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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Jeanette Ovesson (M)
Karl-Erik Olsson (S)
Fredrik Ramberg (SD)
Sven Olsson (M) tjänstgör för Jaennine Olesen (M)
Pia Ingvarsson (S)
Carl-Göran Svensson (C)
Tomas Assarsson (SD)
Henric Appelkvist (M)
Malin Henriksson (L)
Gudrun Schyman (FI)
Christer Grankvist (S)
Maria Linde Strömberg (M)
Thomas Paulsson (SD)
Berit Olsson (S)
Roland Thord (MP) tjänstgör för Hans-Olof Höglund (MP)
Mats Sundbeck (V)
Christer Akej (M)
Anne-Li Roshagen (KD)
Anita Svensson (C)
Christer Persson (ÖP)
Per Andersson (S)
Hans Dahlqvist (SD)
Frida Törnquist (M)
Ann-Christin Råberg (S)
Åke Andrén-Sandberg (L)
Patrik Coucher (SD)
Margarethe Müntzing (FI)
Anders Johnsson (M)
Göran Persson (S)
Hanna Persson (M)
Mats Bengtsson (C)
Bengt-Åke Lindell (SD)
Else-Beth Rolf (S)
Peter Rimsby (M) tjänstgör för Christian Esbjörnsson (M)
Peo Nilsson (SD)
Jan Vokoun (S)
Kristina Nilsson (M)
Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Lisa Kvarnbäck (MP)
Anita Olsson (S)
Margaretha Hagstad (V) tjänstgör för Ingemar Hansson (V)
Frederick Thott (M)
Sven-Olof Andersson Hederoth (L) tjänstgör för Lotta Hildebrand (L)
Jenny Assarsson (SD)
Ingmarie Jacobsen (FI)
Håkan Erlandsson (C)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lennart Månsson (S)
Kristina Åhberg (M)
Paul Frogner Kockum (KD)
Kjell Dahlberg (ÖP)

Övrig deltagande Kaj Ovesson (M)
Ingela Bröndel (M)
Annika Månsson (M)
Henrik Mårtensson (C)
Christl Bengtsson (S)
Jan-Erik Persson (S)
Jan Christensson (SD)
Staffan Olzon (FI)
Christer Vigren (ÖP)

Diana Olsson, kommundirektör
Anita Ipsen, kanslichef
Carina Persson, nämndsekreterare
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 223 Val av justerare samt fastställande av justeringssam-
manträde

2019/233

§ 224 Fastställande av ärendelista 2019/38
§ 225 Allmänhetens frågestund på temat ”budget” 2019/232
§ 226 Information om budgetförutsättningar 2019/442

MEDBORGARFÖRSLAG
§ 227 Medborgarförslag – Cykelväg vid Coop längs Christi-

an IV:s väg
2019/391

§ 228 Medborgarförslag – Bygga en offentlig toalett vid en 
av utegymmets stationer.

2019/399

§ 229 Medborgarförslag – Simrishamns kommun startar ett 
gymnasieprogram med fotbollsinriktning med start 
höstterminen 2020.

2019/421

§ 230 Medborgarförslag – Skyltar med regler for hundar på 
stränder och andra allmänna platser

2019/427

§ 231 Medborgarförslag – Laddstolpar-Långtidsparkering 2019/443
BESLUTSÄRENDEN

§ 232 Budget 2020-2021 2019/371
§ 233 Taxor och avgifter 2020 2019/326
§ 234 Motion från (MP) – Från ord till handling i klimatfrå-

gan
2019/179

§ 235 Motion från (S), (F!), (MP), (V), (ÖP) – Om inrättan-
det av Agenda 2030-utskott

2019/227

§ 236 Motion från ©  - Trygghetsskapande åtgärder i Sim-
rishamn. Centerpartiet

2018/238

§ 237 Motion från (ÖP) – övertagande av ansvaret för gator-
na inom byarna/fiskelägena inom Simrishamns kom-
mun

2019/287

§ 238 Markanvisning, del av Lasarettet 1 – återremiss 2019/268
§ 239 Budget 2019-2021, investeringsbudget VA 2019/269
§ 240 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019/406
§ 241 Delårsrapport per 2019-08-31 2019/406

VALÄRENDEN
§ 242 Avsägelse från uppdrag som ledamot och 1:e vice 

ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt ersättare 
i kommunstyrelsen – Christian Esbjörnsson (M)

2019/409

§ 243 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrel-
sen – Lotta Hildebrand (L)

2019/445

§ 244 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrel-
sen – Malin Henriksson (L)

2019/426

§ 245 MEDDELANDEN 2019/62
Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Sjöfartsstråket 
etapp 4, badbryggor, utökade förslagsalternativ.

2019/408
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggndsnämndens beslut: Medborgarförslag 
- Isbanan i Sankt Olof

2019/48

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag 
- Anlägga en inomhushall för padeltennis i Sim-
rishamn.

2019/95

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag 
- toalett på Jonebergsparken.

2018/353

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag 
- angående parkeringen vid badhotellet i Vitemölla.

2019/295

Länsstyrelsens protokoll över inspektion av kommu-
nens överförmyndarverksamhet.

2019/424

Länsstyrelsen beslut: Ny ledamot i kommunfullmäkti-
ge efter Catarina Genberg (L)

2019/374
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 223 Dnr 2019/233

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare samt fastställande av justeringssammanträde

Att justera dagens protokoll utses Christer Akej (M) och Jan Vokoun (S).

Justeringssammanträde äger rum torsdagen den 31 oktober, kl 08.00 på kommunlednings-
kontoret, Simrishamn.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 224 Dnr 2019/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

Allmänhetens frågestund behandlas under punkt nr 4. Informationen om budgetförutsätt-
ningar 2020-2022 behandlas under punkt 6.

 Godkänna upprättad kungörelse med ändringar enligt ovan.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 225 Dnr 2019/232

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Allmänhetens frågestund på temat "budget"

Vid dagens sammanträde är det allmänhetens frågestund på temat ”budget”.

_____

Ordningsfråga

Gudrun Schyman (FI) undrar hur man ska få allmänheten intresserad utav ”Allmänhetens 
frågestund”. 

Kommunfullmäktiges presidium kommer diskutera formerna för ”Allmänhetens frå-
gestund” vid kommande presidiesammanträde.

Karl-Erik Olsson (S) undrar varför dagens kommunfullmäktigesammanträde inte börjat kl 
13.00 som det var bestämt sedan tidigare.

Kommunfullmäktiges ordförande medger att det blivit fel i planeringen av sammanträdets 
starttid.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 226 Dnr 2019/442

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om budgetförutsättningar

Ekonomichef Lars Johan Rosvall går igenom vad som påverkar budgetförutsättningar. På-
verkande faktorer är:

- Befolkningsutvecklingen i kommunen

- Svensk ekonomi på väg mot lågkonjunktur 2020

- Inbromsning av ökningstakten av skatteunderlagsprognosen.

Nämnderna har t ex kompenserats för; pris- och lönekompensation, 2,8 %, ökade kapital-
kostnader, omräkning av internhyror.

Visar preliminära siffror vad gäller skatteintäkter/bidrag samt statsbidrags- och utjäm-
ningssystem per 2019-10-01.

Det kommunen i övrigt har att förhålla sig till är:

- Kommunfullmäktiges mål

- Mål för god ekonomiska hushållning: finansiella och verksamhetsmässiga.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 227 Dnr 2019/391

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Cykelväg vid Coop längs Christian IV:s väg 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Elisabeth Dahlqvist, Simrishamn, om en cykelväg vid 
Coop längs med Christian IV väg.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Elisabeth Dahlqvist, 2019-09-18.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning 
och beslut.

Förslagsställaren ska beredas möjlighet att redovisa sitt förslag i samhällsbyggnadsnämn-
den.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Elisabeth Dahlqvist
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 228 Dnr 2019/399

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Bygga en offentlig toalett vid en av utegymmets sta-
tioner 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Linn Morän, Simrishamn, om byggnation av offentlig 
toalett vid en av utegymmets stationer.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Linn Morän, 2019-09-23.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning 
och beslut.

Förslagsställaren ska beredas möjlighet att redovisa sitt förslag i samhällsbyggnadsnämn-
den.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Linn Morän
Samhällsbyggnadsnämnden

 

11



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 229 Dnr 2019/421

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Simrishamns kommun startar ett gymnasieprogram 
med fotbollsinriktning med start höstterminen 2020 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Catarina Orrenius, Simrishamn, om att Simrishamns 
kommun startar ett gymnasieprogram med fotbollsinriktning med start höstterminen 2020.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Catarina Orrenius, 2019-10-07.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för bered-
ning och beslut.

Förslagsställaren ska beredas möjlighet att redovisa sitt förslag i barn- och utbildnings-
nämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för beredning 
och beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Catarina Orrenius
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 230 Dnr 2019/427

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Skyltar med regler för hundar på stränder och and-
ra allmänna platser 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Per Nyberg, Skillinge, om nya skyltar med regler för 
hundar på stränderna och andra allmänna platser.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Per Nyberg, 2019-10-14.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning 
och beslut.

Förslagsställaren ska beredas möjlighet att redovisa sitt förslag i samhällsbyggnadsnämn-
den.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Per Nyberg
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 231 Dnr 2019/443

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Laddstolpar-Långtidsparkering 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Sven Axel Svensson, Simrishamn, om ökat antal 
laddningsuttag samt informationsskyltning av laddstolpar på långtidsparkering vid Sten-
bocksgatan, Simrishamn.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Sven Axel Svensson, 2019-10-17.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
förslår att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning 
och beslut.

Förslagsställaren ska beredas möjlighet att redovisa sitt förslag i samhällsbyggnadsnämn-
den.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Sven Axel Svensson
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 232 Dnr 2019/371

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2020-2021 

Ärendebeskrivning

Detta ärende avser fastställandet av budgeten för åren 2020-2022.

Alliansen har inkommit med förslag till budgetramar för åren 2020 till 2022. Förslaget 
finns bifogat till detta ärende. Av förslaget framgår vilka förutsättningar som gäller för 
beräkningen av budgetramarna samt dess finansiering. 

Ramtilldelning för Revisorerna beslutas av kommunfullmäktige och finns bara med i un-
derlaget för att visa helhetsbilden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-10-09, § 219
Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-09-16
Budgetkommentarer
Alliansens budget 2020-2022
MBL-protokoll, 2019-09-26
Sverigedemokraternas budgetförslag 2020-2022
Oppositionspartiernas budgetförslag 2020-2022

Yrkanden

Jeanette Ovesson (M) yrkar på att 6:e att-satsen i kommunstyrelsens beslutsförslag får föl-
jande lydelse: Godkänna förslag till tillägg av investeringsramar för 2020 och 2021 enligt 
tabell 4 i avsnitt investeringsbudget.

Jeanette Ovesson (M) lägger även ett tilläggsyrkande: att tillföra barn- och utbildningsför-
valtningen ett omställningsbidrag om 4 mnkr för år 2020 från kommunfullmäktiges förfo-
gande. 
Yrkar i övrigt bifall till Alliansens budgetförslag.

Pia Ingvarsson (S) yrkar på återremiss av ärendet med anledning av följande argument:

- Fördelning av de 14 500 mnkr bör fördelas
- Precisering av effektiviseringsbehov för 2021 och 2022
- Investeringsramar för kommunfullmäktiges förfogande på 5 mnkr respektive 5,5 

mnkr ska redovisas var de tagit vägen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 232 forts Dnr 2019/371

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

- Årtal för investeringen av 19,5 mnkr samt att det tydligare bör framgå att det är 
VA-investeringar.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera ärendet och 
finner att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för att avgöra ärendet idag röstar Ja.

Den som röstar för att återremittera ärendet röstar Nej.

Voteringen utfaller med 29 Ja-röster mot 20 Nej-röster, omröstningsbilaga 1.

Kommunfullmäktige har beslutar återremittera ärendet, minoritetsåterremiss.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Återremittera ärendet om budget 2020-2021 för att:

- Fördela 14, 5 mnkr
- Precisering av effektiviseringsbehov för 2021 och 2022
- Investeringsramar för kommunfullmäktiges förfogande på 5 mnkr respektive 5,5 

mnkr ska redovisas vart de tagit vägen
- Årtal för investeringen av 19,5 mnkr samt att det tydligare bör framgå att det är VA 

investeringar.

 Budget 2020-2021 kommer behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
25 november 2019.

______
Beslutet expedieras till
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 232 forts Dnr 2019/371

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

OMRÖSTNINGSBILAGA 1

Namn    JA NEJ AVSTÅR
Jeanette Ovesson (M)  x   
Karl-Erik Olsson (S)    x  
Fredrik Ramberg (SD)  x   
Sven Olsson (M)   x   
Pia Ingvarsson (S)    x  
Carl-Göran Svensson (C)  x   
Tomas Assarsson (SD)  x   
Henric Appelkvist (M)  x   
Malin Henriksson (L)  x   
Gudrun Schyman (FI)   x  
Christer Grankvist (S)   x  
Maria Linde Strömberg (M)  x   
Thomas Paulsson (SD)  x   
Berit Olsson (S)    x  
Roland Thord (MP)    x  
Mats Sundbeck (V)    x  
Christer Akej (M)   x   
Anne-Li Roshagen (KD)  x   
Anita Svensson (C)   x   
Christer Persson (ÖP)   x  
Per Andersson (S)    x  
Hans Dahlqvist (SD)   x   
Frida Törnquist (M)   x   
Ann-Christin Råberg (S)   x  
Åke Andrén-Sandberg (L)  x   
Patrik Coucher (SD)   x   
Margarethe Müntzing (FI)   x  
Anders Johnsson (M)  x   
Göran Persson (S)    x  
Hanna Persson (M)   x   
Mats Bengtsson (C)   x   
Bengt-Åke Lindell (SD)  x   
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 232 forts Dnr 2019/371

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Else-Beth Rolf (S)    x  
Peter Rimsby (M)   x   
Peo Nilsson (SD)   x   
Jan Vokoun (S)    x  
Kristina Nilsson (M)   x   
Siv Bildtsén (MP)    x  
Anita Olsson (S)    x  
Margaretha Hagstad (V)   x  
Frederick Thott (M)   x   
Sven-Olof Andersson Hederoth (L) x   
Jenny Assarsson (SD)  x   
Ingmarie Jacobsen (FI)   x  
Håkan Erlandsson (C)  x   
Lennart Månsson (S)   x  
Kristina Åhberg (M)   x   
Paul Frogner Kockum (KD)  x   
Kjell Dahlberg (ÖP)    x  

JA 29
NEJ 20
AVSTÅR 0
FRÅVARANDE 0
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 233 Dnr 2019/326

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor och avgifter 2020 

Ärendebeskrivning

Nämnderna ansvarar för att ta fram ett underlag som ska innehålla en tydlig
redovisning av taxor och avgifter för föregående år samt nytt förslag på taxor och avgifter för 
kommande år. 
Presentationen ska göras så att det på ett enkelt sätt går att utläsa vilka förändringar
som gjorts.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-10-09, § 220
Arbetsutskottets beslut, 2019-09-18, § 222
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2019-09-17
Taxor och avgifter, kommunstyrelsens verksamheter, 2019-09-18
Taxor och avgifter 2020, barn- och utbildningsnämnden, 2019-08-27
Taxor 2020, samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde, övriga 2019-06-18
Taxor 2020, plantaxa, samhällsbyggnadsnämnden, 2019-06-18
Taxor 2020, VA-taxa, samhällsbyggnadsnämnden, 2019-06-18
Budget 2020 – taxor, kultur- och fritidsnämnden, 2019-06-04
Taxor 2020, socialnämnden, 2019-06-20 och 2019-09-19*
Taxor 2020, byggnadsnämnden, 2019-06-25

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Ärendet ”Taxor och avgifter 2020” kommer behandlas i samband med ny behand-
ling av ärendet ”Budget 2020-2021”.

______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 234 Dnr 2019/179

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (MP) - Från ord till handling i klimatfrågan 

Ärendebeskrivning

Roland Thord, Miljöpartiet de gröna, har i motion föreslagit att Simrishamns fullmäktige 
fattar beslut om att inrätta ett klimatutskott under kommunstyrelsen med uppgift att förbe-
reda förslag, kommunicera klimatfrågan med invånarna, och samordna samtliga kommuna-
la verksamheters insatser i arbetet med att minska kommunens klimatpåverkan. 

Motionen föreslår även att klimatutskottet initialt ges uppgiften att utarbeta en vägledning 
till kommunens förvaltning och till invånarna om hur deras klimatavtryck kan minska. 

I motionen föreslås också Kommunfullmäktige att besluta att Simrishamns kommuns samt-
liga nämnder ges i uppdrag att sammanfatta sitt klimatavtryck och komma med förslag om 
minskningar av detta. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-10-09, § 214
Arbetsutskottets beslut, 2019-09-18, § 215
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-18
Motion från Roland Thord, Miljöpartiet de gröna, inkommen 2019-03-25.

Yrkanden

Roland Thord (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag mot Roland Thords 
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommun-
styrelsens beslutsförslag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för kommunstyrelsens beslutsförslag röstar Ja.

Den som röstar för Roland Thords (MP) yrkande om bifall till motionen rösta Nej.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 234 forts Dnr 2019/179

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Voteringen utfaller med 29 Ja-röster, 2 Nej-röster samt 18 som avstår, omröstningsbilaga 
2.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Motionen anses vara besvarad med hänvisning till att man ska tillsätta en fullmäkti-
geberedning för att se över den politiska organisationen.

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Roland Thord (MP) och Siv Bildtsén (MP).

_______
Beslutet expedieras till:
Roland Thord (MP)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 234 forts Dnr 2019/179

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

OMRÖSTNINGSBILAGA 2

Namn    JA NEJ AVSTÅR
Jeanette Ovesson (M)  x   

Karl-Erik Olsson (S)     x
Fredrik Ramberg (SD)  x   
Sven Olsson (M)   x   
Pia Ingvarsson (S)     x
Carl-Göran Svensson (C)  x   
Tomas Assarsson (SD)  x   
Henric Appelkvist (M)  x   
Malin Henriksson (L)  x   
Gudrun Schyman (FI)    x
Christer Grankvist (S)    x
Maria Linde Strömberg (M)  x   
Thomas Paulsson (SD)  x   
Berit Olsson (S)     x
Roland Thord (MP)    x  
Mats Sundbeck (V)     x
Christer Akej (M)   x   
Anne-Li Roshagen (KD)  x   
Anita Svensson (C)   x   
Christer Persson (ÖP)    x
Per Andersson (S)     x
Hans Dahlqvist (SD)   x   
Frida Törnquist (M)   x   
Ann-Christin Råberg (S)    x
Åke Andrén-Sandberg (L)  x   
Patrik Coucher (SD)   x   
Margarethe Müntzing (FI)    x
Anders Johnsson (M)  x   
Göran Persson (S)     x
Hanna Persson (M)   x   
Mats Bengtsson (C)   x   
Bengt-Åke Lindell (SD)  x   
Else-Beth Rolf (S)     x

22



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 234 forts Dnr 2019/179

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Peter Rimsby (M)   x   
Peo Nilsson (SD)   x   
Jan Vokoun (S)     x
Kristina Nilsson (M)   x   
Siv Bildtsén (MP)    x  
Anita Olsson (S)     x
Margaretha Hagstad (V)    x
Frederick Thott (M)   x   
Sven-Olof Andersson Hederoth (L) x   
Jenny Assarrson (SD)  x   
Ingmarie Jacobsen (FI)   x 
Håkan Erlandsson (C)  x   
Lennart Månsson (S)    x
Kristina Åhberg (M)   x   
Paul Frogner Kockum (KD)  x   
Kjell Dahlberg (ÖP)     x

JA 29
NEJ 2
AVSTÅR 18
FRÅVARANDE 0
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 235 Dnr 2019/227

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (S), (FI), (MP), (V), (ÖP) - Om inrättandet av Agenda 2030-
utskott 

Ärendebeskrivning

Pia Ingvarsson(S), Gudrun Schyman (FI), Hans-Olof Höglund (MP), Mats Sundbeck (V) och 
Christer Persson (ÖP) har i motion yrkat att Simrishamns kommun tillsätter ett Agenda 2030-
utskott under Kommunstyrelsen, med uppgift att samordna arbetet för ett hållbart samhälle 
inom det kommunala ansvarsområdet.  

Motionärerna menar bland annat att eftersom Simrishamn är en kommun vars huvudnäringar 
är beroende av hav, odling och turism riskerar flera av de globala hoten även bli lokala.

Motionärerna framför vidare bl.a. att dagens accelererande globala klimatförändring är kanske 
det mest akuta, där extrema vädersituationer blir allt vanligare med bland annat höjda havsni-
våer, översvämningar, tropiska stormar, extremtorka, havsförsurning och dricksvattenproblem. 
Det anförs i motionen att för att klara den globala situationen krävs snabba och konkreta för-
ändringar, strukturella förändringar d.v.s. politiska beslut såväl lokalt, regionalt som globalt. 
Den lokala nivån har en nyckelroll för genomförandet av nödvändiga förändringar. Vidare 
framförs i motionen att Simrishamns kommun bland annat står i begrepp att ta fram en havs-
plan och eventuellt göra en översyn av översiktsplanen. Kommunen behöver nu enligt motio-
nen samla det politiska ansvaret så att vi kan genomföra ett systematiskt omställningsarbete, 
med FN:s Agenda 2030 som riktmärke.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-10-09, § 215
Arbetsutskottets beslut, 2019-09-18, § 216
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-18
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2019-04-29 §100
Motion från (S), (FI), (MP), (V) och (ÖP) – Inrättandet av Agenda 2030-utskott, inkom-
men 2019-04-10.

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till motionen.

Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till motionen.

Roland Thord (MP) yrkar bifall till motionen.

24



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 235 forts Dnr 2019/227

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Anders Johnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Mats Sundbeck (V) yrkar bifall till motionen.

Karl-Erik Olsson (S) yrkar bifall till motionen.

Carl-Göran Svensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Jeanette Ovesson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Malin Henriksson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag mot Pia Ingvarssons 
(S) m fl yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för kommunstyrelsens beslutsförslag rösta Ja.

Den som röstar för Pia Ingvarssons (S) yrkande om bifall till motionen röstar Nej.

Voteringen utfaller med 29 Ja-röster mot 20 Nej-röster, omröstningsbilaga 3.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Motionen anses vara besvarad med hänvisning till att man ska tillsätta fullmäktige-
beredning för att se över den politiska organisationen.

Reservation

Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Berit Olsson (S), Per Anders-
son (S), Ann-Christin Råberg (S), Göran Persson (S), Else-Beth Rolf (S),Jan Vokoun (S), Ani-
ta Olsson (S), Lennart Månsson (S), Gudrun Schyman (FI), Margarethe Müntzing (FI), Ingma-
rie Jacobsen (FI), Roland Thord (MP), Siv Bildtsén (MP), Mats Sundbeck (V), Margaretha 
Hagstad (V), Christer Persson (ÖP) och Kjell Dahlberg (ÖP ) lämnar skriftlig reservation i 
ärendet.

_______
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 235 forts Dnr 2019/227

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Pia Ingvarsson (S)
Gudrun Schyman (FI)
Hans-Olof Höglund (MP)
Mats Sundbeck (V)
Christer Persson (ÖP)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 235 forts Dnr 2019/227

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

OMRÖSTNINGSBILAGA 3

Namn    JA NEJ AVSTÅR
Jeanette Ovesson (M)  x   
Karl-Erik Olsson (S)    x  
Fredrik Ramberg (SD)  x   
Sven Olsson (M)   x   
Pia Ingvarsson (S)    x  
Carl-Göran Svensson (C)  x   
Tomas Assarsson (SD)  x   
Henric Appelkvist (M)  x   
Malin Henriksson (L)  x   
Gudrun Schyman (FI)   x  
Christer Grankvist (S)   x  
Maria Linde Strömberg (M)  x   
Thomas Paulsson (SD)  x   
Berit Olsson (S)    x  
Roland Thord (MP)    x  
Mats Sundbeck (V)    x  
Christer Akej (M)   x   
Anne-Li Roshagen (KD)  x   
Anita Svensson (C)   x   
Christer Persson (ÖP)   x  
Per Andersson (S)    x  
Hans Dahlqvist (SD)   x   
Frida Törnquist (M)   x   
Ann-Christin Råberg (S)   x  
Åke Andrén-Sandberg (L)  x   
Patrik Coucher (SD)   x   
Margarethe Müntzing (FI)   x  
Anders Johnsson (M)  x   
Göran Persson (S)    x  
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 235 forts Dnr 2019/227

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hanna Persson (M)   x   
Mats Bengtsson (C)   x   
Bengt-Åke Lindell (SD)  x   
Else-Beth Rolf (S)    x  
Peter Rimsby (M)   x   
Peo Nilsson (SD)   x   
Jan Vokoun (S)    x  
Kristina Nilsson (M)   x   
Siv Bildtsén (MP)    x  
Anita Olsson (S)    x  
Margaretha Hagstad (V)   x  
Frederick Thott (M)   x   
Sven-Olof Andersson Hederoth (L) x   
Jenny Assarsson (SD)  x   
Ingmarie Jacobsen (FI)   x  
Håkan Erlandsson (C)  x   
Lennart Månsson (S)   x  
Kristina Åhberg (M)   x   
Paul Frogner Kockum (KD)  x   
Kjell Dahlberg (ÖP)    x  

JA 29
NEJ 20
AVSTÅR 0
FRÅVARANDE 0
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 236 Dnr 2018/238

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (C) - Trygghetsskapande åtgärder i Simrishamn 

Ärendebeskrivning

Carl-Göran Svensson (C) har i motion inkommen 2018-05-17 föreslagit att kommunen anstäl-
ler ordningsvakter. Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2019 om återremiss för vidare 
beredning av ärendet med hänsyn till kommande dialog med polisen och med inriktning på 
budgetarbetet inför 2020.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-10-09, § 216
Arbetsutskottets beslut, 2019-09-18, § 217
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-14
Kommunstyrelsens beslut, 2019-06-05, § 151
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 151
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-09
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-06-18, § 118
Motion från Carl-Göran Svensson (C) inkommen 2018-05-17. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Motionen anses vara besvarad med hänvisning till att väktare används vid behov. 

_______
Beslutet expedieras till:
Carl-Göran Svensson (C) 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 237 Dnr 2019/287

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (ÖP) - övertagande av ansvaret för gatorna inom byarna/fis-
kelägena inom Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Kjell Dahlberg (ÖP) och Christer Persson (ÖP) föreslår i inkommen motion, daterad den 
19 maj 2019:

 ”att Simrishamns kommun övertar ansvaret för gator och allmänna
platser i tätorterna Baskemölla, Borrby, Brantevik, Gladsax, Gröstorp,
Gärsnäs, Hammenhög, Järrestad, Kivik, Sankt Olof, Skillinge, Tommarp,
Vik och Vitemölla från och med den 1 januari 2021,

 att Simrishamns kommun överväger om ansvaret i ytterligare
tätbebyggelse ska övertas,

 att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra detta genom
ändring av gällande detaljplaner eller liknande planer samt

 att gator/vägar med statligt ansvar naturligtvis bibehåller sitt ansvar.”

Motionärerna framför i motionen bland annat att Simrishamns kommun redan i dagsläget 
har ansvaret för gator på flera ställen i kommunen och att en del boende i byar som inte 
innefattas av dessa gator felbehandlas, då de betalar för andras gator via kommunalskatten 
men även för sina egna genom vägföreningen.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 juni 2019, § 166, att remittera 
motionen till samhällsbyggnadsnämnden som behandlade motionen vid sammanträde den 
22 augusti 2019, § 173, och beslutade då föreslå kommun-fullmäktige besluta att ”med 
hänvisning till att det redan pågår ett projekt avseende kommunens väghållaransvar och 
ansvar för allmän platsmark, anses motionen besvarad”.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-10-09, § 217
Arbetsutskottets beslut, 2019-09-18, § 219
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-27.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-08-22, § 173.
Projektdirektiv – Policy för huvudmannaskap för allmän platsmark.
Motion från Kjell Dahlberg och Christer Persson (ÖP), 2019-05-19.

31



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 237 forts Dnr 2019/287

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Med hänvisning till att det redan pågår ett projekt avseende kommunens väghållar-
ansvar och ansvar för allmän platsmark, anses motionen besvarad. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kjell Dahlberg (Ö)
Christer Persson (ÖP
Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 238 Dnr 2019/268

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Markanvisning, del av Lasarettet 1 - återremiss 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 april 2019, § 84, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att göra en direktanvisning av del av
fastigheten Lasarettet 1 till Bovieran AB.
Vid samma nämndssammanträde, § 83, beslutade samhällsbyggnadsnämnden
även att bevilja Bovieran AB planbesked för det aktuella området.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2019, § 152, att återremittera ärendet om
markanvisning till samhällsbyggnadsnämnden för förtydligande om det finns en
gällande detaljplan eftersom det funnits ett överklagande samt eventuella
konsekvenser av detta vid en markanvisning.

Sedan dess har kommunfullmäktige antagit nya riktlinjer för markanvisning som
innebär att det nu är samhällsbyggnadsnämnden som äger rätten att besluta om
markanvisning. Då ärendet återremitterades av kommunstyrelsen är bedömningen dock att 
kommunfullmäktige beslutar i detta ärende.

Samhällsbyggnadsnämnden anser de rimligt att Bovieran AB får en mark-anvisning av 
området med tanke på att företaget redan blivit beviljad planbesked för detsamma. Det 
finns ingen anledning att påbörja planarbetet om företaget inte samtidigt får option på att få 
köpa marken när detaljplanen vunnit laga kraft och projektet börjat genomföras, eftersom 
detaljplanen är avsedd att anpassas efter Bovieran AB:s koncept Nova. I det fall detaljpla-
nen inte skulle vinna laga kraft, faller också markanvisningen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 augusti 2019, § 174, på 
nytt föreslå kommunfullmäktige besluta bevilja Bovieran AB:S ansökan om markanvis-
ning för del av fastigheten Lasarettet 1 samt att samhälls-byggnadsnämnden får i uppdrag 
att fullfölja markanvisningen genom markanvisningsavtal och försäljning. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-10-09, 1 218
Arbetsutskottets beslut, 2019-09-18, § 220
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-27.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-08-22, § 174.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-18. 
Kommunstyrelsens beslut, 2019-06-05, § 152.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 238 forts Dnr 2019/268

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bovieran AB:s ansökan om markanvisning, 2019-03-26.
Karta med områdesgräns.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Bovieran AB:s ansökan om markanvisning för del av fastigheten Lasarettet 
1.

 Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att fullfölja markanvisningen genom mar-
kanvisningsavtal och försäljning.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Bovieran AB
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 239 Dnr 2019/269

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2019-2021, investeringsbudget VA 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 30 september 2019, § 212, att återremittera ärendet för att 
förtydliga beslutsunderlaget.

Kommunfullmäktige fastställde 26 november 2018, § 206, budgeten för åren 2019–2021. I 
beslutet tilldelades nämnderna investeringsramar för respektive år fram till och med 2021. 
Samtidigt gavs nämnderna i uppdrag att återkomma med förslag till vilka investeringspro-
jekt som ska genomföras inom de beslutade ramarna. Samhällsbyggnadsnämnden besluta-
de 25 april, § 79, om förslag till fördelning av ramen avseende VA-verksamhetens investe-
ringsbudget för 2019–2021.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-06
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-09-30, § 212
Kommunstyrelsens beslut, 2019-09-11, § 199
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2019-08-28, § 202
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-04-25, § 79
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-12
Förslag investeringsbudget 2019–2021 (efter omdisponeringar) VA
Syfte med investeringar SBN VA 2019

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna förslag till investeringsprojekt för VA-verksamheten 2019–2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 240 Dnr 2019/406

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2019-08-31

Ärendebeskrivning

De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna har lämnat sin bedömning av delårsrappor-
ten per 2019-08-31.

Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför kommunfullmäktiges behand-
ling av rapporten.

Revisorernas bedömning av delårsrapporten föreligger och överlämnas till kommunfull-
mäktige för ställningstagande.

Beslutsunderlag

Revisorernas bedömning av delårsrapport, 2019-10-15
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31, Ernst & Young

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Lägga revisorernas skrivelse med bilagd granskningsrapport till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 241 Dnr 2019/406

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delårsrapport per 2019-08-31 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari till augusti 2019. 
Rapporten inkluderar även en helårsprognos som redovisar ett beräknat balanskravsresultat på 
+1,2 mnkr (budget +10,7 mnkr). Två av de tre finansiella målen bedöms kunna uppnås samt 
merparten av verksamhetsmålen med inriktning på god ekonomisk hushållning. Utfallet gällan-
de nämndmålen bedöms också i allt väsentligt bli positivt.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-10-09, § 221
Arbetsutskottets beslut, 2019-10-02, § 224
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2019-09-27
Delårsrapport januari – augusti 2019

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna delårsrapport per den 2019-08-31.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 242 Dnr 2019/409

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ledamot och 1:e vice ordförande i kultur- 
och fritidsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen - Christian Es-
björnsson (M) 

Ärendebeskrivning

Christian Esbjörnsson (M) har i skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot och 1:e vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Christian Esbjörnsson, 2019-09-30.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Christian Esbjörnsson (M) entledigande från uppdraget som ledamot och 
1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt som ersättare i kommunsty-
relsen.

 Bordlägga val av ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden, val av 1:e vice ordföran-
de samt val av ersättare i kommunstyrelsen till kommunfullmäktiges sammanträde i 
november 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Christian Esbjörnsson (M)
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningskomtoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 243 Dnr 2019/445

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Lotta Hil-
debrand (L) 

Ärendebeskrivning

Lotta Hildebrand (L) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Lotta Hildebrand (L), 2019-10-19.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Lotta Hildebrand (L) entledigande från uppdrag som ersättare i kommun-
styrelsen.

 Till ny ersättare i kommunstyrelsen utse

Agneta Berliner (L)
Långgatan 4
276 60 SKILLINGE

_______
Beslutet expedieras till:
Lotta Hildebrand (L)
Agneta Berliner (L)
Kommunledningskontoret 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 244 Dnr 2019/426

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - Malin Hen-
riksson (L) 

Ärendebeskrivning

Malin Henriksson (L) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Malin Henriksson (L), 2019-10-14.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Malin Henriksson (L) entledigande från uppdraget som ledamot i kommun-
styrelsen.

 Till ny ledamot i kommunstyrelsen utse:

Lotta Hildebrand (L)
Ågatan 7
272 31 SIMRISHAMN

_______
Beslutet expedieras till:
Malin Henriksson (L)
Lotta Hildebrand (L)
Kommunledningskontoret

 

40



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

§ 245 Dnr 2019/62

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

MEDDELANDEN

Följande meddelanden redovisas:

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Sjöfartsstråket etapp 4, badbryggor, utökade 
förslagsalternativ.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – Isbana i Sankt Olof.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – Anlägga en inomhushall 
för paddeltennis i Simrishamn.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – Toalett i Jonebergsparken.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – Parkeringen vid badhotel-
let i Vitemölla.

- Länsstyrelsens protokoll över inspektion av kommunens överförmynderiverksam-
het.

- Länsstyrelsens beslut: Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Catarina Genberg 
(L).

_____
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