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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

Närvaro/Voteringslista - Kommunfullmäktige 2019/447
§ 272 Val av justerare samt fastställande av justeringssam-

manträde
2019/233

§ 273 Ordningsfråga 2019/513
§ 274 Fastställande av ärendelista 2019/38
§ 275 Utdelning av Miljöpris 2019 2019/425
§ 276 Information från revisionen 2019/482

NYA INTERPELLATIONER
§ 277 Interpellation från Feministiskt initiativ till social-

nämndens ordförande - Våldet går inte i pension
2019/487

§ 278 Interpellation från Feministiskt Initiativ till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande ang elevers möjlig-
het att delta i kulturskolan intrumentundervisning

2019/494

MEDBORGARFÖRSLAG
§ 279 Medborgarförslag - Sjöfarts plats, Gjuteriplanen 2019/486
§ 280 Medborgarförslag - Höjning av förbrukningsavgifterna 

för dricksvatten
2019/501

BESLUTSÄRENDEN
§ 281 Svar på Medborgardialogens rapport 2016/33
§ 282 Motion från Gudrun Schyman (F!) om Medborgarbud-

get
2018/296

§ 283 Policy för fotografering av förtroendevalda 2019/327
§ 284 Budgetförslag 2020 och plan 2021-2023 Ystad-Öster-

lenregionens miljöförbund
2019/429

§ 285 Samarbetsavtal Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 
(SÖSK)

2019/436

§ 286 Ledningsplan vid extraordinära händelser Ystad-Ös-
terlen mandatperioden 2019-2022

2019/449

§ 287 Prissättning av Kvarnby 15:72, Skillinge hamn 2019/461
§ 288 Väghållaransvar för Impevägen med flera i Gröstorp 2019/462
§ 289 Översyn sponsringspolicy- och riktlinjer 2019/143
§ 290 Förslag om kommunfullmäktigeberedning avseende 

politisk organisation och arvode
2019/367

§ 291 Ändring i avgifter 2020 avseende abonnemang för 
distribution av mat

2019/326

§ 292 Förändrad ansvarsfördelning mellan samhällsbygg-
nadsnämnden och byggnadsnämnden

2019/389

§ 293 Budget 2019 - Förtydligande av åtgärdsplan för en 
budget i balans, BUN

2019/485

INKOMNA MOTIONER
§ 294 Inkomna motioner 2019/508

Motion från (FI) - Koldioxidbudget som en del av 
Hållbarhetsprogrammet

2019/466

Motion från Socialdemokraterna angående omkläd-
ningsrum på brandstationen i Simrishamn för både 

2019/502
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

kvinnor och män
Motion från (SD) - Kameraövervakning för ökad 
trygghet

2019/507

VALÄRENDEN
§ 295 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Samhällsbygg-

nadsnämnden - Hans Dahlqvist (SD)
2019/483

§ 296 Val av ledamöter i Va driftbolaget 2019/495
MEDDELANDEN

§ 297 Meddelanden 2019/62
Medborgarförslag - vingar på Gärsnäs kvarn. 2019/259
MKV - Morgondagens kommunala vatten 2018/87

§ 298 Julhälsning 2019/514
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Jeanette Ovesson (M)
Karl-Erik Olsson (S)
Christer Genetay (SD) tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD)
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)
Hans-Olof Höglund (MP)
Mats Sundbeck (V)
Christer Akej (M)
Annelie Roshagen (KD)
Anita Svensson (C), §§ 272-290
Ingela Nilsson (C) tjänstgör för Anita Svensson (C), §§ 291-
298
Christer Persson (ÖP)
Per Andersson (S)
Hans Dahlqvist (SD)
Sven Olsson (M) tjänstgör för Frida Törnquist (M)
Ann-Christin Råberg (S)
Åke Andrén Sandberg (L)
Jan Christensson (SD) tjänstgör för Patrik Coucher (SD)
Margarethe Müntzing (FI)
Anders Johnsson (M)
Christl Bengtsson (S) tjänstgör för Göran Person (S)
Peter Rimsby (M) tjänstgör för Hanna Persson (M)
Mats Bengtsson (C)
Bengt-Åke Lindell (SD)
Lars Johansson (S) tjänstgör för Else-Beth Rolf (S)
Christian Esbjörnsson (M)
Peo Nilsson (SD)
Jan Vokoun (S)
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)
Håkan Erlandsson (C)
Lennart Månsson (S)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

Övriga deltagande Kaj Ovesson (M)
Ingela Bröndel (M)
Annika Månsson (M)
Ingela Nilsson (C)
Henrik Mårtensson (C)
Linda Olsson (S)
Jan-Erik Persson (S)
Birgitta Öman (S)
Roland Thord (MP)
Siv Bildtsén (MP)
Gunilla Aastrup Persson (ÖP

Diana Olsson, kommundirektör
Anita Ipsen, kanslichef
Carina Persson, nämndsekreterare
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 272 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 19 december kl 08.30 på kommunled-
ningskontoret, Simrishamn.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 273 Dnr 2019/513

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ordningsfråga

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare har via mail fått information om att ärende 
nr 22 ”Snurringen – avtal och finansiering efter december 2019” kommer att utgå.

Karl-Erik Olsson (S) undrar varför ärendet om Snurringen utgår från dagens kungörelse. 
Ärendet är beslutat i kommunstyrelsen där man föreslår kommunfullmäktige fatta beslut i 
ärendet.

Karl-Erik Olsson (S) undrar när kommunfullmäktige ska få möjlighet att tycka till om av-
talet som skrivs gällande Snurringen.

Kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M), menar att ärenden som berör kollek-
tivtrafikfrågor hanteras av kommunstyrelsen och yrkar att ärendet inte tas med på dagens 
ärendelista.

Karl-Erik Olsson (S) lägger inget yrkande men anser att ärendet är fel hanterat då man i 
kommunstyrelsen beslutat att kommunfullmäktige ska fatta beslut i ärendet. 

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 274 Dnr 2019/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Ärende nr 22 ”Snurringen – avtal och finansiering efter december 2019” utgår från dagens 
kungörelse

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med ändring enligt ovan.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 275 Dnr 2019/425

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utdelning av Miljöpris 2019

Kommunfullmäktiges presidium delar ut 2019-års Miljöpris till far och son, Bertil Anders-
son och David Bertilsson i Bästekille för sitt mångåriga engagemang i strävan att erbjuda 
lokalt producerade och giftfritt odlade livsmedel direkt till lokala konsumenter utan mel-
lanhänder eller klimatpåverkande extra transporter.

 Motiveringen lyder: "Far och son Bertil Andersson och David Bertilsson i Bästekille till-
delas att dela på årets miljöpris i kommunen. Under många års tid har Bertil i Bästekille 
enträget brukat och salufört produkter från den egna gården. Gårdsbutiken i det gamla an-
delsfryshuset är alltid öppen för kunder. I och med generationsskiftet och Krav-certifie-
ringen, är det en viktig markering att ge miljöpriset till brukarna, för att inspirera fler loka-
la odlare. Gården består av potatis-, grönsaks- och växtodling, äggproduktion samt nötkre-
atur. I dag marknadsför sig David som "Bertilsson i Bästekille". Bertil Andersson var med 
och startade Rekoringen i Simrishamn, som nu även finns i Ystad.

Miljöpriset som Simrishamns kommun utdelar vill uppmärksamma enskilda eller nä-
ringsidkare som värnar om miljön.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 276 Dnr 2019/482

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från revisionen

Revisionens ordförande, Alf-Göran Andersson (M), informerar om revisionens arbete.

Utgångspunkten för revisorernas uppdrag är reglerat i kommunallagen, kapitel 12. Revi-
sion ska utföras i ”god revisionssed”.
Ambitionen är att all kommunal verksamhet ska granskas årligen, vilket är svårt på grund 
av resursen av personal.

Revisionsplan fastställes i början av varje år. Revisionsplan för 2020 kommer delges kom-
munfullmäktige då den är fastställd. 

Det finns ett organiserat samarbete med revisionskollegor i Skåne samt Båstad kommun.

Utvecklingsdag har genomförts under hösten med kommunfullmäktiges presidium samt 
tjänstemän från kommunledningskontoret.

Kommunrevisor Jan Rydén informerar om granskningen ”IT-säkerhet samt informations-
säkerhet” som genomförts.

Professionella revisorer har genomfört granskningen. Frågorna som ställts är framtagna av 
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Granskningen visar att kommunen har brister i vissa frågor som ställs. 

Kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M), ger en muntlig redogörelse för kom-
munstyrelsens svar på granskningen.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 277 Dnr 2019/487

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Interpellation från Feministiskt initiativ till socialnämndens ordförande - 
Våldet går inte i pension 

Ärendebeskrivning

Gudrun Schyman (FI) har i interpellation ställt frågan ”Våldet går inte i pension.

Interpellationen är ställd till socialnämndens ordförande.

Ordföranden ställer frågan om interpellationen får ställas.

Beslutsunderlag

Interpellation från Gudrun Schyman (FI), 2019-11-20.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Interpellationen från Gudrun Schyman (FI) får ställas.

 Interpellationen besvaras av socialnämndens ordförande vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 januari 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Socialnämndens ordförande
Gudrun Schyman (FI)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 278 Dnr 2019/494

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Interpellation från Feministiskt Initiativ till barn- och utbildningsnämn-
dens ordförande angående elevers möjlighet att delta i kulturskolan in-
strumentundervisning 

Ärendebeskrivning

Gudrun Schyman (FI) har i interpellation ställt frågan angående elevers möjlighet att delta 
i kulturskolans instrumentundervisning.

Interpellationen är ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Ordföranden ställer frågan om interpellationen får ställas.

Beslutsunderlag

Interpellation från Gudrun Schyman (FI), 2019-11-27.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Interpellationen från Gudrun Schyman (FI) får ställas.

 Interpellationen besvaras av barn- och utbildningsnämndens ordförande vid kom-
munfullmäktiges sammanträde den 27 januari 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Gudrun Schyman (FI)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 279 Dnr 2019/486

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Sjöfartsplats, Gjuteriplanen 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Erik Månsson om Sjöfartsplats på Gjuteriplanen 

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Erik Månsson, 2019-11-20.

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

Förslagsställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i samhällsbyggnadsnämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Erik Månsson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 280 Dnr 2019/501

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Höjning av förbrukningsavgifterna för dricksvatten 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Christer Neleryd med flera om en höjning av förbruk-
ningsavgifterna för dricksvatten.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Christer Neleryd med flera, 2019-12-05.

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:
Samhällsbyggnadsnämnden
Christer Neleryd
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 281 Dnr 2016/33

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på Medborgardialogens rapport 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 27 februari 2012, § 15, att tillsätta en fullmäktigebered-
ning med syfte att framlägga förslag på hur en konstruktiv och kreativ medborgardialog 
kunde utformas. Beredningen avgav sin rapport den 
6 maj 2013. Av olika skäl kom rapporten aldrig att underställas kommunfullmäktige. Kom-
munfullmäktiges presidium uppdrog åt kommunledningskontoret att kommentera och be-
svara rapporten för kommunfullmäktiges ställningstagande vilket skedde i januari 2016. 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016, § 39, om en blank återremiss. 

Det nu aktuella ärendet avser, utan att göra anspråk på att vara heltäckande, rapportera vil-
ken förflyttning som gjorts sedan 2016. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-2-04, § 262
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 265
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-08 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29, § 39 
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-10, § 41
Arbetsutskottets beslut, 2016-01-20, § 36
Kanslichefens tjänsteskrivelse 2016-01-11
Medborgardialoggruppens rapport, 2013-05-06
Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27, § 15.

Yrkanden

Kristina Åhberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag samt yrkar att redo-
visning av vilken form som ska användas för genomförande av medborgardialog ska läm-
nas senast den 31 mars 2020.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Uppdra åt kommundirektören ta fram en form hur medborgardialog kan genomfö-
ras två gånger per år med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål. 

 Redovisning av vilken form som ska användas för genomförande av medborgardia-
log ska ske senast den 31 mars 2020.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 281 forts Dnr 2016/33

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 282 Dnr 2018/296

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Gudrun Schyman (F!) om Medborgarbudget 

Ärendebeskrivning

Gudrun Schyman (FI) har i motion föreslagit att Simrishamns kommun startar en försöks-
verksamhet med medborgarbudget. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-12-04, § 263
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 266
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-11-08
Motion från Gudrun Schyman (FI) inkommen 2018-06-25.

Yrkande

Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till motionen.

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

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag, avslå motionen, mot 
Gudrun Schymans (FI) yrkande om att bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag, avslå motionen.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för kommunstyrelsens beslutsförslag, avslå motionen, röstar Ja.

Den som röstar för Gudrun Schymans (FI) yrkande om att bifalla motionen röstar Nej.

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

Kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag, avslå motionen.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 282 forts Dnr 2018/296

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Avslå motionen då en modell för medborgardialog måste utredas innan medborgar-
budget kan införas.

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist 
(S), Berit Olsson (S), Per Andersson (S), Ann-Christin Råberg (S), Christl Bengtsson (S), 
Lars Johansson (S), Jan Vokoun (S), Anita Olsson (S), Lennart Månsson (S), Gudrun 
Schyman (FI), Margarethe Müntzing (FI), Ingmarie Jacobsen (FI), Mats Sundbeck (V), 
Margaretha Hagstad (V), Hans-Olof Höglund (MP), Lisa Kvarnbäck (MP), Christer Pers-
son (ÖP) och Kjell Dahlberg (ÖP).

_______
Beslutet expedieras till:
Gudrun Schyman (FI)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 282 forts Dnr 2018/296

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

OMRÖSTNINGSBILAGA 1

SAMMANTRÄDESDATUM: 2019-12-16

 Ja Nej Avstår
Jeanette Ovesson (M) X
Karl-Erik Olsson (S) X
Christer Genetay (SD) X
Jaennine Olesen (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
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
Sven Olsson (M) X
Ann-Christin Råberg (S) X
Åke Andrén-Sandberg (L) X
Jan Christensson (SD) X
Margarethe Müntzing (FI) X
Anders Johnsson (M) X
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 282 forts Dnr 2018/296

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Christl Bengtsson (S) X
Peter Rimsby (M) X
Mats Bengtsson (C) X
Bengt-Åke Lindell (SD) X
Lars Johansson (S) X
Christian Esbjörnsson (M) X
Peo Nilsson (SD) X
Jan Vokoun (S) X
Kristina Nilsson (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: 0
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 283 Dnr 2019/327

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Policy för fotografering av förtroendevalda 

Ärendebeskrivning

I Kommunfullmäktigesalen i Stadshuset finns tidigare kommunfullmäktiges ordföranden 
avbildade sedan 1924. I Kommunstyrelsesalen finns på samma sätt foton av ordförande i 
Kommunstyrelsen sedan 1971. 

För att denna tradition ska leva vidare har Kommundirektören fått ett uppdrag av Kom-
munfullmäktiges presidium att komplettera med de fotografier som saknas avseende Kom-
munfullmäktiges ordförande och Kommunstyrelsens ordförande i de båda salarna samt ta 
fram en policy för hanteringen framöver. 

Fotograferingen av Kommunfullmäktiges ordförande och Kommunstyrelsens ordförande 
därefter ska ske i anslutning till att ny Kommunfullmäktiges ordförande och/eller Kom-
munstyrelsens ordförande tillträder dessa förtroendeuppdrag. 

Kansliet på Kommunledningskontoret ansvarar för att fotograferingen genomförs.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-12-04, § 264
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 267
Policy för fotografering av Kommunfullmäktiges ordförande och Kommunstyrelsens ord-
förande
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-25

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna förslaget till Policy för fotografering av Kommunfullmäktiges ordföran-
de och Kommunstyrelsens ordförande.

 Godkänna finansiering av kompletteringen genom medel från kommunfullmäktiges 
respektive kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda kostnader, samt därefter in-
om ram.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 284 Dnr 2019/429

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budgetförslag 2020 och plan 2021-2023 Ystad-Österlenregionens miljö-
förbund 

Ärendebeskrivning

Direktionen i Ystad-Österlenregionens miljöförbund har fattat beslut om budget för 2020 
och plan för 2021-2023. Beslutet innebär budgeterat underskott för året 2020 på 710 tkr. 
Orsaken till det budgeterade underskottet är att risk inventering av enskilda avlopp anses 
behöva genomföras även under detta år.

Enligt kommunallagen ska en budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. 
Lagen ger dock utrymme för undantag om det finns så kallade synnerliga skäl. Förbundets 
bedömning är att det denna gång finns grund att hävda dylika skäl för att inte behöva åter-
ställa de budgeterade underskotten.

Det är medlemskommunerna, via sina fullmäktige, som i samband med fastställandet av 
förbundets årsredovisning för respektive år slutligen tar ställning till att godkänna hante-
ringen av eventuellt uppkomna underskott. Av handlingarna från förbundet framgår att 
frågan har varit föremål för förankring med företrädare för medlems-kommunerna vid 
ägarsamråd samt även med förbundets förtroendevalda revisorer. 

Enligt kommunledningskontorets bedömning bör det ses som rimligt att eventuellt under-
skott för året 2020 upp till budgeterat belopp inte ska behöva återställas om det beror på 
riskinventering av enskilda avlopp.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-12-04, § 265
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 268
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2019-11-04
Sammanträdesprotokoll Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2019-10-07 § 87
Budgetförslag 2020 med planår 2021-2023 Ystad-Österlenregionens miljöförbund

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Att godkänna att eventuellt underskott för året 2020 upp till budgeterade belopp inte 
ska behöva återställas om det beror på riskinventering av enskilda avlopp samt un-
der förutsättning att övriga kommuner inom förbundet fattar samma beslut.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 284 forts Dnr 2019/429

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Ystad kommun
Tomelilla kommun
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 285 Dnr 2019/436

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samarbetsavtal Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) 

Ärendebeskrivning

Nuvarande samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté gäller sedan 2017-
01-01. Ett nytt samarbetsavtal har arbetats fram för att anpassa samarbetet efter det som 
framkommit genom projektet Ystad som regional kärna 2017 - 2019, vars syfte var att ta 
fram en gemensam målbild och handlingsplan för hur samarbetet i sydöstra Skåne skulle 
stärkas och därigenom tydliggöra Ystads roll som regional kärna. Detta för att generera 
tillväxt och attraktionskraft i hela regionen. Ledningsplan för sydöstra Skåne med Ystad 
som regional kärna, kommer att vara det övergripande styrdokumentet för SÖSK. 

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté har haft detta förslag till nytt samverkansavtal för 
diskussion på kommittémötet 2019-10-01 och föreslår nu de samverkande kommunerna att 
anta detta nya samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, att gälla från 
2020-01-01.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-12-04, § 266
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 269
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-04
Ledningsplan för sydöstra Skåne med Ystad som regional kärna 2020, 2019-11-11
Följebrev till samverkansavtalet daterat 2019-10-29
Förslag till samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) inkommit 
2019-10-30
Nu gällande samverkansavtal för SÖSK, inkommit 2019-10-30.

Ajournering

Pia Ingvarsson (S) begär ajournering vilken verkställs kl 16.55-17.10.

Avstå från att delta i beslutet

Ingmarie Jacobsen (FI) och Lisa Kvarnbäck (MP) meddelar att de inte deltar i beslut av 
ärendet.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 285 forts Dnr 2019/436

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, att gälla från 
2020-01-01

_______
Beslutet expedieras till:
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
Ystad kommun
Tomelilla kommun
Sjöbo kommun
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 286 Dnr 2019/449

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ledningsplan vid extraordinära händelser Ystad-Österlen mandatperio-
den 2019-2022 

Ärendebeskrivning

En extraordinär händelse innebär fara eller direkt påverkan för liv, hälsa, miljö eller an-
nan omfattande materiell skada. Den kan beröra flera av kommunens verksamheter. Det-
ta innebär behov av ledning och samordning.

Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar för alla som bor och vistas inom kommu-
nens geografiska område. All verksamhet som ryms inom begreppet räddningstjänst 
finns reglerat i lagen om skydd mot olyckor (2003:778). I övrigt tillämpas kommunalla-
gens (1991:900) bestämmelser samt vad som föreskrivs i denna plan.

Utgångspunkt för krishantering är begreppet ”extraordinär händelse i fredstid” som är 
definierat i Lag (2006:544) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och 
landsting.

Med en extraordinär händelse avses en händelse som:

 avviker från det normala och
 innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 

viktiga samhällsfunktioner
 och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Kommunerna har en skyldighet att för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur 
den ska hantera en extraordinär händelse. Planen ska baseras på en risk- och sårbarhets-
analys för all kommunal verksamhet, inklusive den verksamhet som bedrivs av hel- el-
ler delägda kommunala bolag. Kommunerna genomför risk- och sårbarhetsanalyser uti-
från varje specifik verksamhet.

Förvaltningschefer och VD i de kommunala bolagen, är ansvariga för att verksamheter-
na har aktuella person- och adressuppgifter. De är också ansvariga för att det upprättas 
en ledningsplan för en störning eller en extraordinär händelse. Planen ska hållas aktuell 
och bygga på den här handlingen. Förvaltningar och kommunala bolag leder sina verk-
samheter på samma sätt under en kris, som i vardagen. Ledningsplats och organisation, 
fastställs av respektive nämnd/bolag och redovisas för säkerhetschefen senast 2019-12-
20. Verksamheterna ska tydligt ange hur utbildnings- och övningsverksamheten 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 286 forts Dnr 2019/449

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

kommer att ske i respektive verksamhet.

Ledningsplan för Ystad – Österlen vid störning eller extraordinär händelse fastställd i 
respektive kommunfullmäktige under 2019, ersätter tidigare ledningsplan.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-12-04, § 267
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 270
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-24
Plan för krisledning inom Ystad-Österlen vid störningar, höjd beredskap, eller extraordinä-
ra händelser. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Fastställa Ledningsplan för Ystad – Österlen vid störning eller extraordinär händelse

_______
Beslutet expedieras till:
Säkerhetssamordnare Thomas Andersson
Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 287 Dnr 2019/461

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Prissättning av Kvarnby 15:72, Skillinge hamn 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2007, § 168, att ge samhälls-byggnadsnämn-
den i uppdrag att redovisa detaljförslag med tomtpris för varje enskilt industriområde i 
kommunen, där hänsyn tas till industriområdets belägenhet. Enligt kommunens Riktlinjer 
för markanvisning, antagna av kommunfullmäktige 17 juni 2019, § 159, ska kommunen 
sälja mark för marknadsvärdet.

Kvarnby 15:72 uppgår till 1216 m2 och är beläget inom detaljplan 2012-11-23, Kvarnby 
15:238, 15:72 och Gislöv 25:8 (del av) m.fl., Skillinge hamn. Tomten hanterades inte i 
samband med värdering och prissättning av övriga kommunala tomter inom planområdet.
Gällande planbestämmelse är industri/handel/kontor med möjlighet till bevakningsbostad. 
Inom planområdet finns fler tomter med samma plan-bestämmelser. Dessa prissattes av 
kommunfullmäktige den 30 november 2015, § 204 till 140 kr/m2. Medan dessa, tidigare 
prissatta verksamhetstomterna ligger samlade och mycket nära hamnen i Skillinge, är tom-
ten Kvarnby 15:72 belägen längre in mot land. Av denna anledning, samt att den tidigare 
prissättningen gjordes för snart fyra år sedan, har det funnits anledning att begära en ny, 
oberoende värdering för att kunna fastställa ett aktuellt försäljningspris för tomten.

Värderingsbyrån i Syd AB bedömer att marknadsvärdet för tomten Kvarnby 15:72 i sep-
tember 2019 är 120 000 kr (ca 98,68 kr/m2), vilket också är samhälls-byggnadsnämndens 
förslag till försäljningspris.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 24 oktober 2019, § 233, före-
slå kommunfullmäktige besluta att ”vid en kommande försäljning av verksamhetstomten 
Simrishamn Kvarnby 15:72 ska priset vara 120 000 SEK. (Priset gäller till och med år 
2022)”.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-12-04, § 268
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 271
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-08.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-10-24, § 233.
Värdeutlåtande, Värderingsbyrån i Syd AB, 2019-09-04.
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-06-17, § 159.
Riktlinjer för markanvisningar.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 287 forts Dnr 2019/461

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan 2012-09-13, Kvarnby 15:238, 15:72 och Gislöv 25:8 (del av) m.fl., Skillinge 
hamn.
Detaljplanekarta, 2012-09-13.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Vid en kommande försäljning av verksamhetstomten Simrishamn, Kvarnby 15:72 
ska priset vara 120 000 kronor.

 Priset gäller till och med år 2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 288 Dnr 2019/462

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Väghållaransvar för Impevägen med flera i Gröstorp 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 1993, § 8, ”att kommunen skall överta den 
väghållning som hittills bedrivits av Impans, Bäckhalladalens och Gröstorps vägsamfällig-
heter” och ”att uppdra åt byggnadskontoret att föranstalta om formell förrättning för att 
upplösa dessa vägsamfälligheter”. Någon upplösning av dessa vägsamfälligheter har dock 
inte skett, och det har heller inte bedömts meningsfullt utan att ha föregåtts av detaljplane-
läggning. Kommunen har emellertid under en period agerat driftsentreprenör för dessa 
vägars skötsel men formellt sett är vägsamfälligheterna fortfarande väghållare.

Ärendet har nu åter aktualiserats och samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträ-
de den 24 oktober 2019, § 235, föreslå kommunfullmäktige att ”upphäva beslutet från 22 
februari 1993, § 8, om att överta väghållningen för Impans, Bäckhalladalens och Gröstorps 
vägsamfälligheter för att Impevägen, Bäckhallavägen och Karlstorpsvägen ska kunna till-
skapas formella, fungerande förvaltningar i väntan på policy för väghållaransvar och sena-
re prövning om eventuell detaljplaneläggning”.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutad vidare att ”Simrishamns kommun kan fortsatt utföra 
driftåtgärder på Impevägen fram till dess att utredning om väghållaransvar är klar.”

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-12-04, § 269
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 272
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-06.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-10-24, § 235.
Kommunfullmäktiges beslut, 1993-02-22, § 8.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Upphäva beslutet från 22 februari 1993, § 8, om att överta väghållningen för Im-
pans, Bäckhalladalens och Gröstorps vägsamfälligheter för att Impevägen, Bäck-
hallavägen och Karlstorpsvägen ska kunna tillskapas formella, fungerande förvalt-
ningar i väntan på policy för väghållaransvar och senare prövning om eventuell de-
taljplaneläggning.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 289 Dnr 2019/143

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Översyn sponsringspolicy- och riktlinjer 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 10 april 2019, § 94, avseende sponsring, 
att uppdra åt kommundirektören att utföra en översyn av policy och riktlinjer för ett be-
slutsdokument.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2013, § 160, om policy 
för sponsring. Därefter beslutade kommunstyrelsen den 19 mars 2014, § 48, om riktlinjer 
för sponsring.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-12-04, § 270
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 273
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-21.
Förslag till riktlinjer för sponsring.
Kommunstyrelsens beslut, 2019-04-10, § 94.
Kommunstyrelsens beslut, 2014-03-19, § 48.
Kommunfullmäktiges beslut, 2013-12-16, § 160.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen att ”Anta föreliggande förslag till 
riktlinjer för sponsring” utgår från dagens beslut.

Yrkande

Karl-Erik Olsson (S) yrkar att det måste framgå att sponsringen är överflyttad till kultur- 
och fritidsnämnden samt att nämnden tar fram sponsringsriktlinjer.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Upphäva gällande policy för sponsring, beslutade i kommunfullmäktige den 16 de-
cember 2013, § 160.

 Sponsringsbidrag överflyttas från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.

 Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden tar fram sponsringsriktlinjer för sponsorbi-
drag.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 289 forts Dnr 2019/143

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 290 Dnr 2019/367

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag om kommunfullmäktigeberedning avseende politisk organisation 
och arvode 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade § 64, 2016-03-16 att ge kommundirektören i uppdrag att göra 
en omvärldsanalys hur andra kommuner arvoderar förtroendevalda. Arbetsutskottet beslu-
tade vid sitt sammanträde 2018-06-20 att bordlägga ärendet till efter valet samt att en be-
redningsgrupp bör tillsättas, där samtliga partier i kommunfullmäktige medverkar, för att 
se över de fasta arvodena samt nivån på sammanträdesarvodena. Det har också framkom-
mit önskemål om att inför kommande mandatperiod se över kommunens politiska organi-
sation. Översynen föreslås ske i form av en fullmäktigeberedning förslagsvis tillsammans 
med översyn av arvodesreglerna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-12-04, § 272
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 275
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-06.

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar att en från varje parti ska sitta med i fullmäktigeberedningen.

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

Christer Akej (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

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

Mats Sundbeck (V) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag, tillsätta en grupp om 
fem förtroendevalda, mot Pia Ingvarssons (S) yrkande om att en från varje parti ska ingå i 
fullmäktigeberedningen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrel-
sens beslutsförslag.

Votering begärs och verkställs.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 290 forts Dnr 2019/367

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Omröstning

Den som röstar för kommunstyrelsens beslutsförslag, tillsätta en grupp om 5 förtroendeval-
da, röstar Ja.

Den som röstar för Pia Ingvarssons (S) yrkande, en från varje parti, röstar Nej.

Voteringen utfaller med 27 Ja-röster, 21 Nej-röster samt en som avstår, omröstningsbilaga 
2.

Kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Tillsätta en grupp om fem förtroendevalda med två (2) representanter från allian-
sen, två (2) representanter från oppositionen och en (1) representant från SD för att 
bilda en beredning under kommunfullmäktige avseende arvodesöversyn och över-
syn av politisk organisation enligt beredningsdirektiv.

 Avsätta medel till beredningen årligen, för år 2020 tas summan ur KF oförutsedda 
och för 2021 och 2022 fördelas medel från KF i budgetberedningen.

 Kommunfullmäktigeberedningen ska återkomma till kommunfullmäktige med en 
delrapport senast november 2020 med förslag på eventuella förändringar, både vad 
gäller arvoden och politisk organisation, inför kommande mandatperiod

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist, 
(S), Berit Olsson (S), Per Andersson (S), Ann-Christin Råberg (S), Christl Bengtsson (S), 
Lars Johansson (S), Anita Olsson (S), Lennart Månsson (S), Gudrun Schyman (FI), Marga-
rethe Müntzing (FI), Ingmarie Jacobsen (FI), Mats Sundbeck (V), Margaretha Hagstad (V), 
Hans-Olof Höglund (MP), Lisa Kvarnbäck (MP), Christer Persson (ÖP), Kjell Dahlberg 
(ÖP), Annelie Roshagen (KD) och Paul Frogner Kockum (KD).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
Ekonomienheten
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 290 forts Dnr 2019/367

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

OMRÖSTNINGSBILAGA 2

SAMMANTRÄDESDATUM: 2019-12-16

 Ja Nej Avstår
Jeanette Ovesson (M) X
Karl-Erik Olsson (S) X
Christer Genetay (SD) X
Jaennine Olesen (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
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
Sven Olsson (M) X
Ann-Christin Råberg (S) X
Åke Andrén-Sandberg (L) X
Jan Christensson (SD) X
Margarethe Müntzing (FI) X
Anders Johnsson (M) X
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 290 forts Dnr 2019/367

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Christl Bengtsson (S) X
Peter Rimsby (M) X
Mats Bengtsson (C) X
Bengt-Åke Lindell (SD) X
Lars Johansson (S) X
Christian Esbjörnsson (M) X
Peo Nilsson (SD) X
Jan Vokoun (S) X
Kristina Nilsson (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: 27
NEJ: 21
AVSTÅR: 1
FRÅNVARANDE: 0
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 291 Dnr 2019/326

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring i avgifter 2020 avseende abonnemang för distribution av mat 

Ärendebeskrivning

När en person inte längre kan laga sin egen mat, kan omsorgshandläggarna bevilja ett 
abonnemang för distribution av mat, även kallat matdistribution. Detta abonnemang kan 
ses som en prenumeration där det utgår en fast månadsavgift för utkörningen av maten. Till 
detta abonnemang tillkommer en kostnad för de faktiskt antal matportioner. 

Månadsavgiften för utkörning finns idag i två nivåer, hel och halv. Med halv menas att om 
en person bara har behov av mat vissa dagar i månaden då får betala en halv utkörningsav-
gift. Vid införande av IBIC ska individens behov sättas i centrum och om man har behov 
av matdistribution så är det detta behovsbedömningen ska utgå från. Antingen finns beho-
vet eller så finns det inte.
 
Förslaget innebär därför övergång till en fast abonnemangsavgift per brukare för distribu-
tion av mat. Avgiften fortsätter ingå i maxtaxan och hänsyn till tas i beräkning av avgiftsut-
rymme. Observera att personen fortfarande endast betalar för de faktiska antal portioner 
som de beställer.

Ändringen föreslås börja gälla 1 februari 2020 i samband med nytt avgiftsår.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-12-04, § 273
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 276
Kommunledningskontorets Tjänsteskrivelse 2019-11-14
Socialnämnden, Regler för Avgift, 2019-11-05
Socialnämnden, Taxor och Avgifter Prislista 2020, 2019-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Fastställa taxa avseende abonnemang för distribution av mat att gälla fr.o.m. 2020-
02-01.

_______
Beslutet expedieras till:
Socialnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 292 Dnr 2019/389

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förändrad ansvarsfördelning mellan samhällsbyggnadsnämnden och 
byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden fullgör enligt reglementet, kommunens uppgifter inom byggnadsväsen-
det och ska ha insyn och uppsikt över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. 
Byggnadsnämndens driftbudget omfattar idag endast nämndens egen verksamhet, det vill 
säga främst arvoden och utbildningar. 

Samhällsbyggnadsnämnden har arbetsmiljö-, personal- och driftbudgetansvar för bygg-
lovsverksamheten som utför byggnadsnämndens arbetsuppgifter. 

Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden ha tillgång till personal i den omfattning 
och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina 
uppgifter på ett tillfredsställande sätt. För att underlätta för byggnadsnämnden att uppfylla 
lagkravet och i övrigt sitt uppdrag, föreligger nu förslag på att överföra ansvaret för arbets-
miljö-, personal- och driftbudget för bygglovsverksamheten från samhällsbyggnadsnämn-
den till byggnadsnämnden från och med 2020.  

Förslaget innebär inga organisatoriska förändringar på förvaltningsnivå, det vill säga, 
bygglovsverksamheten kommer fortsatt tillhöra samhällsbyggnads-förvaltningen. Det finns 
många fördelar att bibehålla en förvaltning för en sammanhållen samhällsbyggnadspro-
cess. 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 18 september 2019, § 212, att ge berörda nämn-
der möjlighet att senast den 1 november 2019 yttra sig över förslag till ny ansvarsfördel-
ning inför 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 24 oktober 2019, § 237, att nämnden inte har något 
att erinra mot förslaget till ny ansvarsfördelning. 

Byggnadsnämnden beslutade 22 oktober 2019, § 114, att nämnden inte har något att erinra 
mot förslaget till ny ansvarsfördelning.

Den föreslagna ansvarsfördelningen kräver följande kompletteringar i Byggnadsnämndens 
reglemente (kursiv text nedan):
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2019-12-16

§ 292 forts Dnr 2019/389

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tillägg under 3 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde svara för:

10. arbete med att effektivisera bygglovsverksamheten, 
11. skapa en god arbetsmiljö.

Personal och organisation 

Nämnden har ansvaret för bygglovsverksamhetens organisation samt rekrytering och an-
ställning av personal. Nämnden ska organisera arbetsgivarens arbetsmiljöuppgifter och 
arbetsmiljöansvar inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska förhandla på kommunens 
vägnar enlig MBL §§ 11–14, 19 och 38 i frågor där nämnden fattar beslut eller avger för-
slag samt företräda arbetsgivaren i samverkanssystemet. Personalarbetet inom nämndens 
ansvarsområde ska bedrivas enligt de policys och riktlinjer som fastställs av kommunfull-
mäktige och kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-12-04, § 274
Arbetsutskottets beslut, 2019-11-20, § 277
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-12 
Beslut Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-24, § 237
Beslut Byggnadsnämnden, 2019-10-22, § 114
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-10.  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna förslag till ny ansvarsfördelning innebärande att arbetsmiljö-, personal- 
och budgetansvaret för bygglovsverksamheten flyttas från Samhällsbyggnadsnämn-
den till Byggnadsnämnden från och med 1 januari 2020, 

 Nödvändiga kompletteringar enligt ovan införs i Samhällsbyggnadsnämndens samt 
Byggnadsnämndens reglementen.

_______
Beslutet expedieras till:
Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 293 Dnr 2019/485

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2019 - Förtydligande av åtgärdsplan för en budget i balans, BUN 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2019-10-15 § 100 att för 
kommunfullmäktige påtala att man ej klarar sin verksamhet med tilldelade medel och där-
för tilldelas ett tilläggsanslag om 4 - 5 miljoner kronor samt att det upprättas en plan för att 
komma till rätta med barn- och utbildningsnämndens ekonomi inom tidsspannet 2-3 år.

Då kommunfullmäktige i sin budget för 2019 har fastställt ett finansiellt mål utifrån God 
Ekonomisk Hushållning om 1% av skatteintäkter och generellt statsbidrag och utjämning 
så finns det inga pengar att fördela ur antagen budget då denna uppgår till 1 %. Skulle 
kommunfullmäktige tilldela barn- och utbildningsnämnden 4 - 5 miljoner kronor så avvi-
ker kommunfullmäktige från antaget finansiellt mål om 1 %.

I helårsprognos 4 per 31 oktober 2019 prognostiseras ett balanskravsresultat om plus 2,8 
miljoner kronor vilket är lägre än budgeterat resultat om 10,6 miljoner kronor som motsva-
rar 1 %-målet. 

Räknar man bort de orealiserade reavinsterna i pensionsplaceringarna så redovisar kommu-
nen ett negativt resultat om ca 9,4 miljoner kronor. Lägger man sedan till uttag ur pen-
sionsplaceringen om 12,2 miljoner så ger det ovan prognostiserat balanskravsresultat om 
plus 2,8 miljoner kronor. 

Utifrån ovanstående finansiella resonemang finns det ingen finansiell möjlighet att tillgo-
dose barn- och utbildningsnämndens framställan om tilläggsanslag för verksamhetsåret 
2019. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-12-04, § 275
Kommunledningens tjänsteskrivelse 2019-11-28
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2019-10-15 § 100
Reviderad Åtgärder för en budget i balans 2019-08-21
Bilaga Reviderad Åtgärder för en budget i balans
Hemställan om att nämnden omprövar sitt beslut 2019-08-27 § 75, Budget 2019 – ekono-
misk uppföljning (HP2), 2019-09-08
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 293 forts Dnr 2019/485

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yrkanden

Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämnden begäran om tilläggsan-
slag på 4-5 mnkr.

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

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

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

Anders Johnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag, avslå begäran om 
tilläggsanslag, mot Pia Ingvarssons (S) yrkande om bifall till begäran om tilläggsanslag
Och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för kommunstyrelsens beslutsförslag, avslå begäran om tilläggsanslag, rös-
ta Ja.

Den som röstar för Pia Ingvarssons (S) yrkande, bifalla begäran om tilläggsanslag, rösta 
Nej.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Att avslå barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för år 2019 
motsvarande 4 – 5 miljoner kronor.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist 
(S), Berit Olsson (S), Per Andersson (S), Ann-Christin Råberg (S), Christl Bengtsson (S), 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 293 forts Dnr 2019/485

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lars Johansson (S), Jan Vokoun (S), Anita Olsson (S), Lennart Månsson (S), Gudrun 
Schyman (FI), Margarethe Müntzing (FI), Ingmarie Jacobsen (FI), Mats Sundbeck (V), 
Margaretha Hagstad (V), Hans-Olof Höglund (MP), Lisa Kvarnbäck (MP), Christer Pers-
son (ÖP) och Kjell Dahlberg (ÖP).

_______
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 293 forts Dnr 2019/485

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

OMRÖSTNINGSBILAGA 3

SAMMANTRÄDESDATUM: 2019-12-16

 Ja Nej Avstår
Jeanette Ovesson (M) X
Karl-Erik Olsson (S) X
Christer Genetay (SD) X
Jaennine Olesen (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
Hans-Olof Höglund (MP) X
Mats Sundbeck (V) X
Christer Akej (M) X
Anne-Li Roshagen (KD) X
Ingela Nilsson (C) X
Christer Persson (ÖP) X
Per Andersson (S) X
Hans Dahlqvist (SD) X
Sven Olsson (M) X
Ann-Christin Råberg (S) X
Åke Andrén-Sandberg (L) X
Jan Christensson (SD) X
Margarethe Müntzing (FI) X
Anders Johnsson (M) X
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 293 forts Dnr 2019/485

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Christl Bengtsson (S) X
Peter Rimsby (M) X
Mats Bengtsson (C) X
Bengt-Åke Lindell (SD) X
Lars Johansson (S) X
Christian Esbjörnsson (M) X
Peo Nilsson (SD) X
Jan Vokoun (S) X
Kristina Nilsson (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: 0

44



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 294 Dnr 2019/508

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Inkomna motioner

Följande motioner redovisas som inkomna:

- Motion från (FI): Koldioxidbudget som en del av Hållbarhetsprogrammet – remitte-
rad till kommunstyrelsen.

- Motion från (S): Omklädningsrum på brandstationen i Simrishamn för både kvin-
nor och män – remitterad till samhällsbyggnadsnämnden.

- Motion från (SD): Kameraövervakning för ökad trygghet – remitterad till kommun-
styrelsen.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 295 Dnr 2019/483

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden - 
Hans Dahlqvist (SD) 

Ärendebeskrivning

Hans Dahlqvist (SD) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i samhällsbyggnads-
nämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Hans Dahlqvist, 2019-11-19.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Hans Dahlqvist, (SD), entledigande från uppdrag som ledamot i samhälls-
byggnadsnämnden.

 Till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden utse:

Jan Dahl (SD)
Gröstorps bygata 29
272 94 SIMRISHAMN

Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden utse:

 Alf Persson (SD)
Dalgatan 3
276 30 BORRBY

_______
Beslutet expedieras till:
Hans Dahlqvist(SD)
Jan Dahl (SD)
Alf Persson (SD)
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 296 Dnr 2019/495

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av ledamöter i Va-driftbolaget 

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktige sammanträde den 2 september 2019, § 183 beslutades att Sim-
rishamns kommun ska bilda ett gemensamt driftbolag med Tomelilla kommun för VA-
verksamheterna. Driftbolagets huvudsäte placeras i Tomelilla kommun.

Simrishamns kommun ska välja 3 ledamöter samt utse vice ordförande i driftbolaget.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut, 2019-09-02, § 183.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Till ledamöter i driftbolaget utse:

Carl-Göran Svensson (C)
Gislövshammars Allé 16
272 92 SIMRISHAMN S

Kristina Åhberg (M)
Prästgatan 2 B
272 31 SIMRISHAMN

Karl-Erik Olsson (S)
Jägaregatan 10
272 61 GÄRSNÄS.

 Till vice ordförande utse:

Carl-Göran Svensson (C)
Gislövshammars Allé 16
272 92 SIMRISHAMN

_______
Beslutet expedieras till:
Carl-Göran Svensson (C)
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§ 296 forts Dnr 2019/495

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 
Kristina Åhberg (M)
Karl-Erik Olsson (S)
Tomelilla kommun
Samhällsbyggnadsnämnden

48



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

§ 297 Dnr 2019/62

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas: 

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – Vingar på Gärsnäs kvarn.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: MKV – Morgondagens kommunala vatten.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
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§ 298 Dnr 2019/514

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Julhälsning

Ordföranden, Håkan Erlandsson (C), tackar för året som gått som inneburit bra och trevliga 
debatter. Önskar kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare en God Jul & Gott Nytt År.

2:e vice ordförande, Christer Akej (M), framför ett tack till ordföranden och önskar honom 
en God Jul & Gott Nytt År.

_____
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