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Beslutande:

Sammanträdesprotokoll
2018-02-26

Karl-Erik Olsson (S)
Anders Johnsson (M)
Pia Ingvarsson (S)
Mats Bengtsson (C)
Christer Akej (M)
Jacques Öhlund (F!) tjänstgör för 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!)
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), §§ 23-26
Håkan Rosenkvist (M), §§ 27-47
Christer Vigren (ÖP)
Laila Lindström (SD)
Per Andersson (S)
Ingela Nilsson (C)
Margareta Hagstad (V) tjänstgör för Kristoffer Strutzenblad (V)
Sven Olsson (M)
Mathilda Pyk (F!) tjänstgör för Camilla Backman (F!)
Anita Olsson (S)
Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Thomas Hansson (MP)
Paul Frogner Kockum (KD)
Ingemar Nilsson (M)
Anders Åkerberg (S)
Håkan Erlandsson (C), ordförande
Christl Bengtsson (S)
Sven Carlsson (L) tjänstgör för Malin Henriksson (L)
Karin Fellström (M)
Christer Persson (ÖP)
Staffan Olzon (F!)
Lennart Månsson (S)
Kristina Åhberg (M)
Berit Olsson (S)
Margareta Nilsson (C)
Anne Olofsdotter (M)
Rolf Hansson (S)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-02-26

Johan Niss (MP)

Övriga närvarande:

Justerandes sign

Bo Håkansson (M), §§ 27-47
Jarl Kemnefeldt (M)
Lars Ragnarsson (M)
Annika Månsson (M)
Sven-Erland Svensson (C)
Annelie Roshagen (KD)
Robert Grandelius (S)
Gerd Lundin (S)
Jan-Erik Persson (S)
Ann-Christin Råberg (S)
Göran Thorén (S)
Birgitta Öman (S)
Gerd Lundin (S)
Jeanette Svensson (ÖP)
Gunilla Aastrup Persson (ÖP)

Protokollsutdrag intygas:
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§ 23

Sammanträdesprotokoll
2018-02-26

Dnr ParagrafNr.

Workshop ang företagsrankningen
Dagens kommunfullmäktige börjar med en workshop gällande kommunens företagsrankning.
Utvecklingschef Sofie Bredahl och näringslivsutvecklare Lars Persson håller i workshopen.
Syftet med workshopen är att:
•
•
•

Öka kunskapen kring näringslivets struktur och betydelse för kommunen
Öka kunskapen om vad vi i kommunen gör- kopplat till riktlinjerna för näringslivsarbete
Svensk näringslivs enkät- de politiska resultaten. Varför ser de ut som de gör? Vad
kan man förbättra och hur?

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 24

Sammanträdesprotokoll
2018-02-26

Dnr 2018/81

Fastställande av föredragningslista
Till dagens sammanträde har inkommit ett extra valärende; avsägelse från Bo Kristoffersson (M) som ersättare i socialnämnden.
Ärende nr 6 på dagens ärendelista: Svar på interpellation ang trygghetsmätning – samhällsbyggnadsnämndens ordförande, utgår och kommer behandlas på nästa kommunfullmäktige.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Godkänna dagens ärendelista med justering enligt ovan.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 25

Sammanträdesprotokoll
2018-02-26

Dnr ParagrafNr.

Val av justerare samt fastställande av justeringssammanträde
Kommunfullmäktige beslutar att till justerare vid dagens sammanträde utse Else-Beth Rolf
(S) och Ingemar Nilsson (M).
Justeringssammanträde äger rum torsdagen den 1 mars, kl 09.30, på kommunledningskontoret, Simrishamn.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 26

Sammanträdesprotokoll
2018-02-26

Dnr 2018/9

Information
Revisionens ordförande Birgitta Larsson (L) informerar kommunfullmäktige om det pågående arbetet med granskning av kommunens arbete kring sysselsättningsåtgärder samt
granskning av styrning/uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utövare.
VA-chef Johan Persson och projektledare Stefan Blomquist informerar om Morgondagens
kommunala vattenrening, MKV.
Kommunfullmäktige ges möjlighet att ställa frågor.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 27

Sammanträdesprotokoll
2018-02-26

Dnr 2018/41

Medborgarförslag - kallbadhus i anslutning till hamnen eller i närheten
av stadskärnan.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Jenny Schöldt, Sankt Olof, om ett kallbadhus i anslutning till hamnen eller i närheten av stadskärnan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Jenny Schöldt, 2018-01-22.
Kommunfullmäktiges presidium har i enligt med sin arbetsordning berett frågan och föreslår att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden för beredning. Beslut ska fattas i kommunstyrelsen.
Frågeställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommunstyrelsen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för beredning. Beslut fattas i kommunstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Jenny Schöldt
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 28

Sammanträdesprotokoll
2018-02-26

Dnr 2018/55

Medborgarförslag - uppmuntra kommunen att jobba för att motverka
global uppvärmning.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Elisabeth Fagerberg, Simrishamn, m fl om att kommunen ska jobba för att motverka global uppvärmning.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Elisabeth Fagerberg m fl, 2018-01-25.
Kommunfullmäktiges presidium har i enligt med sin arbetsordning berett frågan och föreslår att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och
beslut.
Förslagsställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i samhällsbyggnadsnämnden.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Elisabeth Fagerberg

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ ParagrafNr.
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2018-02-26

Dnr 2018/68

Medborgarförslag - Klädmärkespennor till Simrislundsskolan
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Maria Samuelsson, Simrishamn, om att klädmärkespennor köpes in till Simrislundsskolan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Maria Samuelsson, 2018-02-05.
Kommunfullmäktiges presidium har i enligt med sin arbetsordning berett frågan och föreslår att medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för beredning
och beslut.
Förslagsställaren ska beredas möjlighet att redovisa sitt förslag i barn- och utbildningsnämnden.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för beredning
och beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Maria Samuelsson

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 30

Sammanträdesprotokoll
2018-02-26

Dnr 2018/85

Medborgarförslag - Ishall i Simrishamn
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Kasper Mårtensson, Borrby, om ishall i Simrishamn
el närliggande kommuner.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Kasper Mårtensson, 2018-02-13.
Kommunfullmäktiges presidium har i enligt med sin arbetsordning berett frågan och föreslår att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden för beredning. Beslut ska fattas i kommunstyrelsen.
Förslagsställaren ska beredas möjlighet att redovisa sitt förslag i kommunstyrelsen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för beredning. Beslut ska fattas i kommunstyrelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 31

Sammanträdesprotokoll
2018-02-26

Dnr 2018/88

Medborgarförslag - Gatukonstplank till Simrishamn
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Maj Ström, Simrishamn, om ett gatukonstplank i
Simrishamn.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Maj Ström, 2018-02-14,
Kommunfullmäktiges presidium har i enligt med sin arbetsordning berett frågan och föreslår att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och
beslut.
Frågeställaren ska beredas tillfälle att redovisa till förslag i samhällsbyggnadsnämnden.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Maj Ström

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 32

Sammanträdesprotokoll
2018-02-26

Dnr 2017/438

Handlingsplan heltid
Ärendebeskrivning
Heltidsprojektet är ett samarbete mellan Simrishamns kommun och Kommunal och syftar
till att verka för att öka andelen heltidsanställningar inom Kommunals avtalsområde. Alla
arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka, vilken
framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL (HÖK 16). En plan
för arbetet ska finnas senast den 31 december 2017. Planen ska stämmas av årligen fram
till den 31 maj 2021 och på så sätt fungera som utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
Kommunledningskontoret har tillsammans med fackliga representanter och förvaltningar
tagit fram en handlingsplan för genomförande av heltid som norm. Till arbetet kommer
en.aktivitetsplan att knytas, som löpande revideras och följs upp av arbetsgruppen som
består av arbetsgivarrepresentanter från kommunens förvaltningar samt representanter från
kommunal
Beslutsunderlag
Handlingsplan för genomförande av heltid som norm, daterad 18 01 04
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-01-15
Arbetsutskottets beslut 2018-01-24, § 21
Kommunstyrelsens beslut, 2018-02-07, § 32.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Anta handlingsplanen för det fortsatta arbetet med heltid som norm.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga förvaltningar
Fackförbundet Kommunal

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 33

Sammanträdesprotokoll
2018-02-26

Dnr 2017/415

Delårsrapport för Kommunalförbundet AV Media Skåne 2017-01-01-2017-08-31
Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet AV Media har upprättat en delårsrapport per 2017-08-31 med prognos på helårsbasis. Förbundets resultat efter åtta månader uppvisar ett överskott på 811tkr.
Prognosen för året beräknas bli ett överskott på 937 tkr jämfört med det budgeterade noll
resultatet.
Av totalt sjutton verksamhetsmål prognostiserar direktionen att femton kommer att uppnås
under året medan två är osäkra. Någon bedömning att verksamheten bedrivits i enlighet med
begreppet god ekonomisk hushållning har inte direktionen gjort.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2018-01-12
Delårsrapport för Kommunalförbundet AV Media 2017-01-01—2017-08-31
Arbetsutskottets beslut, 2018-01-24, § 22
Kommunstyrelsens beslut, 2018-02-07, § 33.
Jäv
Christer Grankvist (S) och Sven Olsson (M) anmäler jäv i ärendet.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Godkänna AV Medias delårsrapport för perioden 2017-01-01--2017-08-31.



Möjligheten till återbetalning bör ses över med anledning av AV-Medias innestående kapital.

_______
Beslutet expedieras till:
AV-Media

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 34

Sammanträdesprotokoll
2018-02-26

Dnr 2017/147

Bokslut 2016 Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Ärendebeskrivning
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd har avgett årsredovisning för 2016 års verksamhet. Det
sammanlagda resultatet uppgår till 1 942 tkr. Uppföljningen av nämndens styrkort visar att
måluppfyllelsen till största delen har uppnåtts.
Av revisionsberättelsen framgår bland annat att ansvarsfrihet för nämnden tillstyrks.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.
Revisionsberättelse
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-01-12
Arbetsutskottets beslut, 2018-01-24, § 23
Kommunstyrelsens beslut, 2018-02-07, § 34.
Jäv
Maria Linde Strömberg (M) och Pia Ingvarsson (S) anmäler jäv i ärendet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Årsredovisning 2016 för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd godkänns samt att
nämnden och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

_______
Beslutet expedieras till:
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 35

Sammanträdesprotokoll
2018-02-26

Dnr 2017/337

Motion från (SD) om Simrishamns äldreboende
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från Sverigedemokraterna angående inventering av aktiviteter, form av
aktiviteter samt att personalen på boendena är behjälplig med all behövlig omsorg.
Socialförvaltningen har lämnat en redogörelse för det projekt som startade hösten 2016 med
aktivitetssamordnare på samtliga särskilda boende.

Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraterna Simrishamn, 2017-07-22
Socialnämndens beslut § 194, 2017-12-14
Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen, 2017-11-30
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2018-01-17
Arbetsutskottets beslut, 2018-01-24, § 24
Kommunstyrelsens beslut, 2018-02-07, § 35.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Motionen anses vara besvarad enligt socialförvaltningens skrivelse

_______
Beslutet expedieras till:
Laila Lindström (SD)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 36

Sammanträdesprotokoll
2018-02-26

Dnr 2017/469

Kommunalt partistöd 2018
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2015-02-23, § 15, fastställdes reglerna för kommunalt partistöd.
Partistöd betalas årligen ut i förskott efter beslut i kommunfullmäktige. En skriftlig redovisning av vad partistödet använts till skall årligen lämnas in. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december.
Det kommunala partistödet är 25 % av prisbasbeloppet per år och mandat i kommunfullmäktige. För år 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kronor och partistödet blir totalt till samtliga partier: 25 % x 45 500:- x 49 mandat = 557 375:-.
Partistödet utbetalas med 10 % av partistödet som ett fast belopp lika fördelat mellan de 10
partierna = 5 573:-/parti och dels 90 % av partistödet lika fördelat mellan de 49 mandaten i
kommunfullmäktige = 10 237:-/mandat.
Partistöd 2018 fördelas enligt nedan:
M–
CLKD SVMP F! ÖP –
SD –

10 mandat, 5 573:- +102 370:- =
5 mandat, 5 573:- + 51 185:- =
2 mandat, 5 573:- + 20 474:- =
1 mandat, 5 573:- + 10 237:- =
13 mandat, 5 573:- +133 081:- =
1 mandat, 5 573:- + 10 237:- =
3 mandat, 5 573:- + 30 711:- =
4 mandat, 5 573:- + 40 948:- =
3 mandat, 5 573:- + 30 711:- =
7 mandat, 5 573:- + 71 659:- =

107 945:56 760:26 050:15 810:138 655:15 810:36 285:46 525:36 285:77 235:-

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 2017-12-27
Arbetsutskottets beslut, 2018-01-24, § 25
Kommunstyrelsens beslut, 2018-02-02, § 36.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 36 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-02-26

Dnr 2017/469

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Kommunfullmäktige godkänner det lokala partistödet för år 2018.

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 37

Sammanträdesprotokoll
2018-02-26

Dnr 2018/22

Godkännande av investeringsprojekt 2018-2020
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde i oktober 2017 (§ 172) budgeten för åren 2018-2020. I beslutet
tilldelades nämnderna investeringsramar för respektive år fram till och med 2020. Samtidigt
gavs nämnderna i uppdrag att återkomma med förslag till vilka investeringsprojekt som ska
genomföras inom de beslutade ramarna. Nämnderna har nu inkommit med sådana förslag. Efter fullmäktiges ställningstagande är det respektive nämnd som prioriterar vilka av de då godkända projekten som ska genomföras inom den ram som tilldelats specifikt för 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-01-11.
Nämndernas bilagor, 1 a-e
Arbetsutskottet beslut, 2018-01-24, § 26
Kommunstyrelsens beslut, 2018-02-07, § 37.
Bakgrund/utredning
Kommunfullmäktige fastställde i oktober 2017 (§ 172) budgeten för åren 2018-2020. I
beslutet tilldelades nämnderna investeringsramar för respektive år fram till och med 2020
år.
I oktoberbeslutet gavs nämnderna i uppdrag att återkomma med förslag till investeringsprojekt
att genomföra under planeringsperioden. Summan av föreslagna projekt ska motsvara respektive nämnds samlade ramar till och med 2020.
Att 2017 finns med i tabellen beror på att den del av det årets investeringsram som inte använts
automatiskt kommer att överföras till 2018. Detta regleras av punkt 7 i gällande investeringsregler (se bilaga 2). Således kommer investeringsbudgeten för 2018 att bestå av fastställd investeringsram för 2018 kompletterat med den outnyttjade delen av 2017 års ram.

Nämnderna har nu inkommit med förslag till investeringsprojekt för godkännande. Förslagen framgår av bilagor 1a-e. Det som redovisas i kolumnen för 2017 innehåller prioriteringar
som respektive nämnd har haft rätt att göra. Därmed bör fullmäktiges ställningstagande avse
åren 2018-2020.
Efter fullmäktiges ställningstagande är det respektive nämnd som prioriterar vilka av de godkända projekten för åren till och med 2020 som ska genomföras inom den ram som tilldelats
specifikt för 2018. Denna frihet ska förhoppningsvis möjliggöra att vissa förseningar i investeJusterandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 37 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-02-26

Dnr 2018/22

ringsverksamheten kan undvikas. Vidare finns det även visst utrymme för nämnderna att beloppsmässigt förändra godkända projekt alternativt lägga till nya projekt. Detta regleras av investeringsreglerna punkt 6:
”Nämnderna har efter att fullmäktige fastställt investeringsbudgeten rätt att genom omprioritering göra
följande ändringar avseende godkända projekt;
- öka totalbeloppet för ett redan godkänt projekt med högst 1 mnkr (ökningen får dock inte överstiga 20
procent av projektets budgetbelopp).
- tillföra nya investeringsprojekt, d.v.s. projekt som inte ingår bland de tidigare godkända, till ett belopp av totalt högst 1 mnkr per projekt.”

Noteras bör att det är omprioritering som gäller. Om ett projekt ökas eller om ett nytt tillkommer ska således motsvarande minskningar ske av andra befintliga projekt.

Yrkanden
Christer Akej (M) yrkar bifall förutom till Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget
då man anser att kostnaden för de olika projekten ska beslutas i sin helhet. Detta i överensstämmelse med revisionens påpekanden.
Ordföranden, Karl-Erik Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om bifall till de föreslagna
investeringsprojekten enligt bilagorna 1a-e mot Christer Akejs (M) yrkande om bifall förutom till Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget då man anser att kostnaden för de
olika projekten ska beslutas i sin helhet, detta i överensstämmelse med revisionens påpekanden, och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Omröstning
Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar Ja
Den som röstar på Christer Akejs (M) förslag röstar Nej.
Voteringen utfaller med 32 Ja-röster, 11 Nej-röster och 1 avstår, se omröstningsbilaga 1.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Godkänna att föreslagna investeringsprojekt enligt bilagorna 1 a-e får genomföras under åren 2018 t o m 2020.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-02-26

Dnr 2018/22

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Chefsekonom

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/22

OMRÖSTNINGSBILAGA 1

Namn

JA

Karl-Erik Olsson (S)
Anders Johnsson (M)
Pia Ingvarsson (S)
Mats Bengtsson
(C)
Christer Akej (M)
Jacques Öhlund
(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 Müntzing (F!)
Ylva Stockelberg Deilert (L)
Stefan Lamme (M)
Göran Persson (S)
Else-Beth Rolf (S)
Håkan Rosenkvist (M)
Christer Vigren (ÖP)
Laila Lindström
(SD)
Per Andersson (S)
Ingela Nilsson (C)
Margareta Hagstad (V)
Sven Olsson (M)
Matilda Pyk (F!)
Anita Olsson (S)
Siv Bildtsen (MP)
Paul Frogner Kockum (KD)
Ingemar Nilsson (M)

x

Justerandes sign

NEJ

AVSTÅR

x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Dnr 2018/22
Anders Åkerberg (S)
Håkan Erlandsson (C)
Christl Bengtsson (S)
Sven Carlsson (L)
Karin Fellström
(M)
Christer Persson (ÖP)
Staffan Olzon (F!)
Lennart Månsson (S)
Kristina Åhberg
(M)
Berit Olsson (S)
Margareta Nilsson (C)
Anne Olofsdotter (M)
Rolf Hansson (S)
Eva Jorstadius (M)
JA
NEJ
AVSTÅR
FRÅNVARANDE

Justerandes sign

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
32
11
1
5

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-02-26

Dnr 2018/29

Muddring Skillinge hamn, ombudgetering t.f.a. försening
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i april 2017, § 76, att tilldela samhällsbyggnadsnämnden en
tillfällig ramförstärkning på 4,5 mnkr för 2017. Förstärkningen skulle möjliggöra en muddring
av hamnen i Skillinge till en beräknad kostnad av 2,5 mnkr. Resten var riktad till fastighetsunderhåll då ökade lås- och larmkostnader bedömdes påverka underhållsnivån negativt.
Samhällsbyggnadsnämnden har under 2017 haft vissa kostnader inför muddringen, 0,6 mnkr.
Dessa kostnader har avsett projektering inför muddring samt botten-provtagning. Men den
faktiska muddringen har blivit försenad. Orsaken till detta är att tillståndsprocessen dragit ut på
tiden med anledning av provernas resultat. Detta innebär att resterande del av den tillfälliga
ramförstärkningen kommer att belasta 2018. Av detta skäl bör 1,9 mnkr ”ombudgeteras” från
2017 till 2018.
En minskning av samhällsbyggnadsnämndens ram för 2017 innebär att kommunens budgeterade resultat stärks detta år. Den tillfälliga förstärkningen av nämndens ram för 2018 bedöms
kunna finansieras genom att kommunstyrelsens anslag till förfogande* för 2018 minskas med
1,9 mnkr.
* Kommunstyrelsens anslag till förfogande uppgick ursprungligen till 5,0 mnkr och aktuell nivå före detta
ärende är cirka 3,6 mnkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-01-15
Arbetsutskottets beslut, 2018-01-24, § 27
Kommunstyrelsens beslut, 2018-02-07, § 38.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Den tillfälliga ramförstärkning på 4,5 mnkr som samhällsbyggnadsnämnden tidigare
tilldelats för 2017 minskas med 1,9 mnkr till följd av att muddringen av Skillinge hamn
har försenats. Minskningen innebär att kommunen budgeterade resultat 2017 förstärks
med samma belopp.



För 2018 tilldelas samhällsbyggnadsnämnden en tillfällig ramförstärkning på 1,9 mnkr
för att slutföra muddringen av Skillinge hamn.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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2018-02-26

Dnr 2018/29

Finansieringen sker genom att kommunens budgeterade resultat 2018 minskas med 1,9
mnkr.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Chefsekonom

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/87

MKV - Morgondagens kommunala vatten
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-20 § 50, att underteckna projektavtal ”Morgondagens kommunala vattenrening – en produktionsanläggning för nyttigheter (2016-12-06), att
efter att projektering genomförts ska en slutkostnadskalkyl upprättas, som ska bygga på
redan nedlagda kostnader, inkomna anbud för utförandet, tillkommande interna kostnader
samt en kostnad för oförutsedd risk om 10 % på den totala investeringskostnaden, samt att
om slutkostnaden landar på mer än 20 mnkr för Simrishamns kommun måste
på nytt frågan aktualiseras innan projektet startas avseende projektets finansiering.
Då slutkostnadskalkylen nu ligger på 30 mnkr (inkl. 10% oförutsett) kräver detta samhällsbyggnadsnämndens beslut om ombudgetering av investeringsmedel, samt vidare kommunfullmäktiges beslut avseende finansieringen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-03-20, § 50
Nuläge MKV, 2018-02-15
Bilaga 1. Handbok – Rening av mikroföroreningar vid avloppsreningsverk
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-12
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-02-20, § 24
Arbetsutskottets beslut, 2018-02-21, § 51
Kommunstyrelsens beslut, 2018-02-26, § 42.
Yrkanden
Sven Carlsson (L) yrkar återremiss för ytterligare prenetering och utvärdering av ärendet.
Christer Akej (M) yrkar på återremiss för att avvakta och ta erfarenhet och lärdom från
andra motsvarande försöks som görs. Undersöka möjligheterna att få extern finansiering
samt göra en fördelaktigare upphandling. Redovisa driftskostnad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot återremiss och finner att
kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/87

Omröstning
Votering begärs och verkställs.
Den som röstar för att avgöra ärendet idag röstar Ja.
Den som röstar för att återremittera ärendet röstar Nej.
Voteringen utfaller med 29 Ja-röster mot 15 Nej-röster, omröstningsbilaga 2.
Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer därefter proposition på de båda återremissyrkanden.
Den som röstar på Sven Carlssons (L) återremissyrkande; ytterligare prenetering och utvärdering av ärendet, röstar Ja.
Den som röstar på Christer Akejs (M) återremissyrkande: att avvakta och ta erfarenhet och
lärdom från andra motsvarande försöks som görs. Undersöka möjligheterna att få extern
finansiering samt göra en fördelaktigare upphandling. Redovisa driftskostnad, röstar Nej.
Voteringen utfaller med 31 Ja-röster mot 13 Nej-röster, omröstningsbilaga 3.
Kommunfullmäktige har beslutat återremittera ärendet enligt Sven Carlssons (L) återremissyrkande
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Återremittera ärendet för ytterligare prenetering och utvärdering.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/87

OMRÖSTNINGSBILAGA 2

Namn

JA

Karl-Erik Olsson (S)
Anders Johnsson (M)
Pia Ingvarsson (S)
Mats Bengtsson (C)
Christer Akej (M)
Jacques Öhlund (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 Müntzing (F!)
Ylva Stockelberg Deilert (L)
Stefan Lamme (M)
Göran Persson (S)
Else-Beth Rolf (S)
Håkan Rosenkvist (M)
Christer Vigren (ÖP)
Laila Lindström (SD)
Per Andersson (S)
Ingela Nilsson (C)
Margareta Hagstad (V)
Sven Olsson (M)
Matilda Pyk (F!)
Anita Olsson (S)
Siv Bildtsen (MP)
Paul Frogner Kockum (KD)
Ingemar Nilsson (M)
Anders Åkerberg (S)
Håkan Erlandsson (C)
Christl Bengtsson (S)

x

Justerandes sign

NEJ

AVSTÅR

x
x
X
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Sven Carlsson (L)
Karin Fellström (M)
Christer Persson (ÖP)
Staffan Olzon (F!)
Lennart Månsson (S)
Kristina Åhberg (M)
Berit Olsson (S)
Margareta Nilsson (C)
Anne Olofsdotter (M)
Rolf Hansson (S)
Eva Jorstadius (M)
JA
NEJ
FRÅNVARANDE

Justerandes sign

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
29
15
5

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/87

OMRÖSTNINGSBILAGA 3

Namn

JA

Karl-Erik Olsson (S)
Anders Johnsson (M)
Pia Ingvarsson (S)
Mats Bengtsson (C)
Christer Akej (M)
Jacques Öhlund (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 Müntzing (F!)
Ylva Stockelberg Deilert (L)
Stefan Lamme (M)
Göran Persson (S)
Else-Beth Rolf (S)
Håkan Rosenkvist (M)
Christer Vigren (ÖP)
Laila Lindström (SD)
Per Andersson (S)
Ingela Nilsson (C)
Margareta Hagstad (V)
Sven Olsson (M)
Matilda Pyk (F!)
Anita Olsson (S)
Siv Bildtsen (MP)
Paul Frogner Kockum (KD)
Ingemar Nilsson (M)
Anders Åkerberg (S)
Håkan Erlandsson (C)
Christl Bengtsson (S)

x

Justerandes sign

NEJ

AVSTÅR

x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Sven Carlsson (L)
Karin Fellström (M)
Christer Persson (ÖP)
Staffan Olzon (F!)
Lennart Månsson (S)
Kristina Åhberg (M)
Berit Olsson (S)
Margareta Nilsson (C)
Anne Olofsdotter (M)
Rolf Hansson (S)
Eva Jorstadius (M)
JA
NEJ
FRÅNVARANDE

Justerandes sign

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
31
13
5

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2017/421

Motion om antalet fullmäktigeledamöter - Nya moderaterna
Ärendebeskrivning
Moderata fullmäktigegruppen har lämnat en motion angående att minska antalet ledamöter
i kommunfullmäktige från 49 till 31 från och med valet 2018.
Den 1 mars 2017 fanns enligt valmyndigheten 15 846 röstberättigade i Simrishamns kommun. Enligt kommunallagen ska en kommun med under 16 000 röstberättigande ha minst
31 ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige. Simrishamns kommunfullmäktige har 49
ordinarie ledamöter.
Senast under februari månad, valåret, ska antalet ledamöter fastställas inför kommande
mandatperiod.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2018-02-13
Motion om antalet fullmäktigeledamöter
Arbetsutskottets beslut, 2018-02-21, § 50
Kommunstyrelsens beslut, 2018-02-26, § 41.
Yrkanden
Anders Johnsson (M) yrkar på 41 istället för 49 ledamöter i kommunfullmäktige under
nästa mandatperiod.
Karl-Erik Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Margarethe Müntzing (F!) anser det vara viktigt med representation, kön och ålder. Yrkar
avslag på Anders Johnssons (M) yrkande.
Håkan Rosenkvist (M) yrkar bifall till Anders Johnssons (M) yrkande.
Paul Frogner Kockum (KD) yrkar avslag på motionen med tanke på den demokratiska processen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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2018-02-26

Dnr 2017/421

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Anders Johnssons yrkande om 41 ledamöter och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Behålla nuvarande 49 ledamöter i kommunfullmäktige under nästa mandatperiod.



Motionen avslås.

_______
Beslutet expedieras till:
Anders Johnsson (M)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr ParagrafNr.

INKOMMEN MOTION
Motion har inkommit från Margarethe Müntzing (F!) om att införa porr-filter i kommunens
skolor – remitterad till barn- och utbildningsnämnden.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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2018-02-26

Dnr 2018/63

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden - Gina
Romland (C)
Ärendebeskrivning
Gina Romland (C) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Gina Romland (C), 2018-01-29.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Bevilja Gina Romland (C) entledigande från uppdraget som ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden.



Till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden utses:
Anna Ling
Skolvägen 21
272 61 Gärsnäs

_______
Beslutet expedieras till:
Gina Romland
Anna Ling
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2017/448

Uppdrag som ersättare i Valnämnden efter Klas Göthe (L)
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2018-01-29, § 20, entledigades Klas Göthe (L)
från uppdrag som ersättare i Valnämnden.
Val av ny ersättare i valnämnden bordlades.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-01-29, § 20.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Till ny ersättare i valnämnden utses:
Lars Johansson (S)
Vårgatan 20
272 37 Simrishamn.

_______
Beslutet expedieras till:
Klas Göthe (L)
Lars Johansson (S)
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/84

Avsägelse av uppdrag som kommunfullmäktigeledamot - Camilla Backman (F!)
Ärendebeskrivning
Camilla Backman (F!) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Camilla Backman (F!), 2018-02-12.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Bevilja Camilla Backman (F!) entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.



Begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen gällande ersättare i kommunfullmäktige.

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Camilla Backman (F!)
Kommunledningskontoret

Hur man överklagar

Justerandes sign
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Dnr 2018/92

Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden - Bo Kristoffersson
(M)
Ärendebeskrivning
Bo Kristoffersson (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Bo Kristoffersson (M), 2018-02-15.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Bordlägga frågan om ny ersättare i socialnämnden till kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2018.

_______
Beslutet expedieras till:
Bo Kristoffersson (M)
Socialnämnden
Kommunledningskontoret

Justerandes sign
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Dnr ParagrafNr.

MEDDELANDE
Följande meddelanden redovisas:
-

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – ”Uppförande av parkeringshus i centrala Simrishamn”.

-

Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige efter Jaennine Olesen
(C).

-

Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige efter Mats Genberg (C).

_____

Justerandes sign
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Dnr ParagrafNr.

Ändrat sammanträdesdatum för kommunfullmäktiges sammanträde i
mars 2018
Ordföranden informerar kommunfullmäktige om att det blir ett extra sammanträde den 7
mars kl 18.00,
Sammanträdet den 26 mars ställs in p g a för få ärenden.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

