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Plats och tid

Rådhuset, stora salen, kl 18.00-20.10

Beslutande

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3

Övriga närvarande

Enligt särskild förteckning, sidan 3

Utses att justera

Pia Ingvarsson §§ 92-102, 104-123
Ingemar Nilsson § 92-98, 100-123

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret

Christer Grankvist § 103
Anders Johnsson § 99

Underskrifter

Paragrafer

92-123

Sekreterare

Carina Persson

Ordförande

Håkan Erlandsson

Justerande

Pia Ingvarsson §§ 92-102, 104-123

Christer Grankvist § 103

Ingemar Nilsson §§ 92-98, 100-123

Anders Johnsson, § 99

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

2018-06-18

Datum för
anslags uppsättande

2018-06-26

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Datum för
anslags nedtagande

2018-07-18

Underskrift

Carina Persson
Justerandes sign
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Beslutande

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

Karl-Erik Olsson (S)
Anders Johnsson (M)
Pia Ingvarsson (S)
Mats Bengtsson (C)
Christer Akej (M)
Gudrun Schyman (F!)
Christer Grankvist (S)
Gunilla Aastrup Persson (ÖP) tjänstgör för
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)
Bo Håkansson (M) tjänstgör för Stefan Lamme
(M)
Göran Persson (S)
Else-Beth Rolf (S)
Håkan Rosenkvist (M)
Christer Vigren (ÖP)
Tomas Assarsson (SD)
Per Andersson (S)
Bertil Bjerstam (C) tjänstgör för Ingela Nilsson (C)
Margaretha Hagstad (V) tjänstgör för Kristoffer Strutzenblad (V)
Sven Olsson (M)
Jacques Öhlund (F!)
Anita Olsson (S)
Thomas Hansson (MP)
Fredrik Ramberg (SD)
Annelie Rooshagen (KD) tjänstgör för Paul
Frogner Kockum (KD)
Ingemar Nilsson (M)
Anders Åkerberg (S)
Håkan Erlandsson (C)
Christl Bengtsson (S)
Sven Carlsson (L) tjänstgör för Malin Henriksson (L)
Karin Fellström (M)
Christer Persson (ÖP)
Ingmarie Jacobsen (F!)
Justerandes sign
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2018-06-18

Lennart Månsson (S)
Kristina Åhberg (M)
Berit Olsson (S)
Margaretha Nilsson (C)
Jarl Kemnefeldt (M) tjänstgör för Anne Olofsdotter (M)
Rolf Hansson (S)
Siv Bildtsén (MP)
Övriga deltagande

Annika Månsson (M)
Jan-Erik Persson (S)
Göran Thorén (S)
Birgitta Öman (S)
Gerd Lundin (S)
Carina Persson, nämndsekreterare

Justerandes sign
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§ 104
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§ 109
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§ 112
§ 113
§ 114
§ 115
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§ 117
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Rubrik

Ärende

Information om Hat, Hot och Våld
Val av justerare och fastställande av justeringssammanträde
Fastställande av föredragningslista - kommunfullmäktige
Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande;
Uthyrning av Västra Park
INTERPELLATIONER
Interpellation till Socialnämndens ordförande angående särskilt boende.
MEDBORGARFÖRLSAG
Medborgarförslag ang text på tilläggstavla vid "fyrvägsstop"
Medborgarförslag - Rensning av Tomarpsån.
BESLUTSÄRENDE
Revisionsberättelse för år 2017 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Revisionsberättelse för år 2017 - ÖKRAB
SÖSK årsredovisning 2017
Revisionsberättelse för år 2017 - Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund
Årsrapport och Revisionsberättelse 2017 - Sydöstra
Skånes Samordningsförbund
Ej besvarade motioner
Ej besvarade medborgarförslag
Miljöbokslut 2017
Motion från Anders Johnsson (M) om namnbyte till
Österlens kommun
Detaljplan för Solrosen 17 och del av Simrishamn
2:59 - antagande
Genomförandeavtal för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59
Markanvisning Joneberg 2 - förlängning av avtal
Uppdaterad styrmodell
Försäljning av industritomt Mellby 25.23, Gabriel
Ängmo
Motion från Christer Akej (M) och Kristina Åhberg
(M) om att återinrätta tjänst som stadsarkitekt
Ändring av beslut om utbyggndsområde VA
Revidering av regler för avgifter - Socialnämnden
Motion ang. Simrishamns kommuns anslutning till
Länsstyrelsens strategi "Ett jämnställt Skåne".
Motion från Centerpartiet att bygga en hall för fotboll
Justerandes sign
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§ 123
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inomhus.
Motion - Trygghetsskapande åtgärder i Simrishamn.
Centerpartiet
VALÄRENDE
Avsägelse från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden - Ann-Sofie Pellas (F!)
Val av ledamot i valnämnden efter Laila Lindström
(SD)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Jeanette Svensson (ÖP)
MEDDELANDE
Förbättra cykelmiljön i kommunen
Sommarhälsning

Justerandes sign

2018/238

48
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49

2018/195

50

2018/242

51

2017/385

52
53
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§ 92

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

Dnr ParagrafNr.

Information om Hat, Hot och Våld
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare har inbjudits till information i ”Hat, Hot och
Våld”.
Edward Andersson, SKL, håller i informationen.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 93

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

Dnr ParagrafNr.

Val av justerare och fastställande av justeringssammanträde
Kommunfullmäktige beslutar att till justerare vid dagens sammanträde utses Pia Ingvarsson (S) och Ingemar Nilsson (M).
Justeringssammanträde äger rum måndagen den 25 juni, kl 09.30, på kommunledningskontoret, Simrishamn.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

8

Kommunfullmäktige

§ 94

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

Dnr 2018/81

Fastställande av föredragningslista
Till dagens sammanträde har inkommit fråga från Christer Akej (M) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Carl-Göran Svensson (C) angående Västra Parkskolan.
Frågan har inkommit i rätt tid.
Ett extra ärende har tillkommit på dagens kungörelse: Revidering av regler för avgifter –
socialnämnden.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Godkänna dagens ärendelista med tillägg av inlämnad fråga från Christer Akej (M)
ang Västra Parkskolan samt revidering av regler för avgifter – socialnämnden.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

Dnr 2018/286

Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande; Uthyrning av Västra
Park
Christer Akej (M) har inkommit med fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande ang
Västra parkskolan.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Carl-Göran Svensson (C), besvarar frågan.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 96

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

Dnr 2018/229

Interpellation till Socialnämndens ordförande angående särskilt boende.
Ärendebeskrivning
Paul Frogner Kockum (KD) har i interpellation ställt frågan om tröskeln är för hög eller
felaktig för att få en plats på särskilt boende.
Interpellationen är ställd till socialnämndens ordförande.
Ordföranden ställer frågan om interpellationen får ställas.
Vid dagens sammanträde är Paul Frogner Kockum (KD) inte närvarande, men enligt hans
ersättare Annelie Rooshagen (KD) får socialnämndens ordförande Pia Ingvarsson besvara
interpellationen vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Interpellation från Paul Frogner Kockum (KD), 8 maj 2018.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Interpellationen från Paul Frogner Kockum (KD) får ställas.



Socialnämndens ordförande, Pia Ingvarsson (S), besvarar interpellationen vid dagens sammanträde.

_______
Beslutet expedieras till:
Paul Frogner Kockum

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 97

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

Dnr 2018/209

Medborgarförslag ang text på tilläggstavla vid "fyrvägsstop"
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Froste Persson, Simrishamn, om text på tilläggstavla
vid ”fyrvägsstop”.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Froste Persson, 23 april 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:
Samhällsbyggnadsnämnden
Froste Persson

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 98

Sammanträdesprotokoll
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Dnr 2018/234

Medborgarförslag - Rensning av Tommarpsån
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Tommy Johansson, Simrishamn, om rensning av
Tommarpsån..
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Tommy Johansson, 14 maj 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:
Samhällsbyggnadsnämnden
Tommy Johansson

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 99

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

Dnr 2018/143

Revisionsberättelse för år 2017 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Ärendebeskrivning
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har avlämnat årsredovisningen för
2017.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att medlemskommunernas fullmäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 9 maj 2018, § 121
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 19 april 2018
Årsredovisning 2017, Ystad- Österlenregionens miljöförbund
Revisionsberättelse 2017, 8 mars 2018
Arbetsutskottets beslut 25 april 2018, § 111.
Jäv
Ingemar Nilsson (M), Lisa Kvarnbäck (MP), Margaretha Nilsson (C), Rolf Hansson (S)
och Gunilla Aastrup Persson (ÖP) anmäler jäv i ärendet och deltar inte i beslutet.
Anders Johnsson (M) utses att justera denna paragraf.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Godkänna årsredovisningen och bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

_______
Beslutet expedieras till:
Miljöförbundet

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 100

Sammanträdesprotokoll
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Dnr 2018/70

Revisionsberättelse för år 2017 - ÖKRAB
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB) har avlämnat årsredovisning för 2017. Årets resultat efter bokslutsdispositioner uppgår till ca
-53 tkr. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att resultatet balanseras i
ny räkning samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 9 maj 2018, § 122
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 16 april 2018
Årsredovisning 2017, Österlens kommunala renhållnings AB
Rapportering från PwC, Österlens kommunala renhållnings AB, avser räkenskapsår 2017
Lekmannarevisorers granskningsrapport för år 2017 – Österlens Kommunala Renhållnings
AB
Arbetsutskottets beslut, 25 april 2018, § 112
Jäv
Christer Akej (M) och Siv Bildtsen (MP) anmäler jäv i ärendet och deltar inte i beslutet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att fastställa resultat-och balansräkning samt att resultatet balanseras i ny räkning.



Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2017.

_______
Beslutet expedieras till:
ÖKRAB

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 101

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

Dnr 2018/184

SÖSK årsredovisning 2017
Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté har översänt årsredovisning för 2017. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att kommitténs ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 9 maj 2018, § 123
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 19 april 2018
Årsredovisningen för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 2017
Revisionsberättelse för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 2017
Arbetsutskottets beslut, 25 april 2018, § 113.
Jäv
Karl-Erik Olsson (S) och Anders Johnsson (M) anmäler jäv i ärendet och deltar inte i beslutet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Godkänna årsredovisningen avseende 2017 för Sydöstra Skånes samarbetskommitté



Bevilja ledamöterna i Sydöstra Skånes samarbetskommitté ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

_______
Beslutet expedieras till:
SÖSK

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 102

Sammanträdesprotokoll
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Dnr 2018/174

Revisionsberättelse för år 2017 - Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Räddningsförbund har översänt årsredovisning för 2017. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 9 maj 2018, § 124
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 19 april 2018
Årsredovisningen för Sydöstra Skånes Räddningsförbund 2017
Revisionsberättelse för Sydöstra Skånes Räddningsförbund 2017
Arbetsutskottets beslut, 25 april 2018, § 114.
Jäv
Jan Vokoun (S) och Håkan Rosenkvist (M) anmäler jäv i ärendet och deltar inte i beslutet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Godkänna årsredovisningen avseende 2017 för Sydöstra Skånes Räddningsförbund



Bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i Sydöstra Skånes Räddningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

_______
Beslutet expedieras till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
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Dnr 2018/219

Årsrapport och Revisionsberättelse 2017 - Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Sydöstra Skånes Samordningsförbund har avgett årsredovisning för 2017.
Av revisionsberättelsen framgår att det tillstyrkts att årsredovisningen godkänns och att
ansvarsfrihet beviljas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 13 juni 2018, § 143
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 7 maj 2018
Årsberättelse 2017 Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Granskningsrapport Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Revisionsberättelse för år 2017 – Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Jäv
Pia Ingvarsson (S) och Maria Linde Strömberg (M) och Karl-Erik Olsson (S) anmäler jäv i
ärendet och deltar inte i beslutet.
Att justera denna paragraf utses Christer Grankvist (S).
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Årsredovisningen 2017 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund godkännes



Bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

_______
Beslutet expedieras till:
Sydöstra Skånes Samordningsförbund

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 104

Sammanträdesprotokoll
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Dnr 2018/179

Ej besvarade motioner
Ärendebeskrivning
Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och
motioner, KL kap 5. 23, 2 § 30.
Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år ska
redovisa de medborgarförslag och motioner som inte beretts färdigt och beslutats. Arbetsordningen § 31, § 27.
Enligt KL, kap 5, § 35, 2:a stycket, ges fullmäktige rätt att avskriva motioner som ej handlagts inom ett år från det att motionen väckts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 9 maj 2018, § 125
Tjänsteskrivelse, KLK 13 april 2018
Förteckning, ej besvarade motioner
Arbetsutskottets beslut, 25 april 2018, § 115
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Med godkännande lägga den i ärendet gjorda redovisningen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
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Dnr 2018/180

Ej besvarade medborgarförslag
Ärendebeskrivning
Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och
motioner, KL, kap 5,
Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år ska
redovisa de medborgarförslag och motioner som inte beretts färdigt och beslutats. Arbetsordningen, § 31, § 27
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 9 maj 2018, § 126
Tjänsteskrivelse, KLK, 13 april 2018
Sammanställning över ej färdigbehandlade medborgarförslag
Arbetsutskottets beslut, 25 april 2018, §116.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Med godkännande lägga den i ärendet gjorda redovisningen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 106

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

Dnr 2018/197

Miljöbokslut 2017
Ärendebeskrivning
De nationella miljökvalitetsmålen
Riksdagen antog år 1999 femton så kallade miljökvalitetsmål med beskrivningar av vilka
tillstånd som ska uppnås för att olika miljöproblem ska anses vara lösta. Miljökvalitetsmålen togs fram i syfte att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Det innebär att miljöpåverkan måste minska till hållbara nivåer
före år 2020, som är satt som slutdatum. Länsstyrelsens i Skåne län uppgift har varit att
precisera, konkretisera och regionalt anpassa de nationella målen i ett antal delmål som
gäller för Skåne län. År 2003 antog länsstyrelsen programmet Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram. Som en anpassning till förändringar på nationell nivå utfördes en mindre revidering år 2007. Ett åtgärdsprogram för de regionala miljömålen har utarbetats och
därefter med jämna mellanrum uppdaterats.
Kommunerna har en viktig roll i arbetet med att nå de regionala miljömålen såväl som de
nationella miljökvalitetsmålen, både som myndighetsutövare och som ansvarig för samhällsplaneringen. Kommunens miljömålsprogram innehåller ett antal åtgärder som bygger
på Länsstyrelsens i Skåne län åtgärdsprogram. Simrishamns kommuns miljömålsåtgärdsprogram Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen 2015-2020 antogs av Kommunstyrelsen
2013-03-13, med revideringar 2014-10-13 och med smärre ändringar och korrigeringar
beslutade i samband med antagande av miljöbokslut 2015 och 2016.
Ett antal av åtgärderna är i föreliggande bokslut korrigerade i ansvarsled p.g.a. förändringar i organisation och för att bättre följa reglemente. Åtgärdsprogrammet ska förtydliga förvaltningarnas ansvar och samtidigt sprida kunskap om vad olika aktörer arbetar med. I syfte att kunna sammanställa en beskrivning av hur de olika åtgärderna fortskrider, och hur
ansvariga organ uppnått ställda mål och åtgärder, har förfrågningar om detta gått ut till
berörda förvaltningar, enheter, miljöförbund och tjänstemän under februari 2018. En person på varje förvaltning har fått ansvar för återrapportering av miljömålsarbetet. För att
synliggöra andra miljömålsgynnande aktiviteter som också sker i kommunen, men ligger
utanför miljömålsprogrammet, finns i årets miljöbokslut även redovisade några exempel.
Syftet är att visa att miljömålen och miljöarbete är bredare implementerade i kommunens
verksamheter än vad som inryms i miljömålsprogrammets miljöåtgärder och ett urval aktörers aktiviteter redogörs därför för att visa på goda exempel.
Varje delåtgärd i miljöbokslutet redovisas med en bedömning om den är uppnådd eller ej. I
bedömningarna hur väl åtgärderna uppnått målen under 2017 används en färgskala från
grön, över gul, till röd för enkelhetens och överblickbarhetens skull. Det bör framhävas att
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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för ett antal ej färdigställda åtgärder får deras status oproportionell stor påverkan på sammanräkningen, då de är upptagna i programmet som lösningar på flera olika miljömålsåtgärder och därmed räknas mer än en gång. Det betyder bl.a. att antalet kvarstående röda
och gula statusmarkeringar inte är helt rättvisande för läget 2017. Därtill har under 2017
fler åtgärder satts igång och arbetats med än under någon av de föregående åren. Det finns
däremot bara tre färger för statusmarkering i föreliggande redovisningsform, vilket innebär
att ett helt nyligen påbörjat arbete får samma gula färg som ett nästan färdigställt arbete.
Därmed blir färgernas antal något missvisande i årets miljöbokslut, med tendens att visa en
sammantaget mindre förbättrad status jämfört med föregående år än vad faktiskt är fallet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 9 maj 2018, § 128
Tjänsteskrivelse, KLK, 19 april 2018
Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen 2015-2020,
Miljöbokslut 2017
Arbetsutskottets beslut, 25 april 2018, § 118.
Yrkanden
Lisa Kvarnbäck (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christer Akej (M) yrkar återremiss eftersom man anser att det finns brister i bokslutet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Christer Akejs (M) återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Omröstning
Den som vill att ärendet avgörs idag rösta Ja.
Den som vill att ärendet återremitteras röstar Nej.
Voteringen utfaller med 26 Ja-röster mot 18 Nej-röster, omröstningsbilaga 1, vilket innebär
att ärendet återremitteras.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Miljöbokslut 2017 återremitteras för översyn av statusen på miljöåtgärderna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/miljöstrategen

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)
Gunilla Aastrup Persson (ÖP)
Maria Linde Strömberg (M)
Jan Vokoun (S)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Carl-Göran Svensson (C)
Mathilda Pyk (F!)
Ylva Stockelberg Deilert (L)
Bo Håkansson (M)
Göran Persson (S)
Else-Beth Rolf (S)
Håkan Rosenkvist (M)
Christer Vigren (ÖP)
Tomas Assarsson (SD)
Per Andersson (S)
Bertil Bjerstam (C)
Margaretha Hagstad (V)
Sven Olsson (M)
Jacques Öhlund (F!)
Anita Olsson (S)
Thomas Hansson (MP)
Fredrik Ramberg (SD)
Annelie Rooshagen (KD)
Ingemar Nilsson (M)
Anders Åkerberg (S)
Håkan Erlandsson (C)
Christl Bengtsson (S)
Sven Carlsson (L)
Karin Fellström (M)
Christer Persson (ÖP)
Ingmarie Jacobsen (F!)
Lennart Månsson (S)
Kristina Åhberg (M)
Berit Olsson (S)
Margaretha Nilsson (C)
Jarl Kemnefeldt (M)
Rolf Hansson (S)

x

NEJ

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
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Motion från Anders Johnsson (M) om namnbyte till Österlens kommun
Ärendebeskrivning
Anders Johnsson (M) har i inkommen motion föreslagit fullmäktige besluta ”att utreda
möjligheten att Simrishamns kommun byter namn till Österlens kommun”.
En kommun kan hos regeringen ansöka om att få byta namn.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet på sammanträdet den 24 januari 2018 uppdrogs åt kommundirektören att se hur en annonsering kan ske gällande synpunkter om namnbyte till Österlens kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 9 maj 2018, § 129
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 17 april 2018
Sammanställning, annons samt inkomna svar och synpunkter.
Arbetsutskottets beslut, 24 januari 2018, § 11
Motion från Anders Johnsson (M), inkommen 2017-05-26
Arbetsutskottets beslut, 25 april 2018, § 119
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Med hänvisning till gjord undersökning anses motionen vara besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Anders Johnsson (M)

Justerandes sign
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Detaljplan för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59 - antagande
Ärendebeskrivning
Planärendet gäller prövning av ny detaljplan för fastigheten Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59. Planen omfattar och reglerar Solrosen 17 plus en mindre del av den angränsande fastigheten Simrishamn 2:59.
Simrishamns Bostäder begärde i april 2016 planmedgivande för att möjliggöra bostadsbebyggelse inom den nordvästra delen av Solrosen 17.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 september 2016 att medge upprättande av
detaljplan.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 april 2018 att detaljplanen godkänns och
överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 13 juni 2018, § 140
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 16 maj 2018
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 26 april 2018, § 82.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 11 april 2018.
Detaljplan - antagandehandlingar, 4 januari 2017, reviderade 25 januari 2018.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Detaljplanen för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59 antas.

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Simrishamns Bostäder
Metria
Lägenhetsinnehavare kv Hermelinen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Besvärshänvisning
Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Justerandes sign
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Genomförandeavtal för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59
Ärendebeskrivning
Simrishamns Bostäder AB har för avsikt att bygga nya bostäder inom fastigheten Solrosen
17. Ny detaljplan har tagits fram och om denna antas behöver del (ca 145 kvm) av Simrishamn 2:59 regleras över till Solrosen 17.
Exploatören kommer också att behöva bekosta en flytt av kommunala VA-ledningar inom
planområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till genomförandeavtal vilket exploatören undertecknat. Exploatören har även undertecknat ett förslag till
överenskommelse om fastighetsreglering som kan undertecknas av kommunen när detaljplanen vunnit laga kraft.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 april 2018, § 81, föreslå kommunfullmäktige
att genomförandeavtalet med Simrishamns Bostäder AB avseende Solrosen 17 och del av
Simrishamn 2:59 godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 13 juni 2018, § 141
Arbetsutskottets beslut, 30 maj 2018, § 141
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 16 maj 2018
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 24 april 2018, § 81.
Genomförandeavtal för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59, undertecknat av Simrishamns bostäder AB.
Jäv
Ingmarie Jacobsen (F!) anmäler jäv i ärendet och deltar inte i beslutet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Godkänna upprätta genomförandeavtal med Simrishamns Bostäder AB avseende
Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59.



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

_______
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Simrishamns Bostäder

Justerandes sign
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Markanvisning Joneberg 2 - förlängning av avtal
Ärendebeskrivning
Utvecklingsbolaget Sverige AB har sedan den 6 april 2017 ett genomförandeavtal avseende byggnation inom fastigheten Joneberg 2. Bygglov finns och försäljning av bostadsrätterna är påbörjade, men själva byggnationen beräknas komma igång först hösten 2018.
Enligt gällande avtal anvisar kommunen exploatören fastigheten Joneberg 2 för en tid av
ett år från avtalets undertecknande.
Då denna tid passerat har därför exploatören till samhällsbyggnadsförvaltningen inkommit
med önskemål om förlängning av avtalet.
Utvecklingsbolaget Sverige AB har överfört rättigheterna avseende Joneberg 2 till ett nytt
separat bolag; Nybo Bostadsutveckling AB.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 26 april 2018, § 79, beslutat föreslå kommunfullmäktige att genomförandeavtalet med Nybo Bostadsutveckling AB, avseende bostäder inom
fastigheten Joneberg 2, förlängs till och med den 31 januari 2019, då byggnationen förväntas vara påbörjad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 13 juni 2018, § 142
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 11 maj 2018.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 26 april 2018, § 79.
Genomförandeavtal Joneberg 2, 6 april 2017.
Bakgrund/utredning
Enligt gällande genomförandeavtal får detta inte överlåtas till annan utan kommunens godkännande.
Utifrån samhällsbyggnadsnämndens beslut att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
avtalsförlängningen med nya bolaget, Nybo Bostadsutveckling AB, kan överlåtelsen anses
godkänd.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Befintligt genomförandeavtal med Utvecklingsbolaget Sverige AB (överlåtet till
Nybo Bostadsutveckling AB), avseende bostäder inom fastigheten Joneberg 2, förlängs till och med den 31 januari 2019, då byggnationen förväntas vara påbörjad.
Justerandes sign
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Om avtalet vill förlängas ytterligare måste en skriftlig begäran om detta inkomma
till kommunen.

_______
Beslutet expedieras till:
Utvecklingsbolaget Sverige Ab
Nybo Bostadsutveckling AB
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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Uppdaterad styrmodell
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2012 en ny styrmodell för Simrishamns kommun.
Styrmodellen reglerar visionen och övriga styrdokuments inbördes ordning, begrepp och
fastställande nivå.
Styrmodellen har använts i kommunens styrning under de senaste åren och efterhand som
modellen använts har också en del nya begrepp uppstått för att förtydliga modellen. Av den
anledningen föreslås nu ett förtydligande och fastställande av styrmodellens olika begrepp
och visualisering.
Begrepp som förändrats är kommunfullmäktiges fokusområden som föreslås benämnas
kommunfullmäktiges mål. I styrmodellsbilden är också tillagt en förtydligande ruta kring
värdegrund, majoritetens framtidsförklaring, övriga styrdokument och medarbetarsamtal/utvecklingsplan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 13 juni 2018, § 144
Tjänsteskrivelse, daterad 21 maj 2018
Bild styrmodell Simrishamn, daterad 21 maj 2018
Yrkanden
Gudrun Schyman (F!) lägger som tilläggsyrkande att man efter valet gör en utvärdering av
styrmodellen för Simrishamns kommun.
Karl-Erik Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens och har inget emot en utvärdering.
Anders Johnsson (M) yrkar bifall till Gudrun Schymans (F!) tilläggsyrkande.
Gunilla Aastrup Persson yrkar bifall till Gudrun Schymans (F!) tilläggsyrkande.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Fastställa uppdaterad styrmodell för Simrishamns kommun enligt nytt förslag daterad 21 maj 2018
Justerandes sign
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Upphäva tidigare beslut om styrmodell för Simrishamn KF 26 mars 2012 §35



Efter valet 2018 ska en utvärdering av styrmodellen föras för Simrishamns kommun

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Försäljning av industritomt Mellby 25:23
Ärendebeskrivning
Gabriel Ängmo har sedan tidigare reserverat verksamhetstomten Mellby 25:23 med avsikten att uppföra en handelsbyggnad med kontor, butik, snickeriverkstad och showroom.
Bygglov erhölls den 9 mars 2017. Det gängse priset vid försäljning av kommunens industrimark i det aktuella planområdet är 80 kr/m2, planavgiften inberäknad. Eftersom aktuell
detaljplan innehåller en bestämmelse om planavgift som fakturerats Ängmo, är det skäligt
att kommunen gör avdrag för samma summa i köpet. Planavgiften grundar sig på bygglovet och därför har köpesumman inte kunnat fastställas förrän bygglovet var klart och planavgiften känd.
Med 80 kr/m2 blir köpeskillingen 89 920 kronor. Planavgiften uppgår till 21 805 kronor.
Planavgiften betalas initialt in tillsammans med bygglovavgiften (och flyttas sedan internt
över till exploateringsprojektet) vilket innebär att den i köpeavtalet angivna köpeskillingen
blir 68 115 kronor (89 920 kronor minus 21 805 kronor)
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 13 juni 2018, § 145
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 31 maj 2018, § 106
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-14
Köpekontrakt påtecknat av Gabriel Ängmo, 2018-05-05
Kartskiss över Mellby 25:23
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Mellby 25:23 till
Gabriel Ängmo



Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande, Karl-Erik Olsson (S), och kommundirektör Diana Olsson underteckna köpeavtalet.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Gabriel Ängmo
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Motion från Christer Akej (M) och Kristina Åhberg (M) om att återinrätta tjänst som stadsarkitekt
Ärendebeskrivning
Christer Akej (M) och Kristina Åhberg (M) har inkommit till kommunfullmäktige den 15
december 2017 med en motion med yrkandet att kommunen återinrättar en tjänst som
stadsarkitekt.
Motionen: ”Simrishamns kommun har tidigare under lång tid haft en tjänst som stadsarkitekt. Befattningshavaren av den tjänsten var också chef för dåvarande stadsarkitektkontoret som ansvarade för planer och bygglov med tillhörande tillsyn. Stadsarkitekten var också föredragande i byggnadsnämnden som då beslutade i dessa frågor. För några år sedan
avskaffades tjänsten som stadsarkitekt i vår kommun och ersattes av en plan- och byggchef.
Simrishamns kommun är en kommun med många riksintressen, en kommun med värdefulla
kultur- och naturmiljöer. Detta gör att all planläggning och bygglovsgivning måste ske
med stor försiktighet för att bevara kommunens särart. Samtidigt måste kommunen kunna
utvecklas och möta framtida krav på bra boende och erbjuda fler att flytta till och bosätta
sig i kommunen.
Benämningen Stadsarkitekt markerar på ett tydligare och mer enhetligt sätt kommunens
ambition att värna om fokus att skapa en till staden och kommunen väl anpassad bebyggelse som samtidigt är framåtsyftande. Tidigare var det krav på att en byggnadsnämnd skulle
ha en stadsarkitekt vid sin sida. Det kravet finns inte längre. Likväl har många kommuner
idag en stadsarkitekt.
Vi yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar
att kommunen återinrättar en tjänst som stadsarkitekt”
Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden
ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal
i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden på ett tillfredsställande sätt ska kunna fullgöra sina uppgifter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har
för närvarande nio medarbetare med olika typer av arkitektutbildning.
Förvaltningen delar åsikten att Simrishamns kommun bör ha en stark kompetens i gestaltningsfrågor gällande både befintlig bebyggelse och framtida bebyggelseutveckling. Planoch exploateringsenheten arbetar just nu med ett övergripande arkitektur- och kulturmiljöprogram som kommer att bli ett viktigt verktyg för att bevara och utveckla kommunens
unika värden.
Justerandes sign
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Förvaltningens bedömning är att den redan idag har den kompetens som en stadsarkitektfunktion ska ha, men att det möjligen skulle uttalas ett tydligare ansvar och mandat att driva och lyfta frågor för strategier och utveckling av den gestaltade livsmiljön. En av de viktigaste arbetsuppgifterna för en stadsarkitekt är att kunna kommunicera vad som är värdeskapande arkitektur och att kunna samla tjänstemän och beslutsfattare kring en helhetssyn redan i tidiga skeden av plan- och bygglovsärenden.
När det gäller t.ex. åtgärder på objekt med kulturhistoriskt värde, som kräver bygglov eller
bygganmälan enligt PBL, behövs ofta antikvarisk medverkan (expert), som vid sidan av
detta uppdrag också kan vara utsedd till fristående sakkunnig kontrollant av kulturvärden
enligt PBL.
Boverket har inrättat en ny tjänst, en riksarkitekt, som är tänkt att inspirera och visa på goda exempel.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 13 juni 2018, § 146
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 31 maj 2018, § 107.
Arbetsutskottets beslut, 30 maj 2018, § 146
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-11
Motion från Christer Akej (M) och Kristina Åhberg (M) inkommen till samhällsbyggnadsförvaltningen den 12 februari 2018.
Plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap 7 §
Yrkanden
Christer Akej (M) yrkar bifall till motionen om återinrättande av tjänst som stadsarkitekt.
Kristina Åhberg (M) yrkar bifall till motionen.
Jacques Öhlund (F!) yrkar avslag på motionen eftersom all kompetens redan finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Thomas Hansson (MP) yrkar bifall till att motionen avslås.
Carl-Göran Svensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen mot
Christer Akejs (M) yrkande om att bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Omröstning
Den som röstar för att motionen avslås röstar Ja.
Den som röstar för att motionen bifalles röstar Nej.
Voteringen utfaller med 29 Ja-röster, 13 Nej-röster och 2 som avstår.
Kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Avslå motionen med yrkande om återinrättande av tjänst som stadsarkitekt.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Maria Linde Strömberg (M), Bo Håkansson (M), Håkan Rosenkvist (M), Sven Olsson (M), Ingemar Nilsson
(M), Karin Fellström (M), Kristina Åhberg (M), Jarl Kemnefeldt (M), Annelie Rooshagen
(KD).
Anteckning till protokollet
Sven Carlsson (L) och Ylva Stockelberg Deilert (L) lämnar följande protokollsanteckning;
Liberalerna vill återinrätta stadsarkitekt och är för nybyggnation men vill också bevara
våra kulturmiljöer.
_______
Beslutet expedieras till:
Anders Johnsson (M)
Kristina Åhberg (M)

Justerandes sign
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Namn

JA

Karl-Erik Olsson (S)
Anders Johnsson (M)
Pia Ingvarsson (S)
Mats Bengtsson
Christer Akej (M)
Gudrun Schyman (F!)
Christer Grankvist (S)
Gunilla Aastrup Persson (ÖP)
Maria Linde Strömberg (M)
Jan Vokoun (S)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Carl-Göran Svensson (C)
Mathilda Pyk (F!)
Ylva Stockelberg Deilert (L)
Bo Håkansson (M)
Göran Persson (S)
Else-Beth Rolf (S)
Håkan Rosenkvist (M)
Christer Vigren (ÖP)
Tomas Assarsson (SD)
Per Andersson (S)
Bertil Bjerstam (C)
Margaretha Hagstad (V)
Sven Olsson (M)
Jacques Öhlund (F!)
Anita Olsson (S)
Thomas Hansson (MP)
Fredrik Ramberg (SD)
Annelie Rooshagen (KD)
Ingemar Nilsson (M)
Anders Åkerberg (S)
Håkan Erlandsson (C)
Christl Bengtsson (S)
Sven Carlsson (L)
Karin Fellström (M)
Christer Persson (ÖP)
Ingmarie Jacobsen (F!)
Lennart Månsson (S)
Kristina Åhberg (M)
Berit Olsson (S)
Margaretha Nilsson (C)
Jarl Kemnefeldt (M)
Rolf Hansson (S)
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§ 114

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

Dnr 2018/254

Ändring av beslut om utbyggndsområde VA
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun har de senaste åren fokuserat sitt arbete mot utbyggnad av ledningsnät för VA på landsbygden. Mellan 2005–2016 har ledningsnätets omfattning ökat med
cirka 40 %. Den dominerande tekniken har varit LTA-system (lågtrycksavlopp), vilket
medfört att ca 1000 villapumpstationer installerats i kommunen.
Den omfattande utbyggnaden har medfört att underhållet på befintligt ledningsnät blivit
eftersatt. För att kunna möta kommunens planer om framtida förtätning inom tätorterna
måste VA-verksamheten tillåtas att prioritera projekt som fokuserar på de centrala delarna,
såsom reningsverk, överföringsledningar och förnyelsearbete.
Samhällsbyggnadsförvaltningen förordnar att VA-huvudmannen samhällsbyggnadsnämnden yrkar på att beslutet i kommunfullmäktige den 27 juni 2016, § 147, ”Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utifrån målsättningen inom 5 år bygga ut VA i områdena
Rönnebröd, Attusa m fl.” upphävs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 13 juni 2018, § 147
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll, 2018-05-31, § 119
Arbetsutskottets beslut, 30 maj 2018, § 147
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-21
Sammanställning enkätundersökning, 2018-01-20
Lokaliseringsutredning St Olof - Vitaby, 2018-01-05
Intresseanmälan, 2017-11-28
Kallelse informationsmöte med fastighetsägare, 2017-07-24
PM VA-utbyggnad Rönnebröd, Attusa, Holmarna samt Tåghusa, 2016-11-24
Presentation Samhällsbyggnadsnämnden, 2016-11-24
Simrishamns kommuns VA-plan, fastställd 2016-06-27, § 147
Kommunfullmäktiges beslut, 2016-06-27 § 147
Kommunstyrelsens beslut, 2016-06-15 §172
Arbetsutskottets beslut, 2016-06-01 § 194
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2016-05-10

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 114 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

Dnr 2018/254

Yrkanden
Christer Vigren (ÖP) yrkar att kommunfullmäktige säger nej till kommunstyrelsens förslag. Utbyggnad av vatten och avlopp ska ske enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut.
Frivillig anslutning och till normal anslutningsavgift som alla andra betalar i kommunen.
Inte mer.
Ingmarie Jacobsen (F!) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christer Akej (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carl-Göran Svensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att upphäva kommunfullmäktiges beslut, 27 juni 2016, § 147 mot Christer Vigrens (ÖP) om att utbyggnaden av
vatten och avlopp ska ske enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2016-06-27, § 147, i den del som avser ”Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utifrån målsättningen inom 5 år bygga ut VA i områdena Rönnebröd, Attusa m fl.”
Reservationer
Christer Vigren (ÖP) lämnar skriftlig reservation i ärendet.
_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 115

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

Dnr 2018/273

Revidering av regler för avgifter - Socialnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunen har enligt socialtjänstlagen 8 kap, LSS 18–21 §§, hälso- och sjukvårdslagen
26–27 §§, Ärvdabalken 18 kap 2 § rätt att ta ut avgifter för vissa tjänster. I och med det nya
verksamhetssystemet har förvaltningen sett över regler och rutiner, så även inom avgifterna.
Efter att ha undersökt hur andra kommuner hanterar denna avgift i samma verksamhetssystem som förvaltningen inför, skapades detta förslag. Förslaget är att HSL debiteras med
en fast månadsavgift oavsett antal besök av legitimerad personal. Detta är en enkel regel
för både personal och enskilda att förstå samt att inga sidodokument för debitering behövs.
Måltidsavgiften reduceras vid frånvaro hel dag det vill säga inget avdrag om man endast är
borta på lunchen

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut, 31 maj 2018, § 98
Tjänsteskrivelse 2018-05-28
Reviderade Regler för avgifter
Reviderad prislista 2018
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Anta reviderade Regler för avgifter enligt föreliggande förslag gällande från och
med 1 juli 2018



Föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att anta reviderat förslag till taxor
och avgifter 2018

_______
Beslutet expedieras till:
Socialnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

46

Kommunfullmäktige

§ 116

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

Dnr 2018/206

Motion från (F!) ang. Simrishamns kommuns anslutning till Länsstyrelsens strategi "Ett jämställt Skåne".
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från Gudrun Schyman (F!) ang Simrishamns kommuns anslutning
till Länsstyrelsens strategi ”Ett jämställt Skåne”.
Beslutsunderlag
Motion från Gudrun Schyman (F!), 23 april 2018.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Beslut fattas i kommunfullmäktige.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Gudrun Schyman (F!)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 117

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

Dnr 2018/208

Motion från (C) att bygga en hall för fotboll inomhus.
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från Mats Bengtsson (C) och Carl-Göran Svensson (C) om att bygga
en hall för fotboll inomhus.
Beslutsunderlag
Motion från Mats Bengtsson (C) och Carl-Göran Svensson (C), 23 april 2018.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Beslut fattas i
kommunfullmäktige.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Mats Bengtsson (C)
Carl-Göran Svensson (C)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 118

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

Dnr 2018/238

Motion från (C om trygghetsskapande åtgärder i Simrishamn
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från Carl-Göran Svensson (C) om trygghetsskapande åtgärder i Simrishamn.
Beslutsunderlag
Motion från Carl-Göran Svensson (C), 17 maj 2018.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Beslut fattas i kommunfullmäktige.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Carl-Göran Svensson (C)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 119

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

Dnr 2018/226

Avsägelse från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden Ann-Sofie Pellas (F!)
Ärendebeskrivning
Ann-Sofie Pellas (F!) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Ann-Sofie Pellas (F!), 7 maj 2018.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Bevilja Ann-Sofie Pellas (F!) entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.



Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden utses:
Gun Lidman Nilsson (F!)
Hoby 723
276 36 Borrby

_______
Beslutet expedieras till:
Ann-Sofie Pellas (F!
Gun Lidman Nilsson (F!)
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

50

Kommunfullmäktige

§ 120

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

Dnr 2018/195

Val av ledamot i valnämnden efter Laila Lindström (SD)
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2018, § 90, förrättades fyllnadsval
efter Laila Lindström (SD).
Val av ledamot i valnämnden förrättades inte vid detta tillfälle.
Beslutsunderlag
Beslut från kommunfullmäktige, 23 april 2018, § 90.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Till ny ledamot i valnämnden utses:
Jenny Assarsson (SD)
Allmänningsgatan 7
287 30 Borrby

_______
Beslutet expedieras till:
Jenny Assarsson
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 121

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

Dnr 2018/242

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Jeanette
Svensson (ÖP)
Ärendebeskrivning
Jeanette Svensson (ÖP) har i skrivelse avsagt sig fortsatt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Jeanette Svensson (ÖP), 18 maj 2018.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT


Bevilja Jeanette Svensson (ÖP) entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.



Begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen gällande ersättare i kommunfullmäktige

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Jeanette Svensson (ÖP)
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 122

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

Dnr ParagrafNr.

MEDDELANDE
Följande meddelande redovisas:
-

Förbättra cykelmiljön i kommunen.

____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 123

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

Dnr ParagrafNr.

Sommarhälsning
Ordföranden tackar kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare för ett gott arbete under
våren och önskar alla en skön sommar.
____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

