritidsnämnden - Fredrik Ramberg 
(SD)  

Ärendebeskrivning

Fredrik Ramberg (SD) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kultur- och fri-
tidsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Fredrik Ramberg (SD), 2017-11-08.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Fredrik Ramberg entledigande från uppdraget som ledamot i kultur- och fri-
tidsnämnden.

 Till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden utses:

Laila Lindström (SD)
Regeringsgatan 18 C, 1 tr
272 31 SIMRISHAMN.

 Till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses:

Bengt-Åke Lindell (SD)
Bernhard Pers väg 12
272 61 GÄRSNÄS

_______
Beslutet expedieras till:
Fredrik Ramberg
Laila Lindström
Bengt-Åke Lindell 
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningskontoret
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§ 211 Dnr 2017/426

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Anhållan om att få behålla uppdrag - Olof Jolom (M) 

Ärendebeskrivning

Olof Jolom (M) har i skrivelse begärt att få behålla sitt uppdrag som ersättare i byggnads-
nämnden, mandatperioden ut, även om han flyttat från kommunen.

Kommunfullmäktige får besluta att förtroendevald som flyttar från kommunen får ha kvar 
sitt/sina uppdrag under innevarande mandatperiod.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Olof Jolom (M), 2017-11-15.

Yrkanden

Thomas Hansson (MP) anser att ledamot/ersättare i kommunens nämnder ska vara boende 
i kommunen och yrkar avslag på Olof Joloms begäran.

Anders Johnsson (M) anser att man ska få behålla sitt uppdrag mandatperioden ut, om inga 
speciella skäl föreligger, och yrkar bifall till Olof Joloms begäran.

Christer Akej (M) menar att då man fortsätter driva verksamhet i kommunen och flytten 
går till en grannkommun ska detta inte vara ett hinder att få stanna kvar och yrkar bifall till 
Olof Joloms begäran.

Camilla Backman (F!) anser att om det inte finns speciella skäl ska en politiker få stanna 
kvar mandatperioden ut. I det nu aktuella fallet gäller det en kort period och yrkar bifall till 
Olof Joloms begäran.

Ajournering

Håkan Erlandsson (C) begär ajournering, vilket verkställs.

Efter ajournering yrkar Thomas Hansson (M) bifall till Olof Joloms begäran att få stanna 
kvar som politiker i byggnadsnämnden mandatperioden ut.
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§ 211 forts Dnr 2017/426

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Olof Jolom (M) att få stanna kvar som ersättare i byggnadsnämnden man-
datperioden ut, t o m 2018-12-31.

_______
Beslutet expedieras till:
Olof Jolom
Byggnadsnämnden
Kommunledningskontoret
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§ 212 Dnr 2017/351

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ny ersättare i socialnämnden efter Eva Jorstadius (MP) 

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2017-10-30, entledigandes Eva Jorstadius (MP) 
från uppdraget som ersättare i socialnämnden.

Frågan om ny ersättare i socialnämnden bordlades.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30, § 186.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Till ny ersättare i socialnämndens utses:

Roland Thord (MP)
Viarp Präståkra Gård 1
272 91 SIMRISHAMN

_______
Beslutet expedieras till:
Roland Thord
Socialnämnden
Kommunledningskontoret
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§ 213 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

MEDDELANDEN

Följande meddelanden redovisas: 

- Samhällsbyggnadsnämnden beslut: Medborgarförslag om anläggande av trädplan-
tering vid infarterna i Borrby.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag om en gång- och cykelväg 
mellan Nya Coop och Hamnabros koloniområde.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag om nya anslagstavlor för af-
fischering.

- Länsstyrelsens beslut om ny ledamot resp ersättare i kommunfullmäktige efter Eva 
Jorstadius (MP).

_____
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§ 214 Dnr 2017/448

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktigesamt övriga 
uppdrag - Klas Göthe (L) 

Ärendebeskrivning

Klas Göthe (L) har i skrivelse avsagt sig sina politiska uppdrag som ersättare i kommun-
fullmäktige samt ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Klas Göthe (L),  2017-12-11.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Klas Göthe (L) entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfull-
mäktige samt som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

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

 Som ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden utses:

Mats Arnoldsson (L)
Bloms gata 8
272 95 SIMRISHAMN

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Klas Göthe 
Mats Arnoldsson
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret
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§ 215 Dnr 2017/466

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Julhälsning

Ordföranden, Håkan Erlandsson (C) tackar för det gångna året och önskar samtliga politi-
ker och tjänstemän en God Jul & gott Nytt År.

_____
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