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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Jeanette Ovesson (M)
Karl-Erik Olsson (S)
Christer Borggren (SD) tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD)
Jaennine Olesen (M)
Pia Ingvarsson (S)
Carl-Göran Svensson (C)
Tomas Assarsson (SD)
Sven Olsson (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M)
Ylva Stockelberg Deilert (L) tjänstgör för Malin Henriksson (L)
Gudrun Schyman (FI)
Christer Grankvist (S)
Maria Linde Strömberg (M)
Thomas Paulsson (SD)
Berit Olsson (S)
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)
Peter Rimsby (M) tjänstgör för Frida Törnquist (M)
Ann-Christin Råberg (S)
Sven-Olof Andersson Hederoth (L) tjänstgör för Åke Andrén Sandberg 
(L)
Patrik Coucher (SD)
Margarethe Müntzing (FI)
Anders Johnsson (M)
Christl Bengtsson (S) tjänstgör för Göran Persson (S), §§ 1-5
Göran Persson (S), §§ 6-26
Hanna Persson (M)
Mats Bengtsson (C)
Bengt-Åke Lindell (SD)
Else-Beth Rolf (S)
Christian Esbjörnsson (M)
Peo Nilsson (SD)
Jan Vokoun (S)
Kaj Ovesson (M) tjänstgör för Kristina Nilsson (M)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Anita Olsson (S)
Margaretha Hagstad (V) tjänstgör för Ingemar Hansson (V)
Frederick Thott (M)
Lotta Hildebrand (L)
Jenny Assarsson (SD)
Ingmarie Jacobsen (FI)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

Övriga deltagare Ingela Bröndel (M)
Annika Månsson (M)
Henrik Mårtensson (C)
Christl Bengtsson (S), §§ 6-26
Lars Johansson (S)
Jan-Erik Persson (S), §§ 1-5
Birgitta Öman (S)
Roland Thord (MP)
Siv Bildtsén (MP)
Jan Christensson (SD)
Gunilla Aastrup Persson (ÖP), §§ 1-20
Christer Vigren (ÖP)

Hanna Ericsson, Ernst & Young, § 5
Agneta Berliner, barn- och utbildningsnämndens ordföran-
de, §§ 5, 9

Diana Olsson, kommundirektör
Anita Ipsen, kanslichef
Carina Persson, nämndsekreterare
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

Upprop - Närvaro/Voteringslista 2020/27
§ 1 Information om nämndernas budget 2020/35
§ 2 Förintelsens minnesdag 2020/36
§ 3 Val av justerare samt fastställande av justeringssam-

manträde
2020/25

§ 4 Fastställande av ärendelista 2020/26
§ 5 Information från revisionen 2020/13

KOMMUNFULLMÄKTIGES FRÅGESTUND
§ 6 Fråga till kommunalrådet om miljö på hemsidan 2020/21
§ 7 Fråga tillkommunalrådet angående sjukhuset 2020/22

SVAR PÅ INTERPELLATIONER
§ 8 Interpellation från Feministiskt initiativ till social-

nämndens ordförande - Våldet går inte i pension
2019/487

§ 9 Interpellation från Feministiskt initiativ  till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande ang - Elevers möjlig-
het att delta i kulturskolan instrumentundervisning

2019/494

NY INTERPELLATION
§ 10 Interpellation från Miljöpartiet de Gröna till kommu-

nalrådet - Simrishamn fossilbränslefritt 2020
2020/20

INKOMMET MEDBORGARFÖRSLAG
§ 11 Medborgarförslag - Att Simrishamns kommuns valda 

politiker i kommunval tar "timeout" från Ystads Alle-
handas insändarsida

2020/15

BESLUTSÄRENDEN
§ 12 Markanvisning del av Mellby 27:52 och 3:121 - Ki-

viks Bostads AB
2019/489

§ 13 Återinvestering Trådlösa nätverk 2019/476
§ 14 Aktualitetsprövning av översiktsplanen 2019/74
§ 15 Motion från Mats Bengtsson (C) och Carl-Göran 

Svensson (C), bygg en hall för fotboll inomhus - åter-
remiss

2018/208

§ 16 Reglemente för direktionen SÖRF 2019-2022 2019/261
§ 17 Förändring i kultur och fritidsnämndens reglemente 2019/40
§ 18 Förändring i kommunstyrelsens reglemente 2019/40
§ 19 Informationssäkerhetspolicy 2019/21
§ 20 Barn- och utbildningsnämndens anhållan om tilläggs-

anslag för år 2020
2019/485

VALÄRENDEN
§ 21 Avsägelse som ersättare i ÖKRAB - Catarina Genberg 

(L)
2019/511

§ 22 Avsägelse av uppdrag i Kivik och Vitemöllas under-
stödsfond, Johan Niss (MP)

2019/526

§ 23 Val av huvudmän för Sparbanken Syd 2020/18
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

§ 24 Val av ledamöter till fullmäktigeberedning 2019/367
§ 25 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfull-

mäktige - Malin Henriksson (L)
2020/34

MEDDELANDEN
§ 26 Meddelanden kommunfullmäktige 2020/32

Barn- och utbildningsnämndens beslut: Val till arbets-
utskott efter Iréne Hansson (C)

2019/353

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag 
- Jägarparken i Gärsnäs tillgänglig för medborgarna.

2019/260

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag 
- BajaMaja på Gislövshammar.

2018/363

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag 
- Parkeringsplatser på torget och nere vid hamnen.

2019/307

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag 
- Sopsortering på skolor

2019/178

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag 
- Avsaltningsanläggning för Östersjöns vatten

2019/211

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag 
- angående utrymme för parkering av husbilar i Kivik.

2019/296

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag 
- Ramp i metall vid Tobisviksbadet.

2019/306

Miljöförbundets beslut: Revidering av delegeringsreg-
ler - Ystad- Österlenregionens miljöförbund

2019/522
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 1 Dnr 2020/35

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om nämndernas budget

Före kommunfullmäktiges sammanträde anordnades temahalvdag om styrelsens och nämn-
dernas nämndplaner 2020.

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder redovisar sina nämndplaner för år 2020. 

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 2 Dnr 2020/36

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förintelsens minnesdag

Ordföranden öppnar dagens sammanträde med att påminna om att idag, 27 januari, är det 
Förintelsens minnesdag. Det är även 75 år sedan befrielsen av förintelselägret i Auschwitz.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 3 Dnr 2020/25

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 30 januari 2020, kl 08.30, på kommunled-
ningskontoret, Simrishamn.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 4 Dnr 2020/26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Till dagens ärendelista har tillkommit ett ärende:

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige – Malin Henriksson (L).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av ärende enligt ovan.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 5 Dnr 2020/13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från revisionen

Revisor Hanna Ericsson, Ernst & Young, informerar om den djupgranskning som man 
gjort på Barn- och utbildningsförvaltningen ”Grundläggande granskning av rollfördelning 
mellan politiker och tjänstepersoner”.

Kommunens revisorer har tillskrivit barn- och utbildningsförvaltningen med anmodan att 
inkomma med vilka åtgärder nämnden ämnar vidta utifrån lämnade rekommendationer.  

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Agneta Berliner (L), informerar om svaret 
som barn- och utbildningsförvaltningen lämnat.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 6 Dnr 2020/21

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fråga till kommunalrådet angående informationen om miljö på kommu-
nens hemsida

Lisa Kvarnbäck (MP) har inkommit med fråga till kommunstyrelsens ordförande angående 
informationen om miljö på kommunens hemsida.

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om frågan får ställas, vilket den får.

Kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M), besvarar frågan.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 7 Dnr 2020/22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fråga tillkommunalrådet angående sjukhuset i Simrishamn

Lisa Kvarnbäck (MP) har inkommit med fråga till kommunstyrelsens ordförande om vad 
som händer med Simrishamns sjukhus.

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om frågan får ställas, vilket den får.

Kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M), besvarar frågan.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 8 Dnr 2019/487

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Interpellation till socialnämndens ordförande; Våldet går inte i pension – 
Gudrun Schyman (FI)  

Ärendebeskrivning

Gudrun Schyman (FI) har i interpellation till socialnämndens ordförande ställt frågan ”Vål-
det går inte i pension”.

Beslutsunderlag

Interpellationssvar från socialnämndens ordförande, 2020-01-19
Interpellation från Gudrun Schyman (FI), 2019-11-20

Socialnämndens ordförande, Maria Linde Strömberg (M), svarar på interpellationen från 
Gudrun Schyman (FI).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Interpellationen anses därmed vara besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Gudrun Schyman (FI)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 9 Dnr 2019/494

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående 
”Elevers möjlighet att delta i kulturskolans instrumentundervisning” 

Ärendebeskrivning

Gudrun Schyman (FI har i interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande 
ställt frågan om ”Elevers möjlighet att delta i kulturskolans instrumentundervisning”. 

Beslutsunderlag

Interpellationssvar från barn- och utbildningsnämndens ordförande, 2020-01-20
Interpellation från Gudrun Schyman (FI), 2019-11-27.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Agneta Berliner (L), svarar på interpellationen 
från Gudrun Schyman (FI).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Interpellationen anses därmed vara besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Gudrun Schyman (FI)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 10 Dnr 2020/20

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att Simrishamn ska 
vara fossilbränslefritt 2020  - Hans-Olof Höglund (MP)

Ärendebeskrivning

Hans-Olof Höglund (MP) har i interpellation ställt frågan om att Simrishamn ska vara fos-
silbränslefritt 2020.

Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande.

Ordföranden ställer frågan om interpellationen får ställas.

Beslutsunderlag

Interpellation från Hans-Olof Höglund (M), 2020-01-15.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Interpellationen från Hans-Olof Höglund (MP) får ställas.

 Interpellationen besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäkti-
ges sammanträde den 24 februari 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens ordförande Jeanette Ovesson (M)
Hans-Olof Höglund (MP)

 

15



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 11 Dnr 2020/15

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Att Simrishamns kommuns valda politiker i kom-
munval tar "timeout" från Ystads Allehandas insändarsida 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Kent Olsson om att Simrishamns kommuns valda 
politiker tar ”timeout” från att skriva insändare i Ystads Allehanda.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Kent Olsson, 2020-01-13.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget avvisas då förslaget handlar om att begränsa yttrandefrihe-
ten, och det är inte en fråga som kommunen kan besluta om. Förslaget berör därmed inte 
en fråga där kommunen är ytterst ansvarig.  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget avvisas med hänvisning till att det är ett förslag som kommu-
nen inte kan besluta om då förslaget handlar om att begränsa yttrandefriheten.

_______
Beslutet expedieras till:
Kent Olsson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 12 Dnr 2019/489

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Markanvisning del av Mellby 27:52 och 3:121 - Kiviks Bostads AB 

Ärendebeskrivning

Fastigheterna Mellby 27:52 (del av) och Mellby 3:121 har en total yta om cirka
13 000 m² och är i översiktsplanen utpekade som utbyggnadsområden för
bostadsändamål. Området ägs av Simrishamns kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 7 december 2017, § 209, att en
markanvisningstävling för fastigheterna Mellby 27:52 och Mellby 3:121 skulle
anordnas.

Två förslag inkom till förvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 16
augusti 2018, § 149, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett planavtal och
markanvisningsavtal mellan Simrishamns kommun och Stadstudio, exploatören
bakom det vinnande förslaget ” Kiviks trädgårdar”. Exploatören har sedan valt att
bilda ett helägt bolag, Kivik Bostads AB, för just exploateringsprojektet i Kivik.
Planavtalet ingicks med Kivik Bostads AB, den 12 september 2018.

Kivik Bostads AB undertecknade 23 september 2019 markanvisningsavtalet som nu är 
föremål för godkännande av Simrishamns kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 21 november 2019, § 255, 
föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal 
samt ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att slutföra markanvisningsprocessen: god-
kännande av genomförandeavtal och därpå följande försäljning av markområdet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 20120-01-15, § 14
Arbetsutskottets beslut, 2019-12-18, § 292
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-27.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, inkl reservation. 2019-11-21, § 255.
Markanvisningsavtal inkl bilagor, undertecknat 2019-09-23.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-08-16, § 149.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-12-07, § 209. 

Yrkande

Ingmarie Jacobsen (FI) yrkar avslag i ärendet.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 12 forts Dnr 2019/489

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag mot Ingmarie Jacob-
sens (FI) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrel-
sens förslag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för kommunstyrelsens beslutsförslag röstar Ja.

Den som röstar för Ingmarie Jacobsens (FI) avslagsyrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller med 44 Ja-röster mot 5 Nej-röster, omröstningsbilaga 1.

Kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna upprättat och undertecknat förslag till markanvisningsavtal.

 Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att slutföra markanvisnings-processen: 
godkännande av genomförandeavtal och därpå följande försäljning av markområ-
det.

Reservation

Gudrun Schyman (FI), Margarethe Müntzing (FI), Ingmarie Jacobsen (FI), Mats Sundbeck 
(V) och Margaretha Hagstad (V) lämnar följande reservation:

Det finns obebyggda tomter som ingår i verksamhetsområde för VA.
Vi anser att dessa ska prioriteras först. Dessutom ligger exploateringsområdet i direkt när-
het till den för området så viktiga vattentäkten.
De geotekniska förutsättningarna är tveksamma då risk för kontaminering finns.

_______
Beslutet expedieras till:
Kiviks Bostad AB
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 12 forts Dnr 2019/489

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

OMRÖSTNINGSBILAGA 1

SAMMANTRÄDESDATUM: 2020-01-27

 ja Nej Avstår
Jeanette Ovesson (M) X
Karl-Erik Olsson (S) X
Christer Borggren (SD) X
Jaennine Olesen (M) X
Pia Ingvarsson (S) X
Carl-Göran Svensson (C) X
Tomas Assarsson (SD) X
Sven Olsson (M) X
Ylva Stockelberg Deilert (L) X
Gudrun Schyman (FI) X
Christer Grankvist (S) X
Maria Linde Strömberg  (M) X
Thomas Paulsson (SD) X
Berit Olsson (S) X
Hans-Olof Höglund (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
Peter Rimsby  (M) X
Ann-Christin Råberg (S) X
Sven-Olof Andersson He-
deroth (L) X
Patrik Coucher (SD) X
Margarethe Müntzing (FI) X
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 12 forts Dnr 2019/489

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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
Christian Esbjörnsson (M) X
Peo Nilsson (SD) X
Jan Vokoun (S) X
Kaj Ovesson (M) X
Lisa Kvarnbäck  (MP) X
Anita Olsson (S) X
Margareta Hagstad (V) X
Frederick Thott (M) X
Lotta Hildebrand (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: 44
NEJ: 5
AVSTÅR: 0
FRÅNVARANDE
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 13 Dnr 2019/476

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Återinvestering Trådlösa nätverk 

Ärendebeskrivning

Sedan det trådlösa nätverket började byggas ut inom kommunen har förvaltningarna stått 
för de investeringar i accesspunkter som krävts, medan IT-enheten stått för investering i 
den sammanhållande och centrala nätverksutrustning som behövts. IT-enheten har också 
stått för de årliga garanti och supportavgifterna för all utrustning, både för accesspunkter 
och central utrustning.

Vi är nu i en situation där det behöver göras återinvesteringar för att byta ut accesspunkter 
som blivit föråldrad, och som hindrar säkerhets- och funktionsuppdateringar i hela nätver-
ket, både för ny och gammal utrustning. Det är inte heller möjligt att förnya garanti och 
support för dessa föråldrade accesspunkter.

Att förvaltningarna äger de accesspunkter som behöver bytas ut innebär att enskild förvalt-
ning kan hindra utveckling, och i förlängningen en säker drift, av kommunens trådlösa 
nätverk vilket omöjliggör för IT-enheten att fullfölja sitt uppdrag att leverera detta.

 Godkänna ett engångsinvesteringsanslag om 900 000 kronor för år 2020.

 Godkänna ett investeringsanslag om 600 000 kronor för vardera år 2020 till 2022.

 Anslagen finansieras med nyupplåning.
 
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-01-15, § 15
Arbetsutskottets beslut, 2019-12-18, § 293
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-10

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna ett engångsinvesteringsanslag om 900 000 kronor för år 2020.

 Godkänna ett investeringsanslag om 600 000 kronor för vardera år 2020 till 2022.

 Anslagen finansieras med nyupplåning.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 13 forts Dnr 2019/476

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/IT-enheten
Kommunledningskontoret/ekonomienheten
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 14 Dnr 2019/74

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Aktualitetsprövning av översiktsplanen 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 30 november 2015, § 216, Framtiden - Översiktsplan för 
Simrishamns kommun. Översiktsplanen vann därefter laga kraft den 15 mars 2017.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2017, § 164, bland annat att ”kommunfull-
mäktige tar under nästa mandatperiod ställning till om översiktsplanen är aktuell eller be-
höver göras om genom en aktualitetsprövning.”

Översiktsplanen är kommunens övergripande strategiska dokument som beskriver kommu-
nens viljeinriktning angående mark- och vattenanvändning och är vägledande kring hur 
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

I enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (PBL), ska varje kommun 
ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Kommunfullmäktige ska minst 
en gång under mandatperioden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven 
i 3 kap. 5 §.

Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2019, § 62, bland annat ”att tillsätta en tillfällig refe-
rensgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter samt ordförande och 2:e 
vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden.” 
Denna grupp är sedan benämnd samrådsgrupp.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 21 november 2109, § 259, föreslå 
kommunfullmäktige

 Godkänna Aktualitetsprövningen av Simrishamns kommuns översiktsplan, innebä-
rande att översiktsplanen är i huvudsak aktuell, samt att

 uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till följande tematiska 
tillägg och fördjupningar till översiktsplanen:

o Fördjupning av Simrishamns stad
o Infrastrukturplan

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-01-15, § 16
Arbetsutskottets beslut, 2019-12-18, § 294
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-03.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-11-21, §259.

23



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 14 forts Dnr 2019/74

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Rapport – Aktualitetsprövning av Simrishamns kommuns översiktsplan.
Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse, 2019-03-21.
Kommunstyrelsens beslut, 2019-03-13, § 62.
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-10-30, § 164.
Framtiden – översiktsplan för Simrishamns kommun: se  www.simrishamn.se/bo-och-byg-
ga/planer-och-utveckling/vara-oversiktsplaner
Kommunfullmäktiges beslut, 2015-11-30, § 216.
Vindkraftsplan. Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2001 med tema: Vindkraft
Kommunfullmäktiges beslut, 2011-12-19, § 180.

Yrkande

Anders Johnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna aktualitetsprövningen av Simrishamns kommuns översiktsplan, innebä-
rande att översiktsplanen är i huvudsak aktuell.

 Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till följande tematiska 
tillägg och fördjupningar till översiktsplanen:

Fördjupning av Simrishamns stad
Infrastrukturplan.

______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 15 Dnr 2018/208

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Mats Bengtsson (C) och Carl-Göran Svensson (C), bygg en 
hall för fotboll inomhus - återremiss 

Ärendebeskrivning

Mats Bengtsson (C) och Carl-Göran Svensson (C) har i inkommen motion, daterad den 17 
april 2018, framfört förslaget att bygga in den befintliga konstgräsplanen på Korsavad, så 
att planen kan användas oavsett väder. 
Något konkret yrkande föreligger inte.

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018, § 117, att remittera motionen till sam-
hällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden har därefter vid sammanträde den 22 november 2018, § 235, 
behandlat ärendet och beslutat föreslå att motionen avslås.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 december 2018, § 274, besluta-
des ”återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att ta fram olika förslag på 
byggnation (tält, hall etc), kostnader samt undersöka behovet bland föreningar och skolor 
att utnyttja hallen.”
Samhällsbyggnadsnämnden har därefter vid sammanträde den 21 november 2019, § 270, 
beslutat ”överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på kom-
munstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-19, § 274.”

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-03.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-11-21, § 270.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-13.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-07.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2018-12-19, § 274.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-11-22, § 235.
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-06-18, § 117.
Motion från Mats Bengtsson och Carl-Göran Svensson (C), 2018-04-17.

Avstå från att delta i beslut

Carl-Göran Svensson, (C), Anita Svensson, (C), Mats Bengtsson (C) och Håkan Erlands-
son (C) meddelar att de avstår från att delta i beslut i ärendet men önskar lägga en proto-
kollsanteckning, vilket kommunfullmäktige godkänner.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 15 forts Dnr 2018/208

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 I enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag 2018-11-22, § 235 samt 
utifrån samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-07 och kultur- 
och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13 avslå motionen.

Protokollsanteckning

Carl-Göran Svensson, (C), Anita Svensson, (C), Mats Bengtsson (C) och Håkan Erlands-
son (C) lägger följande protokollsanteckning:

Centerpartiet anser att en inomhushall för fotboll vore en framtidsinriktad satsning.
I dagsläget är situationen sådan att ett genomförande av denna satsning visar sig vara svår.
Centerpartiet vidhåller vikten av att denna satsning borde verkställas och återkommer i 
ärendet när omständigheten så medger.
_______
Beslutet expedieras till:
Mats Bengtsson (C)
Carl-Göran Svensson (C)
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 16 Dnr 2019/261

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Reglemente för direktionen SÖRF 2019-2022 

Ärendebeskrivning

Direktionen i Sydöstra Skånes Räddningsförbund SÖRF antog i mars 2019 förbundsord-
ning och reglemente för 2019 - 2022. Endast förbundsordningen tillsändes Simrishamns 
kommun för beslut i kommunfullmäktige.

Då detta nu uppdagats och reglementet slutligen inkommit till Simrishamns kommun, han-
teras reglementet skilt från förbundsordningen som antogs i Kommunfullmäktige den 17 
juni 2019.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2015-01-15, § 18
Arbetsutskottets beslut, 2019-12-18, § 296
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-05
Reglemente för direktionen – Sydöstra Skånes Räddningsförbund inkommen 2019-11-27

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta reglementet för direktionen i Sydöstra Skånes Räddningsförbund 

_______
Beslutet expedieras till:
SÖRF
Tomelilla kommun
Sjöbo kommun
Ystad kommun
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 17 Dnr 2019/40

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förändring i kultur och fritidsnämndens reglemente 

Ärendebeskrivning

I den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2020-2022, 2019-11-25 § 257, fram-
går att alla typer av bidrag ska samlas i kultur- och fritidsnämnden. Förenings-, kultur-, 
arrangörs- och sponsorbidrag har tidigare hanterats av flera nämnder och styrelsen. Föränd-
ringen föranleder en ny formulering i reglementets 3 § punkten 14.

Nuvarande lydelse: 

§ 3:14 stödja, stimulera och lämna bidrag till föreningar, organisationer och övriga aktörer 
inom kultur- och fritidsområdet,

Förslag till ny lydelse: 

§ 3:14 stödja, stimulera och lämna bidrag till föreningar, organisationer och övriga aktö-
rer,

Vidare har framkommit ett behov av att skrivningarna i kultur- och fritidsnämndens regle-
mente och samhällsbyggnadsnämndens reglemente skall vara samstämmiga i den del som 
avser det gemensamma ansvaret för att främja och utveckla kommunens anläggningar för 
kultur, idrott, fritid och friluftsliv.
Detta kräver ändringar i §§ 3 punkt 5 och 3 punkt 6.

Nuvarande lydelse: 

§ 3:5 att främja och utveckla kommunens anläggningar för kultur, idrott och fritid,

§3:6 att främja och utveckla kommunens friluftsliv bl.a. badplatser, motionsspår, vand-
rings-, cykel och ridleder,

Förslag till ny lydelse:

§ 3:5 att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden främja och utveckla kommunens 
anläggningar för kultur, idrott och fritid,

§ 3:6 att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden främja och utveckla kommunens 
friluftsliv bl.a. badplatser, motionsspår, vandrings-, cykel och ridleder,”. 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 17 forts Dnr 2019/40

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-01-15, § 19
Arbetsutskottets beslut, 201912-18, § 297
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-10
Förslag till revidering i reglemente för kultur- och fritidsnämnden, 2019-12-10
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, 2019-03-25, § 76

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Revidera kultur- och fritidsnämndens reglemente med en ny formulering i § 3:14 i 
enlighet med kommunledningskontorets förslag 

 Revidera kultur- och fritidsnämndens reglemente med nya formuleringar i §§ 3:5 
och 3:6 i enlighet med kommunledningskontorets förslag

_______
Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 18 Dnr 2019/40

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förändring i kommunstyrelsens reglemente 

Ärendebeskrivning

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2019-12-04 § 258 framgår att 
KSAU är delegat för beslut om utdelning ur kommunens fonder och stiftelser enligt gällan-
de stiftelsebestämmelser. Dock framgår det inte av kommunstyrelsens reglemente att sty-
relsen handhar kommunens samtliga fonder och stiftelser. 

Förslag till ny punkt i reglemente för kommunstyrelsen:

3 § Styrelsen ska

17. besluta om utdelning ur kommunens fonder och stiftelser 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-01-15, § 20
Arbetsutskottets beslut, 2019-12-18, § 298
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-11
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen, 2019-12-11
Reglemente för kommunstyrelsen, 2019-03-25 § 76

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Revidera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med kommunledningskontorets 
förslag. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 19 Dnr 2019/21

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Informationssäkerhetspolicy 

Ärendebeskrivning

Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och är nödvändigt för att utföra 
kommunens grunduppdrag. Information är också av betydande värde för invånare, närings-
liv, besökare och forskning. 

Bristande informationssäkerhet kan medföra störningar i samhällsviktiga verksamheter, 
information går förlorad, förvanskas eller stjäls. Det kan även medföra ekonomiska förlus-
ter och att förtroendet för Simrishamns kommun påverkas negativt. För att trygga informa-
tionsförsörjningen ska kommunen bedriva ett långsiktigt och systematiskt informationssä-
kerhetsarbete.  

Efterlevnaden av informationssäkerhetspolicyn ska följas upp regelbundet. 
Informationssäkerhetsansvarig ska årligen rapportera läge och status gällande informa-
tionssäkerhet till kommundirektör och kommunstyrelsen. Särskilda skäl, som till exempel 
allvarliga incidenter, brister eller behov, kan motivera ytterligare rapportering. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-01-15, § 21
Arbetsutskottets beslut, 2019-12-18, § 299
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-10
Förslag till Informationssäkerhetspolicy, 2019-12-10 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta informationssäkerhetspolicyn.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
Samtliga enheter på KLK
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 20 Dnr 2019/485

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Barn- och utbildningsnämndens anhållan om tilläggsanslag för år 2020 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2019-12-19 § 138 beslutat att till 
kommunfullmäktige anhålla om ett tilläggsanslag på 6,5 miljoner kronor. Detta tilläggsan-
slag ska även finansiera barn- och utbildningsnämndens beslut om årskurs 5 på Sankt 
Olofs skola fr.o.m. hösten 2020.

I den av kommunfullmäktige antagna budget för år 2020 finns under finansförvaltningen 
ett anslag för Kommunfullmäktiges förfogande motsvarande 10 872 tkr. Detta anslag dis-
ponerar kommunfullmäktige att fördela ut till nämndernas verksamheter om kommunfull-
mäktige finner detta finansiellt och verksamhetsmässigt ändamålsenligt.

Det finns emellertid en osäkerhet vad gäller en rad kostnadsposter under året. Bland annat 
kring pensionskostnader, som under de senaste åren överstigit de prognoser och beräkning-
ar vi har fått att utgå ifrån. Friskolorna driver en process mot kommunen avseende grund-
belopp per elev och därmed vet vi inte om vi kommer att få ytterligare kostnader i samband 
med domslut.
Vi står inför eventuella investeringar i nya accesspunkter, affärssystem och fiberutbyggnad 
som kommer att generera driftskostnader. Kommunen kan därför att behöva en buffert för 
år 2020.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-01-15, 1 22
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-07
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2019-12-19 § 138

Yrkanden

Pia Ingvarsson (S) yrkar att man beviljar ett tilläggsanslag med 6,5 mnkr samt att man upp-
rättar en handlingsplan för två år för att få en budget i balans.

Christer Grankvist (S) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.

Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.

Mats Sundbeck (V) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 20 forts Dnr 2019/485

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lennart Månsson (S) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.

Hans-Olof Höglund (MP) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.

Karl-Erik Olsson (S) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.

Kjell Dahlberg (ÖP) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag mot Pia Ingvarssons 
(S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens besluts-
förslag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för kommunstyrelsens beslutsförslag röstar Ja.

Den som röstar för Pia Ingvarssons (S) yrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller med 29 Ja-röster mot 20 Nej-röster, omröstningsbilaga 2.

Kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Avslå barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag med 6,5 mnkr.

Reservation

Socialdemokraterna, Feministiskt Initiativ, Miljöpartier, Vänsterpartiet samt Österlenparti-
et lämnar skriftlig reservation i ärendet.
_______
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 20 forts Dnr 2019/485

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

OMRÖSTNINGSBILAGA 2

SAMMANTRÄDESDATUM: 2020-01-27

 ja Nej Avstår
Jeanette Ovesson (M) X
Karl-Erik Olsson (S) X
Christer Borggren (SD) X
Jaennine Olesen (M) X
Pia Ingvarsson (S) X
Carl-Göran Svensson (C) X
Tomas Assarsson (SD) X
Sven Olsson (M) X
Ylva Stockelberg Deilert 
(L) X
Gudrun Schyman (FI) X
Christer Grankvist (S) X
Maria Linde Strömberg  
(M) X
Thomas Paulsson (SD) X
Berit Olsson (S) X
Hans-Olof Höglund (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
Peter Rimsby  (M) X
Ann-Christin Råberg (S) X
Sven-Olof Andersson He-
deroth (L) X
Patrik Coucher (SD) X
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 20 forts Dnr 2019/485

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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
Christian Esbjörnsson (M) X
Peo Nilsson (SD) X
Jan Vokoun (S) X
Kaj Ovesson (M) X
Lisa Kvarnbäck  (MP) X
Anita Olsson (S) X
Margareta Hagstad (V) X
Frederick Thott (M) X
Lotta Hildebrand (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
FRÅNVARANDE
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 21 Dnr 2019/511

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse som ersättare i Österlens Kommunala Renhållnings AB - Cata-
rina Genberg (L) 

Ärendebeskrivning

Catarina Genberg (L) har lämnat in avsägelse från uppdrag som ersättare i Österlens Kom-
munala Renhållnings AB.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Catarina Genberg (L), 2019-12-13

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Catarina Genberg (L) entledigande från uppdrag som ersättare i Österlens 
Kommunala Renhållnings AB.

 Bordlägga frågan om ny ersättare i Österlens Kommunala Renhållnings AB till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Catarina Genberg (L)
Österlens Kommunala Renhållnings AB
Kommunledningskontoret/kanslienheten
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 22 Dnr 2019/526

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kivik och Vitemöllas understöds-
fond, Johan Niss (MP) 

Ärendebeskrivning

Johan Niss (MP) har i skrivelse avsagt sig uppdrag som ersättare i Kivik och Vitemöllas 
understödsfond.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Johan Niss (MP), 2019-12-20.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Johan Niss (MP) entledigande från uppdrag som ersättare i Kivik och Vite-
mölla understödsfond.

 Bordlägga frågan om ny ersättare i Kivik och Vitemölla understödsfond till kom-
munfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Johan Niss (MP)
Kivik och Vitemölla understödsfond
Kommunledningskontoret/kanslienheten
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 23 Dnr 2020/18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av huvudmän för Sparbanken Syd 

Ärendebeskrivning

Sparbanken Syd har i skrivelse hemställt om att Simrishamns kommun utser tre huvudmän 
i Sparbanken Syd för mandatperioden t o m sparbankens stämma 2024.

Uppdraget för nuvarande huvudmän, Kristina Åhberg, Jan-Erik Persson och Gert Svens-
son, upphör vid sparbankens stämma 2020. 

Beslutsunderlag

Skrivelse från Sparbanken Syd, 2020-01-13.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Till huvudmän i Sparbanken Syd t o m sparbankens stämma 2024 utses:

Kristina Åhberg (M), omval
Prästgatan 2 B
272 31 SIMRISHAMN

Jan-Erik Persson (S), omval
Halladalsvägen 2
276 60 HAMMENHÖG

Gert Svensson (ÖP), omval
Hjälmaröd 1116
277 32 KIVIK

_______
Beslutet expedieras till:
Sparbanken Syd
Kristina Åhberg (M)
Jan-Erik Persson (S)
Gert Svensson (ÖP) 
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 24 Dnr 2019/367

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av ledamöter till fullmäktigeberedning 

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 201912-16, § 290, beslöts att tillsätta en fullmäk-
tigeberedning med fem förtroendevalda, två representanter från alliansen, 2 representanter 
från opposition och en representant från (SD).

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut, 2019-12-16, § 290.

Yrkande

Jeanette Ovesson (M) yrkar att val av ledamöter till fullmäktigeberedningen bordlägges till 
kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2020.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bordlägga val av ledamöter till fullmäktigeberedningen till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 24 februari 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 25 Dnr 2020/34

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

Ärendebeskrivning

Malin Henriksson (L) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäk-
tige.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Malin Henriksson (L), 2020-01-27.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

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

 Begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen gällande ledamot i kommunfull-
mäktige.

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Malin Henriksson (L)
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

§ 26 Dnr 2020/32

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas:

- Barn- och utbildningsnämndens beslut: Val till utskottet efter Irené Hansson (C)

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – Jägarparken i Gärsnäs till-
gänglig för medborgarna.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – BajaMaja på Gislövsham-
mar

-  Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – Parkeringsplatser på tor-
get och nere i hamnen.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – Sopsortering på skolor.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – Avsaltningsanläggning för 
Östersjöns vatten.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – Utrymme för parkering av 
husbilar i Kivik.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – Ramp i metall vid Tobis-
viksbadet.

- Miljöförbundets beslut: Revidering av delegeringsregler Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund.

_____
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