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Beslutande:

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Karl-Erik Olsson (S)
Anders Johnsson (M)
Pia Ingvarsson (S)
Mats Bengtsson (C)
Christer Akej (M)
Gudrun Schyman (F!)
Christer Grankvist (S)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Maria Linde Strömberg (M)
Jan Vokoun (S)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Carl-Göran Svensson (C)
Mathilda Pyk (F!) tjänstgör för Margarethe Müntzing (F!)
Ylva Stockelberg Deilert (L) tjänstgör för Ingemar Roosberg (L)
Stefan Lamme (M)
Göran Persson (S)
Else-Beth Rolf (S), ordförande § 81
Jarl Kemnefeldt (M) tjänstgör för Håkan Rosenkvist (M), §§ 57-63
Håkan Rosenkvist (M), §§ 64-91
Christer Vigren (ÖP)
Tomas Assarsson (SD)
Per Andersson (S)
Ingela Nilsson (C)
Margaretha Hagstad (V) tjänstgör för Kristoffer Strutzenblad (V)
Sven Olsson (M)
Inga-Marie Jakobsson (F!) tjänstgör för Jacques Öhlund (F!)
Anita Olsson (S)
Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Thomas Hansson (MP)
Fredrik Ramberg (SD)
Anne-Li Roshagen (KD) tjänstgör för Paul Frogner Kockum (KD)
Jarl Kemnefeldt (M) tjänstgör för Ingemar Nilsson (M), §§ 64-91
Anders Åkerberg (S)
Håkan Erlandsson (C), ordförande §§ 57-80, 82-91
Christl Bengtsson (S)
Malin Henriksson (L)
Bo Håkansson (M) tjänstgör för Karin Fellström (M)
Christer Persson (ÖP)
Staffan Olzon (F!)
Lennart Månsson (S)
Kristina Åhberg (M)
Berit Olsson (S)
Bertil Bjerstam (C) tjänstgör för Margaretha Nilsson (C)
Anne Olofsdotter (M)
Rolf Hansson (S)
Johan Niss (MP)
Justerandes sign
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Övriga närvarande

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Sven Carlsson (L)
Jan-Erik Persson (S)
Ann-Christin Råberg (S)
Göran Thorén (S)
Gerd Lundin (S)
Gunilla Aastrup Persson (ÖP)
Diana Olsson, kommundirektör
Carina Persson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Beslut
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Rubrik

Ärende

Information - Årsredovisning 2017
Kulturpedagogiska enhetens showgrupp
Parentation
Val av justerare och fastställande av justeringssammanträde
Fastställande av föredragningslista - kommunfullmäktige
ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND
INFORMATION
Revisionen informerar
Information om personalbokslut samt barnbokslut
SVAR PÅ INTERPELLATION
Interpellation till Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden - angående trygghetsmätning.
INKOMNA MEDBORGARFÖRSLAG
Medborgarförslag - Återställ "sociala bänken" på
Hamngatan.
Medborgarförslag - Gör Storgatans och Järnvägsgatans trottoarer som anpassats för rollatorer och rullstolar tillgängliga för det de avsetts för.
Medborgarförslag - Fastställ tid och utseende för gågata i Simrishamn.
Medborgarförslag - Vidta åtgärder så torggatan längst
ner på gågatan uppmärksammas som torggata.
Medborgarförslag - Mycket privattrafik med bilar förekommer hela sommaren.
Medborgarförslag - Se till att de trottoarserveringar
som finns inte utgör en trafikfara.
Medborgarförslag - Flytta felplacerad skylt, i korsningen Simrisvägen/Storgatan.
Medborgarförslag - Parkeringsplatser vid affären i
Skillinge.
BESLUTSÄRENDEN
Motion, Seniorernas Hus förläggs till Café Sjöbris
Finanspolicy - uppföljning avseende 2017
VA-investeringsfond (bokslut 2017)
Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av
material som utförs och hyrs ut av Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund.
Personalbokslut 2017
Justerandes sign

Sida
6
7
8
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2018/9
2018/196

12
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2017/462

14

2018/160

15

2018/161

16

2018/162

17

2018/163

18

2018/164

19

2018/165

20

2018/168

21

2018/178

22

2017/362
2018/95
2018/109
2018/119

23
24
25
26 - 27

2018/121

28

Protokollsutdrag intygas:
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§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90

§ 91

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Barnbokslut 2017
Årsredovisning 2017
Revisionsberättelse för kommunstyrelsen och dess
nämnder 2017 / Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2017
Samhällsbyggnadsnämndens VA-justeringar; justering
av godkända projekt 2018-2020
Ny bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv Kommunassurans Syd Försäkring AB
Tilläggsanslag för utökning av Sankt Olofs skola
Extra medel till projektering och kostnadsberäkning
Skillinge
INKOMNA MOTIONER
Motion från (F!) angående städverksamheten i kommunen.
Motion från (M) om etablering av syskonförtur inom
förskola och skola.
VALÄRENDEN
Avsägelse av uppdrag i Byggnadsnämnden och Simrishamns Bostäder - Daniel Kronvall (SD)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen - Sven Olsson (M).
Fyllnadsval efter Laila Lindström (SD): ledamot i
kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen,
ledamot i socialnämnden, ledamot i kultur- och fritidsnämnden, ledamot i valnämnden, ersättare i byggnadsnämnden
MEDDELANDEN
Pensionsplacering - årsrapport 2017
Pensionsplacering - årsrapport 2017

Justerandes sign

2018/132
2018/127
2018/194

29
30 - 32
33 - 34

2018/104

35 - 39

2018/152

40

2018/159
2018/193

41 - 45
46

2018/176

47

2018/190

48

2018/181

49 - 50

2018/188

51

2018/195

52 - 53

54
2018/72
2018/72

Protokollsutdrag intygas:

6

Kommunfullmäktige

§ 57

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr ParagrafNr.

Information – Årsredovisning 2017
Kommunfullmäktige har under eftermiddagen fått information om ”Årsredovisning 2017.
Ekonomichef Elisabeth Wahlström har informerat om redovisningen och kommunfullmäktige ledamöter och ersättare har haft möjlighet att ställa frågor.

____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 58

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr ParagrafNr.

Kulturskolans showgrupp
Innan dagens sammanträde har kulturskolans showgrupp dansuppvisning för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.
Kulturskolans enhetschef, Sylvia Carlsdotter, ger en kort information om kulturskolans
verksamhet samt de utmärkelser kulturskolan fått.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 59

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr ParagrafNr.

Parentation
Dagens sammanträde inleds med en tyst minut för ledamoten Laila Lindström som avlidit.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 60

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr ParagrafNr.

Val av justerare och fastställande av justeringssammanträde
Kommunfullmäktige beslutar att till justerare vid dagen sammanträde utse Else-Beth Rolf
(S) och Anders Johnsson (M).
Justeringssammanträde äger rum fredagen den 27 april, kl 09.30, på kommunledningskontoret, Simrishamn.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

10

Kommunfullmäktige

§ 61

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr 2018/81

Fastställande av föredragningslista
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Godkänna dagens ärendelista.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 62

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr ParagrafNr.

Allmänhetens frågestund
Vid dagens sammanträde är det ”Allmänhetens frågestund” på temat Årsredovisning 2017.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 63

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr 2018/9

Revisionen informerar
Ernst & Young har genomfört två granskningar:
-

Granskning avseende styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivas av
privata utförare

-

Granskning av kommunens arbete kring sysselsättningsåtgärder (integration).

Per Arvedson, Ernst & Young, informerar om granskningarna vad gäller resultat och rekommendationer.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 64

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr 2018/196

Information om personalbokslut samt barnbokslut
Personalchef Helena Strandberg informerar om personalbokslut 2017.
Barnombudsman Sofi Jonasson informerar om barnbokslut 2017.
Kommunfullmäktige ges möjlighet att ställa frågor under resp information.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 65

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr 2017/462

Interpellation – trygghetsmätning – Feministiskt Initiativ (F!)
Ärendebeskrivning
Staffan Olzon (F!) har i interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande ställt
frågan om trygghetsmätning.
Beslutsunderlag
Interpellation från Staffan Olzon (F!), 18 december 2017.
Interpellationssvar från samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 16 april 2018.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Carl-Göran Svensson (C), svarar på interpellationen från Staffan Olzon (F!).
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Interpellationen anses därmed vara besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Staffan Olzon (F!)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 66

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr 2018/160

Medborgarförslag - Återställ "sociala bänken" på Hamngatan.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Maj Jönsson, Simrishamn, om att man ska återställa
den ”sociala bänken” ut efter Kockska Gårdens blommor på Hamngatan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Maj Jönsson, 22 mars 2018.
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:
Maj Jönsson
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 67

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr 2018/161

Medborgarförslag - gör Storgatans och Järnvägsgatans trottoarer som
anpassats för rollatorer och rullstolar tillgängliga för det de avsetts för.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Maj Jönsson, Simrishamn, om att Storgatan och Järnvägsgatans trottoarer anpassas för rollatorer och rullstolar,
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Maj Jönsson, 22 mars 2018.
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:
Maj Jönsson
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 68

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr 2018/162

Medborgarförslag - Fastställ tid och utseende för gågata i Simrishamn.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Maj Jönsson, Simrishamn, om att man har fastställda
tider för gågatan i Simrishamn.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Maj Jönsson, 22 mars 2018.
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:
Maj Jönsson
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 69

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr 2018/163

Medborgarförslag - Vidta åtgärder så torggatan längst ner på gågatan
uppmärksammas som torggata.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Maj Jönsson, Simrishamn, om att man vidtar åtgärder
så att Torggatan längst ner på gågatan uppmärksammas som torggata.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Maj Jönsson, 22 mars 2018.
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:
Maj Jönsson
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 70

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr 2018/164

Medborgarförslag – Stopp för privattrafik med bilar på gågatan
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Maj Jönsson, Simrishamn, om att man sätter stopp för
privattrafik på gågatan under sommarmånaderna.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Maj Jönsson, 22 mars 2018.
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:
Maj Jönsson
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 71

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr 2018/165

Medborgarförslag – trottoarserveringar får inte utgör en trafikfara.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Maj Jönsson, Simrishamn, om att trottoarserveringar
inte får utgöra en trafikfara.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Maj Jönsson, 22 mars 2018.
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:
Maj Jönsson
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 72

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr 2018/168

Medborgarförslag - Flytta felplacerad skylt, i korsningen Simrisvägen/Storgatan.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Bengt Berglund, Simrishamn, om felplacerad skylt i
korsningen Simrisvägen/Storgatan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Bengt Berglund, 27 mars 2018.
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:
Bengt Berglund
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 73

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr 2018/178

Medborgarförslag - Parkeringsplatser vid affären i Skillinge.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Malin Andersson och Håkan Damm, Skillinge, om
anordnande av parkeringsplatser vid affären i Skillinge.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Malin Andersson och Håkan Damm, 28 mars 2018.
Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning
och beslut.
Frågeställarna ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i samhällsbyggnadsnämnden
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Malin Andersson/Håkan Damm
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 74

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr 2017/362

Motion, Seniorernas Hus förläggs till Café Sjöbris
Ärendebeskrivning
Paul Frogner-Kockum (KD) har i inkommen motion föreslagit att Seniorernas Hus förläggs till fd cafélokalerna i Marint Centrum/Skeppet samt att kommunen övertar kontraktet.
Beslutsunderlag
Motion från Paul Frogner-Kockum (KD), inkommen 2017-09-26.
Kommunstyrelsens beslut, 2017-12-06 § 291.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-02-12
Arbetsutskottets beslut, 2018-02-21
Kommunstyrelsens beslut, 2018-03-07. § 62.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Då fastighetens ägare och förvaltare beslutat använda föreslagna lokaler för annat
ändamål anses motionen vara besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Paul Frogner Kockum

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 75

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr 2018/95

Finanspolicy - uppföljning avseende 2017
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde i mars 2013, § 33, finanspolicyn. Enligt denna ska kommunstyrelsen minst en gång per år lämna en rapport till fullmäktige om kommunens finansverksamhet. I
detta ärende lämnas uppföljning avseende år 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 19 februari 2018
Arbetsutskottets beslut, 21 mars 2018, § 74
Kommunstyrelsens beslut, 2018-04-11, § 90.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Uppföljningen gentemot finanspolicyn för år 2017 läggs till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/Chefsekonom

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 76

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr 2018/109

VA-investeringsfond (bokslut 2017)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade § 198, 2016-10-31 att avsätta tidigare års ackumulerade
överskott inom VA-verksamheten till en VA-investeringsfond. Denna fond skulle användas som delfinansiering av investeringsprojektet, överföringsledning Brösarp- Kivik. Vidare beslutades att kommunfullmäktige årligen skulle ta ställning till eventuella nya avsättningar till VA- investeringsfonden i samband med behandling av kommunens årsredovisning.
Vatten – och avloppsverksamheten redovisar ett underliggande överskott på 2 336 497,29
kronor år 2017. Samhällsbyggnadsnämnden förslår att VA-verksamhetens överskott år
2017 tillförs VA investeringsfonden för att delfinansiera framtida investeringsutgifter för
överföringsledning Brösarp-Kivik. VA-investeringsfonden kommer efter 2017 års avsättning att uppgå till 25 166 205,34 kronor
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 13 mars 2018
Samhällsbyggnadsnämnden, § 35, 1 mars 2018
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 13 februari 2018
Arbetsutskottets beslut, 21 mars 2018, § 76
Kommunstyrelsens beslut, 2018-04-11, § 91.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Godkänna att VA-verksamhetens överskott år 2017, på 2 336 497:29 kronor, läggs
till den redan inrättade investeringsfonden för att delfinansiera framtida investeringsutgifter för projekt 14512 v- Överföringsledning Brösarp-Kivik.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 77

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr 2018/119

Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av material som utförs och hyrs ut av Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.
Ärendebeskrivning
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund föreslår medlemskommunernas
kommunfullmäktige att anta föreslagna taxor och avgifter för verksamheten i Sydöstra
Skånes Räddningstjänstförbund att gälla från och med den 1 juni 2018.
Prislistan har utarbetats av styrelsen för Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge.
Prislistan har reviderats med konsumentprisindex (KPI) för alla kostnadsslag som inte rör
arbetskostnader. Referensmånad för KPI beräkning är september 2017 förändringen är 2,1
%.
Prisjustering sker enligt följande offentliga arbetskostnadsindex som publiceras av SCB:
Arbetskostnadsindex för tjänstemän (preliminärt) privat sektor (AKI), efter näringsgren
SNI=Rad P-S. Detta index rekommenderas av SCB för kommunal verksamhet.
Referensmånad för beräkning är september 2017 vilket innebär en uppräkning med 2,3 %.
Arbetskostnadsindex som ligger till grund för beräkningen är rekommenderat av Sveriges
kommuner och landsting (SKL).
Priserna i listan är exklusive moms.
Medlemskommunerna behöver ta ställning till den rekommenderade prislistan för år 2018 som
kommer ligga till grund för verksamheten i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 13 mars 2018
Tjänsteskrivelse, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, 23 februari 2018
Sammanträdesprotokoll, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, §15, 5 mars 2018
Prislista Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge 2018
Arbetsutskottets beslut, 21 mars 2018, § 77
Kommunstyrelsens beslut, 2018-04-11, § 92.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr 2018/119

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna taxor och avgifter för verksamheten i
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund att gälla från och med den 1 juni 2018

_______
Beslutet expedieras till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF
Ystad kommun
Tomelilla kommun
Sjöbo kommun

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 78

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr 2018/121

Personalbokslut 2017
Ärendebeskrivning
Personalenheten har sammanställt 2017 års personalfakta, samt förtydligat och analyserat
resultatet. Resultatet presenteras i bifogat personalbokslut för 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 6 mars 2018
Personalbokslut 2017
Arbetsutskottets beslut, 2018-03-21, § 78
Kommunstyrelsens beslut, 2018-04-11, § 93.
Yrkande
Karl-Erik Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Godkänna personalbokslut 2017

_______
Beslutet expedieras till:
Personalenheten

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 79

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr 2018/132

Barnbokslut 2017
Ärendebeskrivning
Barnbokslut 2017 är i huvudsak en verksamhetsbeskrivning. Syftet är att kunna visa på
vilket sätt barn och unga har fått det bättre eller sämre i kommunen. Det ger kommunen
möjlighet att åstadkomma en mer långsiktig planering för att kunna utveckla verksamheterna och ha en god ekonomisk framförhållning inför kommande år.
Simrishamns kommun antog hösten 2014 ”Handlingsplan att stärka barnets rättigheter i kommunen 2015–2018” (www.simrishamn.se/barnombudsmannen). Enligt handlingsplanen ska ett
barnbokslut genomföras årligen, där uppföljning och utvärdering ska beskrivas. Handlingsplanen utgår från riksdagens strategi från 2010 att stärka barnets rättigheter i Sverige, vilken innehåller nio principer. I barnbokslutet beskrivs under varje princip vad kommunen genomfört
under året samt en kort utvärdering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-03-07
Barnbokslut 2017
Arbetsutskottets beslut, 2018-03-21
Kommunstyrelsens beslut, 2018-04-11, § 94
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Godkänna kommunledningskontorets förslag till barnbokslut 2017

_______
Beslutet expedieras till:
Perosnalenheten/Barnombudsman

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 80

Dnr 2018/127

Årsredovisning 2017
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisningen för år 2017. Balanskravsavstämningen redovisar ett utfall på 40,6 mnkr, ett positivt resultat gentemot budget med ca
17,5 mnkr. Resultatet motsvarar 3,9 % av skatter och statsbidrag.
En betydande del, drygt 16 mnkr, av resultatförbättringen avsåg finansieringen. Skatter och
generella statsbidrag uppvisade en positiv budgetavvikelse på 10,2 mnkr. Skatteintäkternas
avvikelse uppgick till plus 5,1 mnkr framförallt beroende på fler invånare än prognostiserat. Fastighetsavgiften överträffade budgeten med 3,0 mnkr. Dessutom erhöll kommunen
1,9 mnkr i en statlig byggbonus. Försenade investeringar, lägre räntenivå samt en inte budgeterad utdelning utgjorde förklaringarna till den positiva budgetavvikelsen på 3,4 mnkr
gällande räntor med mera. Av de budgeterade reserverna på sammantaget 16 mnkr resterade 3 mnkr vid årsskiftet.
Balanskravsavstämning
(tkr)
Årets resultat enligt resultaträkning

Bokslut
2017
41 856

Justeringar
Fastighetsförsäljningar, reavinster

-2 422

Pensionsmedelsförvaltning, värdeförändring

-7 223

Uttag från pensionsmedelsförvaltningen
Balanskravsresultat

40 611

Medel till resultatutjämningsreserv

-10 000

Medel till social investeringsfond
Medel från social investeringsfond
Balanskravsresultat, efter
justering 1

8 400

-400
75
30 286

Kommunerna har sedan några år tillbaka möjlighet att när tillräckligt goda resultat redovisas avsätta medel till resultatutjämningsreserv. Denna reserv får sedan användas för att
reglera negativa balanskravsresultat under en lågkonjunktur. Hittills har Simrishamns kommun avsatt 30 mnkr. Beloppet som kan avsättas ska motsvaras av den del av överskottet
som överstiger en procent av skatteintäkter och statsbidrag. För 2017 finns ett utrymme på
30 mnkr att avsätta. Kommunledningskontoret föreslår att 10 mnkr avsätts 2017 och därmed uppgår reserven till 40 mnkr.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunen har tidigare avsatt 4,6 mnkr i en social investeringsfond. Enligt de fastställda
riktlinjerna för denna fond ska årliga avsättningar ske under förutsättning att balanskravsmålet uppnåtts och att resultatet i övrigt medger avsättning. Målsättningen är att minst 10
% av fondens kapital, 4 mkr, skall tillföras årligen dvs 400 tkr eller det högre belopp fullmäktige finner lämpligt.
Kommunledningskontoret föreslår att 400 tkr avsätts till den sociala investeringsfonden
och därmed uppgår fonden till 4,9 mnkr.
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala
bolagen. Där anges att kommunstyrelsen genom årliga beslut dels ska bedöma verksamheten i kommunala bolag i förhållande till det ändamål med verksamheten som har fastställts,
dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Kommunen
styr bolagen genom ägardirektiv som ska utvärderas i bolagens årsredovisningar. I allt väsentligt är bedömningen att de av Simrishamns kommun helägda bolagen, Simrishamns
Bostäder AB och Simrishamns Näringslivsutveckling AB samt det delägda bolaget Österlen Kommunala Renhållnings AB under året har uppfyllt det kommunala ändamålet och
arbetat inom de kommunala befogenheterna.
De finansiella målen för god ekonomisk hushållning bedöms som uppfyllda under 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 14 mars 2018
Årsredovisning 2017 – Simrishamns kommun
Årsredovisning 2017 – Simrishamns Bostäder AB
Årsredovisning 2017 – Simrishamns Näringslivsutvecklings AB
Årsredovisning 2017 – Österlens Kommunala Renhållnings AB
Arbetsutskottets beslut, 21 mars 2018, § 80
Kommunstyrelsens beslut, 2018-04-11, § 95.
Yrkanden
Anders Johnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.
Carl-Göran Svensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT



Godkänna årsredovisning 2017 med en balanskravsavstämning på 40 611 tkr, varav 10
mnkr avsätts till resultatutjämningsreserven som därmed uppgår till 40 mnkr samt att
avsätta 400 tkr till den sociala investeringsfonden som därmed uppgår till 4,9 mnkr

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/Ekonomienheten

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/194

Revisionsberättelse för kommunstyrelsen och dess nämnder 2017 /
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2017
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelser och granskningsrapporter för
samtliga nämnder i Simrishamns kommun.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för samtliga nämnder:
Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden/byggnadsnämnden och överförmyndarverksamheten.
Beslutsunderlag
Revisionsrapporter och granskningsrapporter, 2018-04-12.
Jäv
Ordföranden, Håkan Erlandsson, (C), anmäler jäv i ärendet. Else-Beth Rolf tjänstgör som
ordförande i denna paragraf.
Ledamöter/ersättare i nämnderna anmäler jäv vad gäller berörd nämnd och deltar inte i
beslutet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Med godkännande lägga revisionsberättelserna för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden/byggnadsnämnden och överförmyndarverksamheten år 2017 till handlingarna.



Bevilja kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden/byggnadsnämnden och överförmyndarverksamheten samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2017.

_______
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
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Dnr 2018/194

Beslutet expedieras till:
Revisionen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Dnr 2018/104

Samhällsbyggnadsnämndens VA-justeringar; justering av godkända projekt 2018-2020
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en begäran om att få justera vissa av de godkända investeringsbeloppen inom vatten- och avloppsverksamheten för åren 2018-2020.
Bakgrunden är den att fullmäktige i februari 2018 (§37/2018) beslutade godkänna vilka investeringsprojekt som får genomföras under åren 2017-2020. Nu finns bokslutsutfall för 2017.
De investeringsmedel som inte har använts föregående år förs automatiskt över till 2018. Kolumnen ”Godkänt belopp 2018-20” i bilagan visar således godkända belopp för aktuell treårsperiod efter denna överföring.
Samhällsbyggnadsnämnden har därefter beslutat att ytterligare justeringar av de godkända beloppen behöver göras (kolumnen ”Justering SBN §37”). Vissa av förändringar kan nämnden
själv besluta om. Detta regleras av gällande investeringsregler:
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.

Justeringarna av godkända investeringsbelopp för åren 2018-2020 som nämnden utifrån gällande regler efterfrågar fullmäktiges ställningstagande om är följande;
- projektet Stengården förråd/personalutrymme med en ökning på 4 507 tkr till 10 350
tkr, och
- projektet Tryckstegring med en ökning på 1 415 tkr till 1 510 tkr.
Övriga förändringar överstiger varken 1 mnkr eller 20 procent av totalbeloppet (notera att totalbeloppet även kan inkludera utgifter innan 2018).
Samhällsbyggnadsnämndens förslag innebär att det totala beloppet för godkända investeringsprojekt (= vilka projekt som får genomföras) för åren 2018-2020 fortsatt uppgår till 126 502
tkr. Fastställda investeringsramar (= hur mycket som får användas respektive år) till och med
2020 summerar till samma belopp, se bilaga.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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2018-04-23

Dnr 2018/104

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2 februari 2018
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 1 mars 2018, § 37
Handlingar ang tillbyggnad
Tjänsteskrivelse, KLK, 13 mars 2018
Arbetsutskottets beslut 21 mars 2018, § 81
Kommunstyrelsens beslut, 2018-04-11, § 96.

Yrkanden
Christer Akej (M) yrkar avslag och anser att den begärda ombudgeteringen på 4 507 tkr
istället tillförs projekt 14795, överföringsledning Tommarp-Bjärsjö.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag, projekt Stengården förråd/personalutrymme tillåts öka med 4 507 tkr till 10 350 tkr mot Christer Akej (M) yrkande om att den begärda ombudgeteringen på 4 507 tkr istället tillförs projekt 14795, överföringsledning Tommarp-Bjärsjö och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Omröstning
Den som röstar för kommunstyrelsen förslag röstar Ja.
Den som röstar på Christer Akejs (M) avslagsyrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med 33 Ja-röster mot 11 Nej-röster, omröstningsbilaga 1.
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Godkänna följande justeringar av investeringsprojekt avseende vatten- och avloppsverksamheten för åren 2018-2020:

-

Projekt Stengården förråd/personalutrymme tillåts öka med 4 507 tkr till 10 350 tkr.

-

Projekt Tryckstegring tillåts öka med 1 415 tkr till 1 510 tkr.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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OMRÖSTNINGSBILAGA 1

Namn

JA

Karl-Erik Olsson (S)
Anders Johnsson (M)
Pia Ingvarsson (S)
Mats Bengtsson
Christer Akej (M)
Gudrun Schyman (F!)
Christer Grankvist (S)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Maria Linde Strömberg (M)
Jan Vokoun (S)
Lisa Kvarnbäck
(MP)
Carl-Göran Svensson (C)
Mathilda Pyk (F!)
Ylva Stockelberg Deilert (L)
Stefan Lamme (M)
Göran Persson (S)
Else-Beth Rolf (S)
Håkan Rosenkvist (M)
Christer Vigren (ÖP)
Tomas Assarsson (SD)
Per Andersson (S)
Ingela Nilsson (C)
Margaretha Hagstad (V)
Sven Olsson (M)
Ing-Marie Jakobsson (F!)
Anita Olsson (S)
Siv Bildtsen (MP)
Fredrik Ramberg (SD)
Anne-Li Roshagen (KD)
Jarl Kemnefeldt
(M)
Anders Åkerberg (S)
Håkan Erlandsson (C)

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
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Christl Bengtsson (S)
Malin Henriksson (L)
Bo Håkansson (M)
Christer Persson (ÖP)
Staffan Olzon (F!)
Lennart Månsson (S)
Kristina Åhberg
(M)
Berit Olsson (S)
Bertil Bjerstam (C)
Anne Olofsdotter (M)
Rolf Hansson (S)
Johan Niss (MP)
JA
NEJ
AVSTÅR
FRÅNVARANDE

Justerandes sign

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
33
11
0
5
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Dnr 2018/152

Ny bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv - Kommunassurans
Syd Försäkring AB
Ärendebeskrivning
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har överlämnat förslag till nytt aktieägaravtal, nytt
ägardirektiv samt ny bolagsordning. Tidigare har dessa tre dokument – Aktieägaravtal,
Ägardirektiv, och Bolagsordning, varit sammanfogade i ett dokument men när bolagsstämman 2017 gav bolaget i uppgift att uppdatera dokumentet, så togs beslutet att dela upp det i
tre individuella dokument.
Syftet med uppdateringen är att anpassa dokumenten efter ny lagstiftning och det har också
genomförts en smärre redaktionell justering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2018-03-14
Förslag till nytt aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Förslag till ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Arbetsutskottets beslut, 21 mars 2018, § 82
Kommunstyrelsens beslut, 2018-04-11, § 97.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT




Godkänna aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Godkänna ägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Godkänna bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

_______
Beslutet expedieras till:

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/159

Tilläggsanslag för utökning av Sankt Olofs skola
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en begäran om tilläggsanslag. Begäran följer
av att nämnden i februari och april beslutat om en utökning av Sankt Olofs skola med även
årskurs 4. Utökningen avses gälla från och med hösten 2018.
Avseende ökad driftram för barn- och utbildningsnämndens del begärs 541 tkr för 2018. Helårseffekten, det vill säga från 2019, beräknas till 1 197 tkr. Därtill anges att samhällsbyggnadsnämndens investeringsram behöver ökas med 1 804 tkr för ombyggnad av skolan. Barn- och
utbildningsnämnden begär för egen del 260 tkr till kompletterande utrustning.
Generellt bör det enligt kommunledningskontorets uppfattning gälla restriktivitet avseende
tilläggsanslag under pågående budgetår. En viktig orsak för detta är att samtliga nya behov/önskemål av rättviseskäl bör bli föremål för en samtidig prioritering.
När det gäller nu aktuell begäran är det barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för skolverksamhetens bedrivande, vilket inkluderar var undervisningen ska ske. Det är även nämndens ansvar att hantera den beslutade verksamheten inom av fullmäktige fastställd ekonomisk
ram. Därmed är det nämndens uppgift att genomföra omprioriteringar utifrån beslutade förändringar. Kostnaden 2018 för nu aktuell förändring, 541 tkr, motsvarar 0,14 procent av barn- och
utbildningsnämndens driftram. I sammanhanget kan noteras att i nuläget gör exempelvis socialnämnden, bland annat till följd av ökade placeringskostnader, anpassningar av verksamheten
för att försöka undvika alternativt minska ett befarat underskott.
Utifrån ovanstående är kommunledningskontorets bedömning att barn- och utbildningsnämnden inte bör beviljas den begärda utökningen av driftramen för 2018. När det gäller effekten
från 2019 och framåt kan nämnden återkomma i budgetskrivelsen för 2019-2021.
Som tidigare nämnts kan barn- och utbildningsnämnden besluta att finansiera utökningen av
Sankt Olofs skola genom omprioritering inom sin driftram. Om sådant beslut fattas bör samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden, utan fördröjning, ha möjlighet att
genomföra beskrivna investeringar. Förslaget är därför att fullmäktige beslutar att de båda berörda nämndernas investeringsramar ökas i enlighet med gjord framställan om barn- och utbildningsnämnden finansierar driftkostnaderna, inklusive kapitalkostnader och internhyra, inom befintlig driftram. Om barn- och utbildningsnämnden inte fattar dylikt beslut sker ingen
ökning av investeringsramarna.
Ökade investeringsramar kan kortsiktigt, det vill säga under 2018, finansieras genom minskning av kommunens likviditet (= banktillgodohavande). Långsiktigt, från och med 2019, finns
Justerandes sign
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möjlighet med finansiering från kommunfullmäktiges förfogande avseende investeringar (för
2019 innehåller denna reserv i nuläget 2,8 mnkr).

Beslutsunderlag
Motion från Sven Olsson (M) och Frida Törnqvist (M)
Tjänsteskrivelse, BUN, 2018-03-19
Kostnadsberäkning
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2018-04-09, § 33
Tjänsteskrivelse, BUN, 2018-03-19
Tjänsteskrivelse, KLK, 2018-04-16
Kommunstyrelsens beslut, 2018-04-23, § 99.

Yrkanden
Anders Johnsson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag vad gäller barn- och utbildningsnämndens framställan om tilläggsanslag och uppmanar nämnden att ompröva
beslut om en utökning av S:t Olofs skola inför budgetarbetet 2019.
Karl-Erik Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kjell Dahlberg (ÖP) menar att elevunderlaget för S:t Olofs skola är tillräckligt och yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sven Olsson (M) yrkar bifall till Anders Johnssons (M) avslagsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Anders Johnssons (M)
avslagsyrkande 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 Anders Johnssons (M) avslagsyrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med 30 Ja-röster, 12 Nej-röster och 2 avstår, omröstningsbilaga 2.
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
Justerandes sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om investeringskostnaden för ombyggnaden till klass 4 och för ny plats av fritidsverksamheten i S.t Olofs skola till ett maxbelopp av 1 804 000 kronor



Barn- och utbildningsnämndens begäran om ökad driftram för 2018 avslås.



Gällande ökad driftram från och med år 2019 kan barn- och utbildningsnämnden återkomma i budgetskrivelsen avseende åren 2019-2021.



Under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden under 2018 beslutar att inom tilldelad driftram finansiera beskriven kostnadsökning avseende Sankt Olofs skola medge
följande;

- samhällsbyggnadsnämndens investeringsram för 2018 ökas med 1 804 000 kr för ombyggnad,
- barn- och utbildningsnämndens investeringsram för 2018 ökas med 260 000 kr till utrustning,
- ökade investeringsramar på sammantaget 2 064 000 kr finansieras kortsiktigt under 2018
genom minskning av kommunens likviditet (= banktillgodohavanden) och långsiktigt, från
2019, genom minskning av kommunfullmäktiges förfogande avseende investeringar.

Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Maria Linde Strömberg (M), Stefan Lamme (M), Håkan Rosenkvist (M), Sven Olsson (M), Jarl Kemnefeldt
(M), Bo Håkansson (M), Kristina Åhberg (M), Anne Olofsdotter (M), Ylva Stockelberg
Deiler (L) och Malin Henriksson (L).
_______
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomienheten
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OMRÖSTNINGSBILAGA 2

Namn

JA

Karl-Erik Olsson (S)
Anders Johnsson (M)
Pia Ingvarsson (S)
Mats Bengtsson
Christer Akej (M)
Gudrun Schyman (F!)
Christer Grankvist (S)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Maria Linde Strömberg (M)
Jan Vokoun (S)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Carl-Göran Svensson (C)
Mathilda Pyk (F!)
Ylva Stockelberg Deilert (L)
Stefan Lamme (M)
Göran Persson (S)
Else-Beth Rolf (S)
Håkan Rosenkvist (M)
Christer Vigren (ÖP)
Tomas Assarsson (SD)
Per Andersson (S)
Ingela Nilsson (C)
Margaretha Hagstad (V)
Sven Olsson (M)
Ing-Marie Jakobsson (F!)
Anita Olsson (S)
Siv Bildtsen (MP)
Fredrik Ramberg (SD)
Anne-Li Roshagen (KD)
Jarl Kemnefeldt (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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Malin Henriksson (L)
Bo Håkansson (M)
Christer Persson (ÖP)
Staffan Olzon (F!)
Lennart Månsson (S)
Kristina Åhberg (M)
Berit Olsson (S)
Bertil Bjerstam (C)
Anne Olofsdotter (M)
Rolf Hansson (S)
Johan Niss (MP)
JA
NEJ
AVSTÅR
FRÅNVARANDE

Justerandes sign

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
30
12
2
5
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Extra medel till projektering och kostnadsberäkning Skillinge
Ärendebeskrivning
Samverkanspartierna har i skrivelse, 20 april 2018, framfört att ambitionerna under ett flertal år varit att förbättra den offentliga miljön i Skillinge.
Detta har bland annat handlat om ombyggnad av torget, tillfartsvägar till hamnen mm. Men
medel som tidigare budgeterats för ändamålet har behövts omprioriteras till andra projekt.
Samverkanspartierna bedömer nu att det finns skäl för att komma igång med projektet.
I ett första steg anser samverkanspartierna att man bör ge samhällsbyggnadsnämnden uppdrag utarbeta ett förslag till ombyggnad av Skillinge bycentrum/hamnområde.
Finansieringen bör ske genom att man tillför ytterligare 900 000 kronor för projektering
och kostnadsberäkning under 2018 av tillfartsväg norrifrån till Skillinge hamn samt åtgärder förutsätts i detaljplan för hamnområdet i Skillinge. Anslaget är därmed till kontot sammanlagt 1.5 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Skrivelse från samverkanspartierna, 20 april 2018
Kommunstyrelsens beslut, 2018-04-23, § 100.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Namn på kontot 12542 ändras till Skillinge bycentrum/ hamnområde.



Kontot 12542 Skillinge bycentrum tillförs ytterligare 700 000 kronor för
projektering och kostnadsberäkning under 2018.



Ökad investeringsram på 700 000 kronor finansieras kortsiktigt under 2018 genom
minskning av kommunens likviditet och långsiktig från 2019 genom minskning av
kommunfullmäktiges förfogande avseende investeringar.

_______
Beslutet expedieras till:
Samverkanspartierna
Ekonomienheten
Justerandes sign
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Motion från (F!) angående städverksamheten i kommunen.
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från Gudrun Schyman (F!) angående städverksamheten i kommunen.
Beslutsunderlag
Motion från Gudrun Schyman (F!), 2018-03-28.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Beslut fattas i
kommunfullmäktige

_______
Beslutet expedieras till:
Gudrun Schyman (F!)
Samhällsbyggnadsnämnden
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Motion från (M) om etablering av syskonförtur inom förskola och skola.
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från Sven Olsson (M) om etablering av syskonförtur inom förskola
och skola.
Beslutsunderlag
Motion från Sven Olsson (M), 2018-04-11.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Beslut fattas
i kommunfullmäktige.

_______
Beslutet expedieras till:
Sven Olsson (M)
Barn- och utbildningsnämnden
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Avsägelse av uppdrag i byggnadsnämnden och Simrishamns Bostäder Daniel Kronvall (SD)
Ärendebeskrivning
Daniel Kronvall (SD) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden och som ledamot i Simrishamns Bostäder AB.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Daniel Kronvall, 2018-04-03.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Bevilja Daniel Kronvall (SD) entledigande från uppdrag som ledamot i byggnadsnämnden samt i Simrishamns Bostäder AB.



Till ny ledamot i byggnadsnämnden utses:
Hans Dahlqvist (SD)
Rikstolvan 25
272 92 SIMRISHAMN



Till ny ledamot i Simrishamns Bostäder AB utses:
Hans Dahlqvist (SD)
Rikstolvan 25
272 92 SIMRISHAMN



Till ny ersättare i Simrishamns Bostäder AB utses:
Patrik Coucher (SD)
Sommargatan 19
272 92 SIMRISHAMN

_______
Beslutet expedieras till:
Daniel Kronvall
Hans Dahlqvist
Patrik Coucher
Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
Simrishamns Bostäder AB
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Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Sven Olsson
(M).
Ärendebeskrivning
Sven Olsson (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Sven Olsson (M), 2018-04-10.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Bevilja Sven Olsson (M) entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.



Till ny ersättare i kommunstyrelsen utses:
Henric Appelkvist (M)
Stora Norregatan 9
272 31 SIMRISHAMN.

_______
Beslutet expedieras till:
Sven Olsson
Henric Appelkvist
Kommunledningskontoret/kansliet
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Fyllnadsval efter Laila Lindström (SD): ledamot i kommunfullmäktige,
ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i socialnämnden, ledamot i kulturoch fritidsnämnden, ledamot i valnämnden, ersättare i byggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Fyllnadsval ska förrättas efter Laila Lindström (SD).
Fyllnadsval ska göras som; ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen,
ledamot i socialnämnden, ledamot i kultur- och fritidsnämnden, ersättare i byggnadsnämnden samt ledamot i valnämnden.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen gällande ledamot i kommunfullmäktige.



Till ny ersättare i kommunstyrelsen utses:
Thomas Paulsson (SD)
Simrishamnsvägen 12
276 50 HAMMENHÖG



Till ny ledamot i socialnämnden utses:
Åsa Blixt (SD)
Köpmangatan 34
276 30 Borrby



Till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden utses:
Gulli Nilsson (SD)
Bruksgatan 5 F
272 36 SIMRISHAMN
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Till ny ersättare i byggnadsnämnden utses:
Patrik Coucher (SD)
Sommargatan 19
272 37 SIMRISHAMN



Bordlägga ärendet om val till ledamot i valnämnden.

_____
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Thomas Paulsson
Åsa Blixt
Gulli Nilsson
Patrik Coucher
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MEDDELANDEN
Följande meddelanden redovisas:
-

Pensionsplacering – årsrapport 2017

-

Pensionsplacering – årsrapport 2017

_____
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