
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Rådhuset, stora salen, kl 13.00-16.45
Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera Karl-Erik Olsson 
Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret 

Underskrifter Paragrafer 240-264
Sekreterare Carina Persson

Ordförande Jeanette Ovesson

Justerande Karl-Erik Olsson 

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-11-28

Datum för
anslags uppsättande

2018-12- Datum för
anslags nedtagande

2018-12-

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Carina Persson

1



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Jeanette Ovesson (M)
Kristina Åhberg (M) tjänstgör för Jeannine Olesen (M)
Henric Appelkvist (M)
Maria Linde Strömberg (M)
Paul Frogner Kockum (KD)
Lotta Hildebrand (L) tjänstgör för Malin Henriksson (L)
Mats Bengtsson (C)
Karl-Erik Olsson (S)
Pia Ingvarsson (S)
Christer Grankvist (S)
Gudrun Schyman (F!)
Hans-Olof Höglund (MP)
Mats Sundbeck (V)
Tomas Assarsson (SD)
Fredrik Ramberg (SD)

Övriga deltagande Anders Johnsson (M)
Lars-Erland Einarsson (C)
Annelie Roshagen (KD)
Anna Ling (C)
Berit Olsson (S)
Lennart Månsson (S)
Christl Bengtsson (S)
Thora L Norgård (F!)
Christer Persson (ÖP)
Jan Dahl (SD)

Diana Olsson, kommundirektör
Carina Persson, nämndsekreterare
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 240 Fastställande av ärendelista 2018/78 4
MEDDELANDE

§ 241 Meddelande till KS 2018 (samlingsdiarium) 2018/42 5
Ansökan om förlängt förordnande som borgerlig vig-
selförrättare

2018/361

INFORMATION
§ 242 Rapport från Kommunkompassen 2018/140 6
§ 243 Information från kommundirektören 2018/5 7

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT
§ 244 Redovisning av delegeringsbeslut 2018/12 8

BESLUTSÄRENDEN
§ 245 Ansökan om finansiering av Grannsamverkansskyltar 

- Samverkan mot brott
2018/436 9

§ 246 Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för 
Kommuninvest ekonomiska förening

2018/453 10

§ 247 Projekt Biogas Ystad Österlen (tankställe Simrishamn) 
- villkorsändring av lån och begäran om anslag för 
genomförande av projekt "industriell symbios"

2018/458 11 - 12

§ 248 Ansökan om bidrag - Malmö mot diskriminering 2018/464 13
§ 249 Borgensavgift - Simrishamns Näringslivsutveckling 2018/71 14
§ 250 Skrivelse från Christer Akej om att utöka serveringen 

av kött inom de offentliga måltiderna.
2018/467 15 - 16

§ 251 Helårsprognos 4 - kommunstyrelsen 2018/151 17
§ 252 Helårsprognos 4 2018/153 18
§ 253 Detaljplan för Svinaberga 56:1 samt del av Svinaberga 

21:15 och Svabesholm 1:58 - planprogram
2018/463 19 - 20

§ 254 Val av arbetsutskott 2018/460 21
§ 255 Vi kräver fler närvarande poliser i sydöstra Skåne. 2018/488 22
§ 256 Motion Gudrun Schyman (F!) - klimatsmart beteende 

och tillgänglig källsortering
2016/431 23 - 24

§ 257 Motion från (F!) om plast, plastpåsar och nedskräp-
ning i natur och hav

2016/410 25

§ 258 Motion från Christer Akej (M) ang ökad källsortering 2017/275 26
§ 259 Sydöstra Skånes räddningsförbund, delårsrapport 2018/449 27
§ 260 Ystad Österlenregionens Miljöförbund, Rapport från 

granskning av delårsrapport per 2018-08-31
2018/450 28

§ 261 Frågepanelen "Fråga din politiker" 2018/461 29 - 30
§ 262 Slutrapport - ombyggnad Fredsdalsgatan 7 (ÖG) 2018/465 31
§ 263 Slutrapport till- och ombyggnad Simrislundsskolan 2018/466 32
§ 264 Politisk organisation fr o m 2019-01-01 2018/489 33 - 37
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 240 Dnr 2018/78

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Till dagens ärendelista har tillkommit tre ärenden:

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, tas upp som punkt 27

Skrivelse från polismyndigheten, tas upp som punkt 28

Politiska organisationen fr o m 1 januari 2019, tas upp som punkt 29.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av ärenden enligt ovan.

______
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 241 Dnr 2018/42

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelande

Följande meddelande redovisas:

- Länsstyrelsens beslut om förlängt förordnande som borgerlig vigselförrättare – El-
se-Beth Rolf (S).

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 242 Dnr 2018/140

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Rapport från Kommunkompassen

Kommundirektör Diana Olsson ger en redovisning av kommunens medverkan i ”Kom-
munkompassen”.

Kommunkompassen är ett analysverktyg för att se hur kommunen arbetar i sin organisa-
tion. Mätningen görs utifrån ett helhetsperspektiv och mäts i  fyra dimensioner: Politiskt 
system, Tjänsteproduktion, Arbetsgivarrollen och Lokalsamhället. Inom dessa dimensioner 
finns åtta områden som poängsätts.

Intervjuer har gjort med förvaltningschefer, enhetschefer, fackliga organisationer m fl.

Simrishamns kommun har fått en bra bedömning, även om det var något sämre än genom-
snitt av medverkande kommuner. Tanken är att kommunerna ska ligga jämt i sina mät-
punkter.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 243 Dnr 2018/5

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören

Kommundirektör Diana Olsson informerar om det pågående arbetet med anställning av 
kanslichef.

Intervjuer kommer hållas i mitten av december.

Då ekonomichef Elisabeth Wahlström valt att sluta i Simrishamns kommun pågår en över-
syn av ekonomienheten. Översynen får visa hur rekrytering av ny ekonomichef kommer 
ske.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 244 Dnr 2018/12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av delegeringsbeslut

Följande delegeringsbeslut redovisas:

- Ordförandebeslut ang ungdomar som riskerar att bli förflyttade från Simrishamn 
med anledning av åldersuppskrivning.

- Anställning av informationsassistent t o m 2019-04-30.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 245 Dnr 2018/436

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om finansiering av Grannsamverkansskyltar - Samverkan mot 
brott 

Ärendebeskrivning

Samverkan mot brott ansöker i inkommen skrivelse om kommunbidrag för finansiering av 
bland annat Grannsamverkanskyltar.
Grannsamverkan bedöms kunna både minska brottsligheten och öka tryggheten hos de 
boende i de områden som aktivt bedriver Grannsamverkan.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-11-14, § 251
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-01.
Inkommen ansökan om stöd – Samverkan mot brott, 2018-10-12.
Medborgarlöfte Simrishamn 2018 – 2019, 2018-06-08.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 För 2019 och 2020 bevilja Samverkan mot brotts ansökan med 10 000 kronor.

 Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram.

_______
Beslutet expedieras till:
Samverkan mot brott
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 246 Dnr 2018/453

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest 
ekonomiska förening 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun har från valberedningen för Kommuninvest ekonomisk förening 
erhållit en inbjudan att som medlem i förening nominera en eller flera personer att väljas 
till föreningsstyrelsen. Valet av styrelseledamöter sker vid den ordinarie föreningsstämman 
torsdagen den 11 april 2019.

De personer som nomineras skall ha förtroendeuppdrag hos kommunen som vid tidpunkten 
vid den ordinarie föreningsstämman är medlem i föreningen. 

Styrelsen sammanträder ca 5 - 6 gånger per år, huvudsakligen i Stockholm.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-11-14, § 252
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-02.
Skrivelse från valberedningen för styrelsen för Kommuninvest ekonomiska förening, 2018-
10-15. 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M), nomineras till Kommunin-
vests föreningsstyrelse

_______
Beslutet expedieras till:
Kommuninvest ekonomiska förening
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 247 Dnr 2018/458

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projekt Biogas Ystad Österlen (tankställe Simrishamn) - villkorsändring 
av lån och begäran om anslag för genomförande av projekt "industriell 
symbios" 

Ärendebeskrivning

Biogas Ystad Österlen, ekonomisk förening (Föreningen), har inkommit med en skrivelse inne-
hållande ett förslag att kommunen ska godkänna villkorsändring för det lån kommunen är i 
borgen för (aktuellt belopp 1 954 000 kr). Ändring avser förlängd amorteringsfrihet (amorte-
ringsstart 2020-11-30). Därtill är räntenivån sänkt.

Föreningen begär vidare 10 000 kr i bidrag som ska utgöra kommunens delfinansiering av pro-
jektet ”Industriell symbios”.

Samhällsbyggnadsnämnden har i oktober behandlat inkomna skrivelser. Nämndens förslag till 
kommunstyrelsen är att godkänna villkorsändringen samt att bidragsbegäran ska beviljas.

Kommunledningskontoret delar bedömningen att kommunstyrelsen bör bevilja borgen för lå-
net med villkorförändring enligt lånehandling från Sparbanken Syd daterad 2018-10-25. Lånet 
skulle därmed, utan nya beslut, vara återbetalt vid utgången av 2034. Enligt det avtal som 2013 
tecknades mellan Föreningen, Tomelilla och Simrishamns kommuner ska återbetalning ha 
skett som längst inom 25 år. Den förlängda amorteringstiden ryms således inom denna tidspe-
riod. 

Det bedöms samtidigt viktigt att Föreningen kommer igång med amorteringarna i slutet av 
2020, det vill säga i enlighet med föreslagna villkor. Därför är det betydelsefullt att samhälls-
byggnadsnämnden, som utser kommunens representant i Föreningen, har uppmärksamhet på 
detta i den fortlöpande dialogen med Föreningen.

När det gäller begäran om bidrag lämnar kommunledningskontoret inget beslutsförslag. Som 
bakgrund till det slutliga ställningstagandet kan noteras att eftersom det är samhällsbyggnads-
nämnden som utser kommunens representant i Föreningen finns det skäl att frågan borde han-
teras av denna nämnd. Samtidigt beviljade kommunstyrelsen under 2017 Föreningen ett bidrag 
på 25 000 kr för att seminariet "Biogas och Biogödsel på Österlen" skulle kunna arrangeras.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 2018-11-14
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-11-08
Samhällsbyggnadsförvaltningens beslut, 2018-10-25, § 228
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-10-21
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 247 forts Dnr 2018/458

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektvillkor, regionala utvecklingsnämnden, 2018-08-16

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna att Simrishamns kommun går i borgen för Biogas Ystad Österlen, ekono-
misk förening, lån på 1 954 000 kronor med villkorsförändring enligt lånehandling från 
Sparbanken Syd daterad 2018-10-25.

 I ärendet tillhörande handlingar ska undertecknas av kommunens utsedda firmateckna-
re.

 Då det bedöms viktigt att Biogas Ystad Österlen, ekonomisk förening, påbörjar amorte-
ringarna i enlighet med de nya villkoren uppmanas samhällsbyggnadsnämnden att ha 
uppmärksamhet på detta i den fortlöpande dialogen med föreningen.

_____
Biogas Ystad Österlen, ekonomisk förening
Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)

 

12



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 248 Dnr 2018/464

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om bidrag - Malmö mot diskriminering 

Ärendebeskrivning

Malmö mot Diskriminering, som är en av Sveriges 16 antidiskrimineringsbyråer, ansöker i 
skrivelse om bidrag med 50 000 kronor till föreningens grund-verksamhet för att under 
2019 kunna fortsätta att vara en resurs för boende, organisationer, företag, kommunala 
verksamheter och andra i Simrishamns kommun.
Med ansökan som grund erbjuds kommunledningen en kostnadsfri grundutbildning på 2 – 
4 timmar kring den svenska diskrimineringslagen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-11-14, § 254
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-02.
Inkommen skrivelse från Malmö mot Diskriminering, 2018-10-30.
Malmö mot Diskriminerings verksamhetsberättelse 2017. 

Yrkanden

Gudrun Schyman (F!) yrkar att representant från föreningen ”Malmö mot Diskriminering” 
bjuds in till kommande kommunstyrelsesammanträde för att informera om sin verksamhet.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Avslå ansökan från Malmö mot Diskriminering.

 Representant från föreningen bjuds in till ett kommande sammanträde för att infor-
mera om föreningens verksamhet. 

_______
Beslutet expedieras till:
Malmö mot Diskriminering
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 249 Dnr 2018/71

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Borgensavgift - Simrishamns Näringslivsutveckling 

Ärendebeskrivning

I september har Simrishamns Näringslivsutveckling omsatt ett lån på 6,5 mnkr. Lånet är uppta-
get hos Kommuninvest med fast ränta på drygt 2 år.

Förslaget är att avgiften på det nya lånet ska vara 0,42 procent. Som underlag för förslaget har 
inhämtats en bedömning från JLL Debt & Financial Advisory, ett rådgivningsföretag inom det 
finansiella området. Förutom ovan angiven avgiftsnivå ska bolaget lämna kompensation på 
0,04 procent vilket beräknas motsvara utebliven pantbrevskostnad.

Simrishamns Näringslivsutvecklings låneskuld uppgår till 72,5 mnkr, ett belopp som kommu-
nen är i borgen för (aktuell borgensram uppgår till 86 mnkr). Efter beaktande av nu föreslagen 
avgift beräknas Simrishamns Näringslivsutvecklings samlade borgensavgifter för 2018, inklu-
sive kompensation för utebliven pantbrevskostnad, till 307 tkr. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 2018-11-14, § 255
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-11-01.
PM från JLL, 2018-09-20. 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Simrishamns Näringslivsutveckling ska betala 0,42 procent i borgensavgift på i sep-
tember 2018 upptaget lån på 6,5 mnkr hos Kommuninvest. Därtill ska borgens-avgift 
på 0,04 procent betalas som kompensation för utebliven pantbrevskostnad.

_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamns Näringslivsutveckling
Chefsekonomen
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 250 Dnr 2018/467

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skrivelse från Christer Akej om att utöka serveringen av kött inom de 
offentliga måltiderna. 

Ärendebeskrivning

Christer Akej inkom i augusti med en skrivelse innehållande förslag att samhälls-byggnads-
nämnden ska uppmana kostenheten att markant öka serveringen av kött inom sina måltider. 
Därtill ska, enligt skrivelsen, det kött som serveras så lång möjligt vara närproducerat.

I beredningen av ärendet har samhällsbyggnadsförvaltningen, som kostenheten sorterar under, 
efterhört barn- och utbildningsförvaltningens respektive socialförvaltningens uppfattning i 
frågan. Därefter har samhällsbyggnadsnämnden i oktober beslutat att inom ramen för gällande 
avtal utöka antalet serveringstillfällen av kött under en period fram till och med 31 mars 2019. 
En sådan åtgärd beräknas kosta 100 000 tkr och för detta begärs tilläggsanslag.

Kommunledningskontoret vill framhålla att kommun använder rambudget. Detta innebär både 
betydande befogenheter och ansvar för nämnderna att hantera sina verksamheter inom de eko-
nomiska ramar som fullmäktige beslutat om. 

Vad gäller kostverksamheten berörs främst tre nämnder. Samhällsbyggnadsnämnden som pro-
ducent. Därtill utgör barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden betalare alternativ före-
trädare för ”kunderna”.  I första hand bör dessa tre nämnder avgöra hur mycket kött det ska 
serveras. Utifrån ett sådant ställningstagande bör det vid behov, med tanke på att för 2018 har 
dessa nämnder drygt 900 000 000 kr sammantaget i ramar, finnas möjlighet att omprioritera 
100 000 kr. Detta utan att nya centrala resurser tillförs. 

En sådan hantering kan anses ligga inom ett de befogenheter och det ansvar som rambudgete-
ring innebär. Av detta skäl bör begäran om tilläggsanslag avslås.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-11-14, § 256
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-11-01
Skrivelse från Christer Akej, 2018-08-08
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-10-25, § 223
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-10-15
Meddelande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-09-12.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 250 forts Dnr 2018/467

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Samhällsbyggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag avslås.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 251 Dnr 2018/151

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Helårsprognos 4 - kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i § 14/2017 att från och med 2017 ska den kommungemen-
samma uppföljningen under året ske per sista februari, maj, augusti (delårsrapport) samt 
oktober.

Det prognostiserade driftbudgetavvikelsen per 2018-10-31 beräknas uppgå till 500 tkr be-
roende på lägre kostnader för fri kollektivtrafik inom kommunen för de som fyllt 75 år. 
Kostnaderna fick inte full helårseffekt med anledning av att avtalet med Skånetrafiken 
trädde i kraft 2018-09-01.

Prognosen för investeringsbudgeten är ett överskott på 700 tkr beroende på att vissa delar 
av digitaliseringsprocessen, inköp av inventarier samt vidareutvecklingen av beslutsstödsy-
stemet Hypergene kommer att genomföras under kommande år.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-11-14, § 257
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2018-11-08
Helårsprognos oktober 2018 - kommunstyrelsen 

Yrkanden

Karl-Erik Olsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets beslut.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna helårsprognos 4 år 2018 för kommunstyrelsens verksamheter

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 252 Dnr 2018/153

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Helårsprognos 4 

Ärendebeskrivning

Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 4. Progno-
sen är upprättad efter oktober månads utgång. Kommunens balanskravsresultat bedöms för året 
uppgå till +11,4 mnkr, vilket är 1,7 mnkr lägre än budgeterat. 

Socialnämnden beräknas få ett underskott på 5,5 mnkr. En nivå som gällt under större delen av 
året (minskningen efter maj förklaras av ett centralt, tillfälligt tillskott). 
Gällande samhällsbyggnadsnämnden är prognosen en negativ avvikelse med 2,5 mnkr. Även 
denna nämnd har under större delen av året visat negativa prognoser. Dessa båda nämnders 
underskott uppvägs delvis av positiva avvikelser, främst avseende finansieringen.

Vid kommunstyrelsens behandling av delårsrapporten i oktober beslutades att uppmana nämn-
der som då prognostiserade underskott, det vill säga samma som ovan nämnda, att se över sina 
kostnader. Denna uppmaning behöver kvarstå. Det måste i nuläget handla om att vidta de åt-
gärder som är möjliga för att begränsa underskotten.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-11-14, § 258
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-11-12
Helårsprognos 4

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 I likhet med vid behandlingen av delårsrapporten uppmana de nämnder som prognosti-
serar med underskott att se över sina kostnader. 

 Nämnderna måste tillse att kostnadsnivån är i balans inför 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 253 Dnr 2018/463

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Svinaberga 56:1 samt del av Svinaberga 21:15 och Svabes-
holm 1:58 - planprogram 

Ärendebeskrivning

Planprogrammet syftar till prövning av ny bostadsbebyggelse inom Svinaberga 56:1. Om-
rådet där bebyggelse föreslås är en före detta fruktodling. Programmet redovisar förslag på 
9 – 10 friliggande enbostadshus med in- och utfart inom Svinaberga 21:15 och Svabesholm 
1:58.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ändrad markanvändning kan prövas 
eftersom området är beläget intill befintlig bebyggelse. Riksintressen och landskapsbild 
bedöms inte påverkas negativt av tillkommande bebyggelse. 

Planprogram upprättas eftersom förslaget inte ingår i översiktsplanen. Det ger kommunen 
ett tidigt beslutsunderlag samt möjlighet att inhämta berördas erfarenheter och synpunkter. 
I programmet redovisas föreslagen utbyggnad, kända förutsättningar och behov av vidare 
utredningar. Programmet anger mål och utgångspunkter för det kommande planarbetet. 
Detaljplanen avses omfatta samma område som planprogrammet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 september 2018, § 178, att godkänna plan-
programmet för samråd samt godkänna miljöundersökningen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-11-14, § 265
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-05.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-09-27, § 178.
Kungörelse, planprogram för samråd, 2018-10-24.
Miljöundersökning, 2018-09-12.
Planprogram, 2018-08-23. 

Avstå från att delta i beslutet

Gudrun Schyman (F!) deltar inte i beslut av ärendet.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 

 Inte framföra någon erinran mot planprogrammet.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 253 forts Dnr 2018/463

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 254 Dnr 2018/460

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2018, § 221, valdes ledamöter och 
ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott.

En av ersättarplatserna tillhörande (SD) vakantsattes till kommunstyrelsens sammanträde 
den 28 november.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2018-11-07, § 221.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott intill val förrättas nästa gång utses:

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

_______
Beslutet expedieras till:
Bengt-Åke Lindell (SD)
Kommunledningskontoret
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 255 Dnr 2018/488

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Vi kräver fler närvarande poliser i sydöstra Skåne. 

Ärendebeskrivning

SÖSK-kommunerna (Ystad, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla) har gemensamt beslutat att 
göra en gemensam skrivelse till regionpolischef Carina Persson/Regionpolisrådet i polisre-
gion Syd där man kräver fler närvarande poliser i sydöstra Skåne.

Simrishamns kommun ges tillfälle att inkomma med synpunkter på innehållet i skrivelsen 
innan den skickas till regionpolischef/regionpolisområdet i polisregion Syd.

Beslutsunderlag

Förslag på skrivelse till regionpolischef/regionpolisrådet i polisregion Syd, 2018-11-29

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M) samt 2:e vice ordförande, 
Karl-Erik Olsson (S) ges mandat att gör de ändringar i skrivelsen som anses vara 
nödvändiga.

 Efter godkännense på SÖSK-möte, 2018-12-12, undertecknas skrivelsen av kom-
munstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M) samt 2:e vice ordförande, Karl-
Erik Olsson (S).

_______
Beslutet expedieras till:
Jeanette Ovesson (M)
Karl-Erik Olsson (S)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 256 Dnr 2016/431

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion Gudrun Schyman (F!) - klimatsmart beteende och tillgänglig 
källsortering 

Ärendebeskrivning

Gudrun Schyman (F!) yrkar i inkommen motion, den 5 december 2016, 
- att kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga förvaltningar och kommunala bolag att 

genomföra förändringar i enlighet med förslag när det gäller (1) återvinning och (2) 
ekologisk konsumtion, samt

- att kommunfullmäktige beslutar om (3) utåtriktade upplysnings- och informations-
kampanjer som kan stärka invånares klimat och miljöambitioner.

(1)
Återvinning av material är en viktig del av klimatarbetet. Det ska
vara enkelt för alla att göra rätt i Simrishamn. Vi vill att det ska finnas separata
bingar för basal källsortering (plast, metall, papp och organiskt/bio/kompost) i
kommunens alla anläggningar. I kommunhus, kulturhus, skolor, boenden, sport och bad-
hus/badplatser och på ett flertal platser ute på stan, i parker och i byarna
där det nu finns en anonym ”papperskorg”.

(2)
Simrishamns kommun ska genomgående servera ekologiskt och rättvisemärkt kaffe och te, 
ekologisk mjölk och vegetariskt alternativ till mjölk i alla lokaler och anläggningar där det 
finns. I kommunhus, kulturhus, skolor och boenden. Samt på fritidsanläggningar och bad-
hus. Men också på förvaltningar och i fikarum. Enkla åtgärder som syns, märks och gör 
stor skillnad.

(3)
Vi anser vidare att Simrishamns kommun ska arbeta aktivt för att höja klimat- och miljö-
ambitionen genom upplysnings- och informationskampanjer. Simrishamn ska ha som mål 
att bli en modern klimatneutral kommun och bli en förebild för andra.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-11-14, § 259.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-02.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-10-25, § 222.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-09.
Motion från Gudrun Schyman (F!), inkommen 2016-12-05.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 256 forts Dnr 2016/431

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Då motionen ligger i linje med redan pågående arbete och beslut anses motionen 
besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 257 Dnr 2016/410

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (F!) om plast, plastpåsar och nedskräpning i natur och hav 

Ärendebeskrivning

Gudrun Schyman (Fi) har i motion föreslagit att Simrishamns kommun ska utreda möjlig-
heterna att införa ett lokalt förbud mot användning av plastpåsar samt göra en plan för en 
framtida begränsning av engångsprodukter av plast, plastförpackningar och ensilageplast. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-11-14, § 260
Motion från Feministiskt Initiativ, Gudrun Schyman, inkommen 2016-11-17.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-10-31. 

Avstå från att delta i beslutet

Gudrun Schyman (F!) avstår från att delta i beslut av ärendet.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Avslå en utredning om möjligheten att införa ett lokalt förbud mot användning av 
plastpåsar då kommunen saknar rättslig möjlighet att utfärda lokala föreskrifter som 
förhindrar köp och användning av plastpåsar.

 Avslå motionen i den del som avser begränsning av användandet av ensilageplast 
då kommunen saknar rättsliga möjligheter att begränsa enskilda lantbrukares an-
vändning av plastprodukter och då återvinning sker genom branschens egna organi-
sation.  

 Motionen besvarad i den del som avser en plan för framtida begränsningar av en-
gångsprodukter då motionen ligger i linje med redan pågående arbete och beslut. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 258 Dnr 2017/275

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Christer Akej (M) ang ökad källsortering 

Ärendebeskrivning

Christer Akej (m) har i motion föreslagit att Simrishamns kommun ska ge kommunstyrel-
sen i uppdrag att ta fram ett underlag som styr fullständig källsortering inom kommunens 
verksamheter samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att anordna källsortering på 
de mest frekvent besökta offentliga platserna. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-11-14, § 261
Motion från Christer Akej (m) inkommen 2017-06-08
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-31 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Motionen besvarad avseende källsortering av besökandes avfall på offentlig plats 
då ett sådant införandeprojekt pågår. 

 Återrapportering av projektet ska ske under första halvåret 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 259 Dnr 2018/449

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sydöstra Skånes räddningsförbund, delårsrapport 

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har upprättat en delårsrapport per 2018-08-31 
med prognos på helårsbasis. Förbundets resultat efter åtta månader uppvisar ett överskott 
på 411 tkr. Prognosen för året beräknas bli ett underskott på 4,1 mnkr. Detta innebär att det 
finansiella målet om att årets resultat ska vara större än 0 kronor inte kommer att uppfyllas. 
Det andra finansiella målet om att det egna kapitalet ska vara större än 0 kronor beräknas 
uppnås tack vare tidigare års goda resultat. Extra samrådsmöte har skett mellan kommuner-
na i Sydöstra Skåne och räddningstjänstförbundet för att diskutera det prognostiserade un-
derskottet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-11-14, § 262
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2018-11-02
Delårsrapport Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund tertial 2 2018
Protokoll Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, § 36 2018-09-24
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2018-08-31
Sydöstra Skånes räddningsförbund, rapport från granskning av delårsrapport per 2018-08-
31.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds delårsrapport 2018-08-31

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

27



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 260 Dnr 2018/450

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delårsrapport per 2018-08-31 - Ystad Österlenregionens Miljöförbund 

Ärendebeskrivning

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har upprättat en delårsrapport per 2018-08-31 med 
prognos på helårsbasis. Förbundets resultat efter åtta månader uppvisar ett överskott på 724 
tkr vilket är 171 tkr lägre vid motsvarande period 2017. Prognosen för året beräknas bli ett 
överskott på 100 tkr vilket är 30 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 vara effektiv bedöms uppfyllas. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet beslut, 2018-11-14, § 263
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2018-11-02
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2018-08-31
Rapport från granskning av delårsrapport per 2018-08-31
Delårsrapport för Ystad-Österlenregionens miljöförbund perioden 2018-01-01—2018-08-
31

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Att godkänna Ystad Österlenregionens miljöförbunds delårsrapport för perioden 
2018-01-01--2018-08-31

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 261 Dnr 2018/461

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Frågepanelen "Fråga din politiker" 

Ärendebeskrivning

Frågepanelen ”Fråga din politiker” på kommunens hemsida infördes som en del av delta-
gandet i SKL, Sveriges Kommuner och Landstings projekt ”Medborgardialog som en del i 
styrningen (KS § 255/2007). Efter en försöksperiod och en utvärdering 2008-10-01–2009-
09-24 beslutades att frågepanelen skulle fortsätta t.o.m. mandatperiodens slut 2010. 

Frågepanelen modereras och det kan konstateras att av de fåtaliga frågor som inkommer 
idag till panelen, går en av tre inte vidare för besvarande av de utsedda partiföreträdarna 
utan är en verksamhetsfråga som går direkt till den verksamhet frågan berör. De frågor 
som går vidare för svar av de politiska partiernas utsedda representanter får idag svar av ett 
fåtal av de partier som frågeställaren önskat få svar från.

På Simrishamns kommuns nya hemsida finns en förtroendemannaportal med många kontakt-
vägar för medborgarna till de förtroendevalda och till de partier som ingår i kommunfullmäkti-
ge. Detta, tillsammans med kommande ärende om att digitalisera medborgarförslagen, gör att 
kommunledningskontoret föreslår att frågepanelen ”Fråga din politiker” läggs ner.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2008-04-17, § 159
Kommunledningskontorets skrivelse 2008-04-22
Kommunstyrelsens utskotts beslut 2008-04-23, § 192
Kommunledningskontorets skrivelse 2008-05-26
Kommunledningskontorets skrivelse 2008-06-13
Kommunstyrelsens utskotts beslut 2008-06-24, § 299
Kommunstyrelsens utskotts beslut 2008-08-06, § 205
Kommunstyrelsens utskotts beslut 2009-09-22, § 475
Kommunstyrelsens beslut 2009-10-07, § 169
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2016-01-20, § 36
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-10, § 41
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29, § 39

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Frågepanelen ”Fråga din politiker” på kommunens hemsida simrishamn.se. läggs 
ner
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 261 forts Dnr 2018/461

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 262 Dnr 2018/465

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Slutrapport - ombyggnad Fredsdalsgatan 7 (ÖG) 

Ärendebeskrivning

Enligt gällande investeringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av större investe-
ringsprojekt. I nuläget är beloppet satt till projekt med investeringsbelopp överstigande totalt 5 
mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett ärende avseende slutredovisning av om-
byggnaden på Fredsdalsgatan 7. Detta handlar om att administrationslokaler till socialförvalt-
ningens verksamhet nu byggts om till en mellanstadieskola.

Ärendet innehåller uppföljning av mål, tidplan och ekonomi. Projektets samlade utgifter upp-
gick till 6 535 tkr (pågick under 2016 och 2017), vilket kan jämföras med en budget på 5 678 
tkr. Den högre nivån förklaras framförallt av mer utgifter för markarbeten. Överskridandet i 
förhållande till budget har hanterats inom samhällsbyggnadsnämndens investeringsram. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2018-11-14, § 266
Tjänsteskrivelse, KLK 2018-11-01 
Projektslutrapport, 2018-10-15.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Lägga slutredovisningen av Projekt Fredsdalsgatan 7 till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 263 Dnr 2018/466

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Slutrapport till- och ombyggnad Simrislundsskolan 

Ärendebeskrivning

Enligt gällande investeringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av större investe-
ringsprojekt. I nuläget är beloppet satt till projekt med investeringsbelopp överstigande totalt 5 
mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett ärende avseende slutredovisning av om-
byggnaden av Simrislundsskolan. 

Ärendet innehåller uppföljning av mål, tidplan och ekonomi. Projektets samlade utgifter under 
själva genomförandeperioden, 2016-2017, uppgick till 21 286 tkr, vilket kan jämföras med 
budgeterade 21 510 tkr. Ej använda medel har samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att använ-
da till finansiering av andra projekt. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen beslut, 2018-11-14, § 267
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-11-01
Projektslutrapport, 2018-10-15. 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Lägga slutredovisningen av ombyggnaden av Simrislundsskolan till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

32



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 264 Dnr 2018/489

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Politisk organisation fr o m 2019-01-01 

Ärendebeskrivning

De samverkande oppositionspartierna har  till dagens sammanträde lämnat in en skrivelse 
där man vill diskutera hur den politiska organisationen ska se ut fr o m 2019-01-01.

Valberedningen sammanträder den 5 december för att besluta om förslag på ledamöter och 
ersättare i kommunens nämnder och styrelser fr o m 2019-01-01. För att partierna ska kun-
na ge förslag till valberedningen krävs att man känner till hur den politiska organisationen 
ska se ut under kommande mandatperiod.

Beslutsunderlag

Skrivelse från de samverkande oppositionspartierna, 2018-11-26

Överläggning

Kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M) informerar om att den politiska or-
ganisationen som finns idag kommer kvarstå. Finns en plan på att tillsätta en tvärpolitisk 
grupp längre fram under 2019.

Yrkanden

Karl-Erik Olsson (S) yrkar följande:

- En jämställdhets- och demokratiberedning inrättas under kommunfullmäktige
- Ett näringslivsutskott inrättas under kommunstyrelsen
- Ett klimat- och miljöutskott inrättas under Samhällsbyggnadsnämnden
- Ledamöterna i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt samhällsbygg-

nadsnämnden utökas från 11 ledamöter till 12 ledamöter.

Ajournering

Ordföranden, Jeanette Ovesson (M) begär ajounering, vilken verkställs kl 16.00-16.15.

Yrkanden

Ordföranden, Jeanette Ovesson (M) yrkar på att man ger kommunfullmäktige i uppdrag att 
tillsätta en tvärpolitisk beredningsgrupp, med samtliga partier, som ser över och ger förslag 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 264 forts Dnr 2018/489

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

på hur vi bäst organiserar det politiska arbetet. Samtidigt vill vi att man tar hänsyn till de 
kostnader eller besparingar förändringarna innebär.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande mot Karl-Erik Olssons (S) yrkande  och 
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens  förslag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för ordförandens yrkande röstar Ja.

Den som röstar för Karl-Eriks Olssons (S) yrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller med 7 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Kristina Åhberg (M), Henric 
Appelkvist (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD) Lotta Hil-
debrand (L) och Mats Bengtsson (C) mot 8 Nej-röster: Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvars-
son (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (F!), Hans-Olof Höglund (MP), Mats 
Sundbeck (V), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD).

Kommunstyrelsen har beslutat enligt Karl-Erik Olssons (S) yrkande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Jeanette Ovesson (M), Kristina Åhberg (M), Henric Appelkvist 
(M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD) Lotta Hildebrand (L) och 
Mats Bengtsson (C).

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Olssons (S) yrkande om att inrätta en jäm-
ställdhets- och demokratiberedning under kommunfullmäktige och finner att kommunsty-
relsen beslutat avslå yrkandet.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för avslag på yrkandet röstar Ja.

Den som röstar för Karl-Erik Olssons (S) yrkande röstar Nej.
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2018-11-28

§ 264 forts Dnr 2018/489

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Kristina Åhberg (M), Henric 
Appelkvist (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hil-
debrand (L), Mats Bengtsson (C), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD) samt 
6 Nej-röster; Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun 
Schyman (F!), Hans-Olof Höglund (MP) och Mats Sundbeck (V).

Kommunstyrelsen har beslutat avslå Karl-Erik Olssons (S) yrkande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist 
(S), Gudrun Schyman (F!), Hans-Olof Höglund (MP) och Mats Sundbeck (V).

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Olssons (S) yrkande om att inrätta ett närings-
livsutskott under kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå yrkan-
det.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för avslag på yrkandet röstar Ja.

Den som röstar för Karl-Erik Olssons (S) yrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Kristina Åhberg (M), Henric 
Appelkvist (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hil-
debrand (L), Mats Bengtsson (C), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD) samt 
6 Nej-röster; Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun 
Schyman (F!), Hans-Olof Höglund (MP) och Mats Sundbeck (V).

Kommunstyrelsen har beslutat avslå Karl-Erik Olssons (S) yrkande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist 
(S), Gudrun Schyman (F!), Hans-Olof Höglund (MP) och Mats Sundbeck (V).

Beslutsgång
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Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Olssons (S) yrkande om att  inrätta ett klimat 
och miljöutskott under samhällsbyggnadsnämnden och finner att kommunstyrelsen beslutat 
avslå yrkandet.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för avslag på yrkandet röstar Ja.

Den som röstar för Karl-Erik Olssons (S) yrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Kristina Åhberg (M), Henric 
Appelkvist (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hil-
debrand (L), Mats Bengtsson (C), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD) samt 
6 Nej-röster; Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun 
Schyman (F!), Hans-Olof Höglund (MP) och Mats Sundbeck (V).

Kommunstyrelsen har beslutat avslå Karl-Erik Olssons (S) yrkande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist 
(S), Gudrun Schyman (F!), Hans-Olof Höglund (MP) och Mats Sundbeck (V).

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Olssons (S) yrkande om att utöka antal leda-
möter i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt i samhällsbyggnadsnämnden 
till 12 ledamöter och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för avslag på yrkandet röstar Ja.

Den som röstar för Karl-Erik Olssons (S) yrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller med 7 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Kristina Åhberg (M), Henric 
Appelkvist (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hil-
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debrand (L), Mats Bengtsson (C) samt 8 Nej-röster; Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson 
(S), 
Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (F!), Hans-Olof Höglund (MP) och Mats Sund-
beck (V), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD

Kommunstyrelsen har beslutat bifalla Karl-Erik Olssons (S) yrkande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Jeanette Ovesson (M), Kristina Åhberg (M), Henric Appelkvist 
(M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand (L), Mats 
Bengtsson (C).

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Utöka antalet ledamöter i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt sam-
hällsbyggnadsnämnden till 12 ledamöter.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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