
Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Rådhuset, stora salen, Simrishamn, kl 16.00-18.00, ajournering kl 16.35-
16.45, 17.25-17.30, 17.40-17.50

Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3

Utses att justera Christer Akej                                    Jan Vokoun
Justeringens
plats och tid

 Kommunledningskontoret, fredagen den 28 februari 2020, kl 08.30

Underskrifter Paragrafer 27-50
Sekreterare Carina Persson

Ordförande Håkan Erlandsson

Justerande Christer Akej                                    Jan Vokoun

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2020-02-24

Datum för
anslags uppsättande

2020-02-28 Datum för
anslags nedtagande

2020-03-21

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Carina Persson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Sven Olsson (M) tjänstgör för Jeanette Ovesson (M)
Karl-Erik Olsson (S)
Fredrik Ramberg (SD)
Jaennine Olesen (M)
Pia Ingvarsson (S)
Carl-Göran Svensson (C)
Tomas Assarsson (SD)
Peter Rimsby (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M)
Sven Olof Andersson Hederoth (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)
Kaj Ovesson (M) tjänstgör för Frida Törnquist (M)
Ann-Christin Råberg (S)
Åke Andrén Sandberg (L)
Christer Genetay (SD) tjänstgör för Patrik Coucher (SD)
Margarethe Müntzing (FI)
Anders Johnsson (M)
Göran Persson (S)
Hanna Persson (M)
Mats Bengtsson (C)
Bengt-Åke Lindell (SD)
Else-Beth Rolf (S)
Christian Esbjörnsson (M)
Peo Nilsson (SD)
Jan Vokoun (S)
Kristina Nilsson (M)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Anita Olsson (S)
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
2020-02-24

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

Övriga deltagande Ingela Bröndel (M)
Annika Månsson (M)
Ingela Nilsson (C)
Ylva Stockelberg Deilert (L)
Christl Bengtsson (S)
Lars Johansson (S)
Jan-Erik Persson (S)
Birgitta Öman (S)
Roland Thord (MP)
Siv Bildtsén (MP)
Staffan Olzon (FI)
Gunilla Aastrup Persson (ÖP)
Christer Vigren (ÖP)

Diana Olsson, kommundirektör
Anita Ipsen, kanslichef
Carina Persson, nämndsekreterare
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 27 Val av justerare samt fastställande av justeringssam-
manträde

2020/25 6

§ 28 Fastställande av ärendelista 2020/26 7
KOMMUNFULLMÄKTIGES FRÅGESTUND

§ 29 Antagande av cykelplan - fråga till samhällsbyggnads-
nämndens ordförande

2020/85 8

SVAR PÅ INTERPELLATION
§ 30 Interpellation från Miljöpartiet de Gröna till kommu-

nalrådet - Simrishamn fossilbränslefritt 2020
2020/20 9

NYA INTERPELLATIONER
§ 31 Interpellation om jämställd fysisk planering - Ingmarie 

Jacobsen (FI)
2020/63 10

MEDBORGARFÖRSLAG
§ 32 Medborgarförslag - Måsalycke ska bibehålla lördags-

öppet
2020/28 11

§ 33 Medborgarförslag - Digitala hastighetsskyltar till väg 
1583, Gröstorps bygata

2020/46 12

§ 34 Medborgarförslag - Bygga ut för att göra en inlinesba-
na vid Korsavadshallen

2020/56 13

§ 35 Medborgarförslag - Övervakningskameror i Sim-
rishamn

2020/86 14

BESLUTSÄRENDEN
§ 36 Delårsrapport för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 

2019
2019/504 15

§ 37 Delårsrapport 2019-08-31 - AV-Media Skåne 2019/454 16
§ 38 Stengården, drifthuset - slutredovisning 2019/493 17
§ 39 Samverkansavtal/Förbundsordnig för alkoholenhet för 

Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner 
med Ystad Österlenregionens miljöförbund.

2019/321 18-20

§ 40 Partistöd 2020 2019/92 21-22
§ 41 Riktlinjer för e-förslag 2018/382 23-28
§ 42 Begäran om tilläggsanslag - kultur- och fritidsnämn-

den
2020/3 29-32

§ 43 Kommunfullmäktiges mål 2021-2024 2019/525 33-34
VALÄRENDEN

§ 44 Förslag om kommunfullmäktigeberedning avseende 
politisk organisation och arvode

2019/367 35-36

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

2019/526 37

§ 46 Avsägelse som ersättare i ÖKRAB - Catarina Genberg 
(L)

2019/511 38

§ 47 Avsägelse från uppdrag som ledamot/ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden - Agneta Berliner (L)

2020/47 39

§ 48 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfull- 2020/48 40-41
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

mäktige samt som ledamot i barn- och utbildnings-
nämnden - Linda Olsson (S)

§ 49 Avsägelse som ersättare i Krisledningsnämd, Kom-
munförbundet Skåne, Valberedningen - Malin Hen-
riksson (L)

2020/81 42-43

MEDDELANDEN
§ 50 Meddelanden kommunfullmäktige 2020/32

Inkommen motion från Gudrun Schyman (FI) om 
ökad tid i förskola för syskon - remitterad till barn- 
och utbildningsnämnden

2020/57 44

Inkommen motion från Lisa Kvarnbäck (MP) angåen-
de behovet av en mastplan - remitterad tll samhälls-
byggnadsnämnden

2020/83 44

Svar från Glokala Sveige på ansökan att  Simrishamns 
kommun ska delta i projektet Glokala Sverige

2019/65 44

Länsstyrelens beslut om ny ledamot/ersättare  i kom-
munfullmäktige efter  Malin Henriksson (L)

2020/34 44
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 27 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 fredagen den 28 februari 2020, kl 08.30, på kommunled-
ningskontoret, Simrishamn.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 28 Dnr 2020/26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 29 Dnr 2020/85

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående antagande 
av cykelplan

Lisa Kvarnbäck (MP) har inkommit med fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
angående antagande av cykelplan.

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

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Carl-Göran Svensson (C) besvarar frågan.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 30 Dnr 2020/20

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 
Interpellation från Miljöpartiet de Gröna till kommunalrådet - Sim-
rishamn fossilbränslefritt 2020 

Ärendebeskrivning

Hans-Olof Höglund (MP) har i interpellation till kommunstyrelsens ordförande ställt frå-
gan ”Simrishamn fossilbränslefritt 2020”.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2020-01-27, § 19, beslöts att interpellationen fick 
ställas samt att kommunstyrelsens ordförande skulle besvara densamma vid kommunfull-
mäktige sammanträde den 24 februari 2020.

Vid dagens sammanträde är kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M), inte 
närvarande.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut, 2020-01-27, § 10
Interpellation från Hans-Olof Höglund (MP), 2020-01-15.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Eftersom kommunstyrelsens ordförande inte är närvarande vid dagens sammanträ-
de kommer interpellationen besvaras vid kommunfullmäktige sammanträde den 30 
mars 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens ordförande
Hans-Olof Höglund (MP)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 31 Dnr 2020/63

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Interpellation om jämställd fysisk planering - Ingmarie Jacobsen (FI) 

Ärendebeskrivning

Ingmarie Jacobsen (FI) har i interpellation ställt frågan angående samarbetet för att ta fram 
en vägledning för fysisk jämställd planering.

Interpellationen är ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Ordföranden ställer frågan om interpellationen får ställas.

Beslutsunderlag

Interpellation från Ingmarie Jacobsen (FI), 2020-02-10.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Interpellation från Ingmarie Jacobsen (F) får ställas.

 Interpellationen besvaras av samhällsbyggnadsnämndens ordförande vid kommun-
fullmäktiges sammanträde den 30 mars 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson (C)
Ingmarie Jacobsen (FI)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 32 Dnr 2020/28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Måsalycke ska bibehålla lördagsöppet 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Per Svensson om att Måsalycke återvinningscentral 
ska bibehålla lördagsöppet.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Per Svensson, 2020-01-20.

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

Frågeställaren ska ges möjlighet att informera om sitt förslag i kommunstyrelsen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Per Svensson
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 33 Dnr 2020/46

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - digitala hastighetsskyltar till väg 1583, Gröstorps 
bygata 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Anna Schyman om digitala hastighetsskyltar till väg 
1583, Gröstorps bygata.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Anna Schyman , 2020-01-30.

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

Frågeställaren ska ges möjlighet att informera om sitt förslag i samhällsbyggnadsnämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Anna Schyman
Samhällsbyggnadsnämnden

 

12



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 34 Dnr 2020/56

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Bygga ut för att göra en inlinesbana vid Korsavads-
hallen 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Nor Qara om att man bygger ut för att göra en inli-
nesbana vid Korsavadshallen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Nor Qara, 2020-02-03. 

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget remitteras till kultur- och fritidsnämnden för beredning och 
beslut.

Frågeställaren ska beredas möjlighet att redovisa sitt förslag i kultur- och fritidsnämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget remitteras till kultur- och fritidsnämnden för beredning och be-
slut.

_______
Beslutet expedieras till:
Nor Qara
Kultur- och fritidsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 35 Dnr 2020/86

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Övervakningskameror i Simrishamn 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Elsa Bengtsson om övervakningskameror i Sim-
rishamn.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Elsa Bengtsson, 2020-02-11.

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

Frågeställaren ska beredas möjlighet att redovisa sitt förslag i kommunstyrelsen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
_______
Beslutet expedieras till:
Elsa Bengtsson
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 36 Dnr 2019/504

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delårsrapport för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 2019 

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté har lämnat delårsrapport per augusti 2019. Utfallet 
för basverksamheten inom SÖSK uppgår till 34 tkr i
underskott per 2019-08-31. Prognosen för helåret är ett noll resultat, dvs i enlighet
med budget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-02-12, § 32
Arbetsutskottets beslut, 2020-01-22, § 13
Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-01-09
Delårsrapport Sydöstra Skånes Samarbetskommitté per 2019-08-31
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2019-10-10
PM över utförd delårsgranskning av EY 2019-10-10
Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Ystad 2019-11-21 § 214

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna delårsrapporten för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 2019-01-01 – 
2019-08-31.

_______
Beslutet expedieras till:
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 37 Dnr 2019/454

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delårsrapport 2019-08-31 - AV-Media Skåne 

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet AV Media Skåne har lämnat en delårsrapport per 2019-08-31. Det 
ekonomiska utfallet är 81 tkr per 2019-08-31 men beräknas uppvisa ett överskott vid årets 
slut på 154 tkr och därmed prognostiseras att balanskravet uppfylls. Dock finns det kvar ett 
underskott från 2018 att återställa inom tre år.
Övriga mål för god ekonomisk hushållning bedöms vara uppfyllda vid årets slut.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-02-12, § 33
Arbetsutskottets beslut, 2020-01-22, § 13
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2020-01-09
Direktionsprotokoll, 2019-10-14
Information Delårsrapport
Granskningsrapport från E&Y 2019-10-17
Revisorernas bedömning 2019-10-17

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna Kommunalförbundet AV Media Skånes delårsrapport per 2019-08-31

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunalförbundet AV-Media Skåne

 

16



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 38 Dnr 2019/493

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Stengården, drifthuset - slutredovisning 

Ärendebeskrivning

Enligt gällande investeringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av större investe-
ringsprojekt. I nuläget är beloppet satt till projekt med investeringsbelopp överstigande 
totalt 5 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett ärende avseende slutredovisning av Pro-
jekt Stengården, driftshuset.

Korrigering av slutligt utfall har gjorts sedan slutredovisningen presenterades för Samhälls-
byggnadsnämnden och uppgår nu till 10 094 577 kr redovisade på objekt 53011 inom pro-
jekt 14565 Stengården Driftshus.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-02.12, § 34
Arbetsutskottets beslut, 2020-01-22, § 14
Kommunledningens tjänsteskrivelse 2019-12-04
Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-21 § 268
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-13
Slutredovisning Stengården, driftshuset, 2019-10-28

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna slutredovisningen av Stengården, driftshuset och lägga den till handling-
arna.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 39 Dnr 2019/321

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samverkansavtal/Förbundsordning för alkoholenhet för Simrishamn, 
Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad Österlenregionens 
miljöförbund. 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade 2019-11-06 beslut om att godkänna förslaget till sammanslagning 
av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ys-
tad Österlenregionens miljöförbund. Motsvarande beslut fattades av kommunstyrelsen i Ystad 
den 28 augusti 2019, av kommunfullmäktige i Sjöbo den 25 september 2019 och av kommun-
fullmäktige i Tomelilla den 16 december 2019. 

Kommundirektören fick även i uppdrag att tillsammans med representanter från de berörda 
kommunerna och från miljöförbundet ta fram ny förbundsordning och nytt samverkansav-
tal.

En tjänstemannagrupp bestående av Johan Linander, kanslichef Tomelilla kommun, Mag-
dalena Bondesson, kanslichef Sjöbo kommun, Cornelia Englén, kanslichef Ystads kom-
mun, Anita Ipsen, kanslichef Simrishamns kommun, Mats Carlsson, stabschef Sim-
rishamns kommun samt Carina Barthel, förbundschef Ystad-Österlenregionens Miljöför-
bund har tagit fram förslag på samverkansavtal mellan kommunerna och miljöförbundet 
samt förslag på nödvändiga förändringar i förbundsordningen för miljöförbundet.

Samverkansavtalet behöver antas av de fyra kommunernas kommunfullmäktige och miljö-
förbundets direktion medan ändringarna i förbundsordningen behöver antas av kommun-
fullmäktige i Tomelilla, Ystad och Simrishamn. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 
juli 2020 enligt samverkansavtalet.

Förändringarna i förbundsordningen är relativt begränsade. Den största förändringen är att 
det skrivs in att miljöförbundet kan åtaga sig att vara gemensam tjänstemannaorganisation 
för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen för Ystads kommun, Simrishamns kommun, 
Sjöbo kommun och Tomelilla kommun. Gällande kostnadsfördelningen hänvisas till sam-
verkansavtalet. I övrigt föreslås mindre förändringar gällande kungörelser och tiden för 
budgetprocessen. 

Samverkansavtalet är skrivet utifrån gällande samverkansavtal mellan Ystads, Sim-
rishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner med Tomelilla kommun som värdkommun för 
alkoholenheten. Även erfarenheter från samverkansavtalet mellan Ystads, Simrishamns 
och Tomelilla kommuner gällande överförmyndarenheten har tagits till vara. 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 39 forts Dnr 2019/321

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

En av de större föreslagna förändringarna i samverkansavtalet gäller kostnadsfördelningen 
för underskottet i verksamheten (den gemensamma organisationens kostnader minus in-
komna avgifter). Idag är den fastställd till: 

Simrishamns kommun 34%
Sjöbo kommun 12%
Tomelilla kommun 13%
Ystads kommun 41%

Vid den senaste avstämningen, den 31 augusti 2019, stämde procentfördelningen, men om 
förändringar sker så föreslås att fördelningen justeras med hänsyn till det faktiska antalet 
ärenden i respektive kommun.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-02-12, § 35
Arbetsutskottets beslut, 2020-01-22, § 15
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-08
Samverkansavtal mellan Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Simrishamns, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystads kommuner om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och 
tillsyn enligt alkohollagen.
Förbundsordning Ystad- Österlenregionens miljöförbund med föreslagna justeringar.

Yrkande

Christer Akej (M) lägger ett tilläggsyrkande om att man uppdrar åt kommunstyrelsen att 
tillsamman med övriga medlemskommuner undersöka möjligheten att föra över myndig-
hetsutövningen till miljöförbundet.

Ajournering

Anders Johnsson (M) begär ajournering, vilken verkställs kl 16.35-16.45.

Innan beslut fattas gör ordföranden ett förtydligande om att förändringen kommer träda i 
kraft den 1 juli 2020 och inte den 1 april 2020 som tidigare föreslagits. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta nytt samverkansavtal mellan Tomelilla, Simrishamns, Sjöbo och Ystads kom-
muner samt Ystad-Österlenregionens Miljöförbund om gemensam tjänstemannaor-
ganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 39 forts Dnr 2019/321

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Besluta om föreslagna ändringar i förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund.

 Uppdra åt kommunstyrelsen se över möjligheten att tillsammans med övriga med-
lemskommuner även föra över myndighetsutövning till miljöförbundet.

_______
Beslutet expedieras till:
Miljöförbundet
Tomelilla kommun
Sjöbo kommun
Ystad kommun
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 40 Dnr 2019/92

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Partistöd 2020 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2015, § 15, att fastställa regler för det kom-
munala partistödet. En revidering av dessa regler skedde därefter i kommunfullmäktige den 
28 januari 2019, § 11.

Partistödet betalas årligen ut i förskott efter beslut i kommunfullmäktige. En skriftlig redo-
visning av vad partistödet använts till skall årligen inlämnas. Redovisningen ska avse peri-
oden 1 januari – 31 december.

Beslutade regler innebär att det kommunala partistödet skall vara 27 % av prisbasbeloppet 
per år och antal mandat i kommunfullmäktige. För år 2020 är prisbasbeloppet satt till 47 
300 kronor och det totala partistödet blir då 625 779 kronor, (47 300 kronor x 27 % x 49 
mandat).

Enligt samma regler skall partistödet utbetalas med ett grundstöd som uppgår till 20 % av 
partistödet som ett fast belopp per i fullmäktige representerat parti, vilket avrundat blir 12 
516 kronor per parti.
Dessutom utgår 80 % av det totala partistödet som ett mandatstöd fördelat på mandat och 
år till de i fullmäktige representerade partierna, vilket för 2020 blir 10 217 kronor per man-
dat.

Avrundat fördelas partistödet 2020 då enligt följande:

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Summa
M 12 12 516:- 122 604:- 135 120:-
C 4 12 516:- 40 868:- 53 384:-
L 3 12 516:- 30 651:- 43 167:-

KD 2 12 516:- 20 434:- 32 950:-
S 11 12 516:- 112 387:- 124 903:-
V 2 12 516:- 20 434:- 32 950:-

MP 2 12 516:- 20 434:- 32 950:-
SD 8 12 516:- 81 736:- 94 252:-
FI 3 12 516:- 30 651:- 43 167:-
ÖP 2 12 516:- 20 434:- 32 950:-

Summa: 49 125 160:- 500 633:- 625 793:-
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§ 40 forts Dnr 2019/92

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-02-12, § 36
Arbetsutskottets beslut, 2020-01-22, § 16
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-27.
Kommunallagen (2017:725) kap 4, §§ 29 – 32.
Regler för kommunalt partistöd i Simrishamns kommun.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna redovisning av partistödet för år 2019 som underlag för utbetalning av 
partistöd för år 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga partier
Ekonomienheten, kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 41 Dnr 2018/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjer för e-förslag 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 154 att digitalisera medborgarförslagen en-
ligt ny modell och i samband med införandet revidera kommunfullmäktiges arbetsordning 
med hänsyn till digitaliseringen av medborgarförslagen. Under uppstarten ska ett förslag 
som uppnått 75 ”gillare” gå vidare för politisk beredning och förslagen skall ligga ute på 
hemsidan i två månader. Utvärdering av detta ska ske sex månader efter införandet och 
kommunledningskontoret uppdrogs att kravställa och upphandla nödvändig teknisk platt-
form. 

Den som ovan beslutade förändringen kommer i texten fortsatt att benämnas som e-förslag 
för att skilja det från medborgarförslag i kommunallagens mening, 
(KL 8 kap 1 §). Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för e-
förslag som mer i detalj beskriver syfte, ställningstaganden, process och regler. 

E-förslag bygger på en annan typ av medborgarengagemang genom möjligheten att rösta 
fram, ”gilla”, ett förslag för vidare politisk beredning. Ett e-förslag skall kunna lämnas av 
alla som har idéer om Simrishamns kommuns framtid, inte bara de som är folkbokförda i 
kommunen. E-förslaget kan avisas om det inte uppfyller kriterierna i riktlinjerna. Ett e-för-
slag som uppnått röstmålet fördelas inte till kommunfullmäktige utan direkt till berörd 
nämnd för beredning och beslut. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-01-22, § 17
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-15
Förslag till riktlinjer för e-förslag, 2020-01-15 
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-06-24, § 154
Kommunstyrelsens beslut, 2019-06-05, § 153
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 146
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-14
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2019-04-24, § 106.
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§ 41 forts Dnr 2018/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bakgrund/utredning

Syfte 

E-förslag innebär att allmänheten kan lämna ett skriftligt förslag på utveckling eller förändring 
via Simrishamns kommuns webbplats. När förslaget är upplagt på webbplatsen kan andra rösta 
på förslaget. Syftet med e-förslag är att:  

 Ge allmänheten ökade möjligheter att göra sin röst hörd och delta i utveck-
lingen av Simrishamn. Det ska vara enkelt att lämna förslag och idéer samt vara 
med och påverka Simrishamns kommuns utveckling. 

 Ge förtroendevalda ett bättre underlag för en frågas vikt. Röstningsförfarandet 
medför en möjlighet för förtroendevalda att få större kunskap om vad som engage-
rar människor. Förtroendevalda kan vara säkra på att det finns ett intresse för för-
slaget innan förslaget lämnas vidare för politisk beredning. 

 Öppenhet och tillgänglighet. 
Processen blir mer transparent eftersom alla kan följa förslagen via kommunens 
webbplats och ta del av svar samt beslut för de förslag som lämnas vidare till poli-
tisk beredning.

Vem får lämna förslag

I Simrishamns kommun har kommuninvånare kunnat lämna medborgarförslag sedan 2002. 
Kommunledningskontoret har i arbetet med e-förslag tagit del av flera andra kommuners 
riktlinjer och erfarenheter. Med införandet av e-förslag välkomnar vi nu alla, oavsett bo-
stadsort och ålder, som är intresserade av Simrishamns kommuns utveckling att lämna för-
slag. 

Hantering

1. En person lämnar ett e-förslag på kommunens hemsida.

2. E-förslaget granskas av ansvarig tjänsteperson.

3. E-förslaget publiceras på kommunens hemsida under 60 dagar.

4. Andra personer kan rösta på förslaget. 

5. Tidsfristen för e-förslag löper ut.

6. Om e-förslaget har uppnått röstmålet tas förslaget upp för beslut i aktuell 

nämnd. Om förslaget inte har uppnått röstmålet avslutas det.

7. E-förslaget publiceras som inaktivt när det är avslutat.
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§ 41 forts Dnr 2018/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

8. Beslutade förslag delges kommunfullmäktige som meddelande. 

9. Alla förslag redovisas på kommunfullmäktige två gånger per år i februari och 

september. 

Ansvar

Förslagsställare ansvarar för att marknadsföra sina förslag.

Kommunledningskontorets kanslienhet har ansvar för införandet, webbplatsen, marknads-
föring av den nya möjligheten att lämna e-förslag samt för den fortsatta administrativa han-
teringen. 

Nämnderna ansvarar för den politiska beredningen sedan förslagen nått dem.   

Utvärdering

I det ursprungliga förslaget beslutades om en utvärdering efter sex månader. Om man be-
tänker att förslagen först ligger ute två månader för röstning och därefter ska beredas poli-
tiskt är en utvärdering efter sex månader omöjlig. Om en utvärdering skall ge värdefullt 
underlag för ett nytt beslut tycks två år som en rimlig tid. 

Medborgarförslag tas bort i arbetsordningen för kommunfullmäktige 

I samband med att e-förslag ersätter medborgarförslag måste hela § 33 i den nu gällande 
arbetsordningen för kommunfullmäktige tas bort. Vidare den tredje punkten under presidi-
ets arbetsuppgifter i § 39. Dessa paragrafer beskriver hanteringen av medborgarförslag i 
enlighet med kommunallagen 8 kap 1 §. Detta kan dock först göras då det sista medborgar-
förslaget har beslutats och vunnit laga kraft. 

E-förslag tillförs kommunstyrelsens reglemente 

I samband med att e-förslag ersätter medborgarförslag måste kommunstyrelsen tilldelas 
ansvaret för hanteringen. Förslaget är en ny punkt 18 i kommunstyrelsens övergripande 
uppgifter under § 3, se nedan. Förslaget påverkar den påföljande numreringen. Förslag till 
formulering: 

 3 § Styrelsen ska

18. Besluta om handläggningsordningen vad gäller e-förslag 
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§ 41 forts Dnr 2018/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Finansiering

Kommunledningskontoret kommer att hantera e-förslag med befintliga resurser inom ram. 

Avstå från att delta i beslut

Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Berit Olsson (S), Per Anders-
son (S), Ann-Christin Råberg (S), Göran Persson (S), Else-Beth Rolf (S), Jan Vokoun (S), Ani-
ta Olsson (S) och Lennart Månsson (S) avstår från att delta i beslut.

Yrkande

Ingmarie Jacobsen (FI) lägger ett tilläggsyrkande om att man klargör om de som gillar e-
förslaget inte behöver vara folkbokförda i kommunen, vilket betyder samma regler som för 
den person som lämnar ett e-förslag.

Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 From 2020-05-01 ersätta medborgarförslag enligt kommunallagen 8 kap 1 § med e-
förslag.

 Ändra den tidigare beslutade utvärderingstiden från sex månader till två år.

 När samtliga medborgarförslag är färdigbehandlade ändra kommunfullmäktiges ar-
betsordning genom att ta bort nuvarande § 33 och ändra texten i § 39 enligt förslag.

 Till kommunstyrelsens uppgifter enligt reglemente tillföra § 3:18 angående e-för-
slag enligt kommunledningskontorets förslag.

 Klargöra om de som gillar e-förslaget inte behöver vara folkbokförda i kommunen, 
vilket betyder samma regler som för den person som lämnar ett e-förslag.

Protokollsanteckning

Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Berit Olsson (S), Per Anders-
son (S), Ann-Christin Råberg (S), Göran Persson (S), Else-Beth Rolf (S), Jan Vokoun (S), Ani-
ta Olsson (S) och Lennart Månsson (S) lämnar in en skriftlig protokollsanteckning.

_______
Beslutet expedieras till:
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 42 Dnr 2020/3

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Begäran om tilläggsanslag - kultur- och fritidsnämnden 

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde 2019-12-12 § 89 beslutat att till kom-
munfullmäktige anhålla om ett tilläggsanslag på 870 tkr i driftsramen. Äskat anslag ska 
användas till ökning av LOK-stöd 350 tkr, utredning och aktivitet KKN 100 tkr, utrustning 
sporthallar 100 tkr och digital konsthall 20 tkr.  

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, 2020-01-12, § 38
Arbetsutskottets beslut, 2020-01-22, § 18
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-10
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2019-12-12 § 89

Yrkande

Lotta Hildebrand (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Anders Johnson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Pia Ingvarsson (S) yrkar på återremiss för att ta fram en samlad bild utav kommunens eko-
nomi och därefter pröva ärendet igen.
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§ 42 forts Dnr 2020/3

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ajournering

Fredrik Ramberg (SD) begär ajournering, vilken verkställs kl 17.25-17.30.

Beslutsomgång

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

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som vill avgöra ärendet idag rösta Ja.

Den som vill återremittera ärendet röstar Nej.

Voteringen utfaller med 21 Ja-röster mot 28 Nej-röster, vilket innebär att kommunfullmäk-
tige beslutat återremittera ärendet, omröstningsbilaga 1.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Återremittera ärendet för att ta fram en samlad bild utav kommunens ekonomi och 
därefter pröva ärendet igen.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Sven Olsson (M), Jaennine Olesen (M), Peter Rimsby (M), Ma-
ria Linde Strömberg (M), Christer Akej (M), Kaj Ovesson (M), Anders Johnsson (M), 
Hanna Persson (M), Christian Esbjörnsson (M), Kristina Nilsson (M), Frederick Thott (M), 
Kristina Åhberg (M), Carl-Göran Svensson (C), Anita Svensson (C), Mats Bengtsson (C), 
Håkan Erlandsson (C), Sven-Olof Andersson Hederoth (L), Åke Andrén Sandberg (L), 
Lotta Hildebrand (L), Anne-Li Roshagen (KD) och Paul Frogner Kockum (KD) reserverar 
sig mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

OMRÖSTNINGSBILAGA 1

SAMMANTRÄDESDATUM: 2020-02-24

 ja Nej Avstår
Sven Olsson  (M) X
Karl-Erik Olsson (S) X
Fredrik Ramberg (SD) X
Jaennine Olesen (M) X
Pia Ingvarsson (S) X
Carl-Göran Svensson (C) X
Tomas Assarsson (SD) X
Peter Rimsby  (M) X
Sven Olof Andersson He-
deroth (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
Kaj Ovesson  (M) X
Ann-Christin Råberg (S) X
Åke Andrén Sandberg (L) X
Christer Genetay (SD) X
Margarethe Müntzing (FI) X
Anders Johnsson (M) X
Göran Persson (S) X
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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
Kristina Nilsson  (M) X
Lisa Kvarnbäck  (MP) X
Anita Olsson (S) X
Ingemar Hansson (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: 21
NEJ: 28
AVSTÅR: 0
FRÅNVARANDE: 0
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§ 43 Dnr 2019/525

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunfullmäktiges mål 2021-2024 

Ärendebeskrivning

I kommunens visionsarbete identifierades ett antal utmaningar: geografi, demografi och 
demokrati. De strategiska utvecklingsområdena tar sin utgångspunkt i utmaningarna och 
beskriver vad vi ska fokusera på. Utifrån de strategiska utvecklingsområdena så arbetas 
mål fram som ska ha en långsiktig bäring över mandatperioden och besvara frågan - vad 
ska uppnås under perioden 2021 - 2024. 
Förslagen till nedanstående kommunfullmäktigemål har arbetats fram vid två tillfällen, den 
28 oktober och den 16 december 2019 av ledamöterna i kommunfullmäktige. Utgångspunk-
ten har varit färre mål och mål som fokuserar på strategiska och långsiktiga utmaningar. Nytt 
för perioden 2021 - 2024 är också att samtliga nämnder förslås bryta ner kommunfullmäktige-
målen med minst ett kopplat nämndmål per kommunfullmäktigemål för ökad måluppfyllelse. 
Förslagen och prioriteringar av målformuleringarna har beretts av kommundirektör och kom-
munfullmäktiges presidium vid ett tillfälle den 27 januari 2020. 

Förslag till kommunfullmäktige mål för perioden 2021 – 2024:

Kommunfullmäktigemål inom GEOGRAFI under mandatperioden:

- Kommunen ska vara ett föredöme i miljö och klimatfrågor
- Kommunen ska främja näringslivets möjligheter till utveckling och etablering i kommu-
nen

Kommunfullmäktigemål inom DEMOGRAFI under mandatperioden:

- Kommun ska skapa förutsättningar för alla oavsett ålder att bo, leva, verka och utvecklas 
i hela kommunen
- Kommunen ska erbjuda välfärdstjänster av högsta kvalitet och likvärdighet

Fokusområden inom DEMOKRATI under mandatperioden:

- Kommunen ska ge medborgarna möjligheter till påverkan och insyn i kommunens arbete
- Kommunen ska vara ledande i arbetet mot rasism och diskriminering samt aktivt arbeta 
för jämställdhet
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-02-12, § 39
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-04.

Yrkande

Carl-Göran Svensson (C) yrkar att fösta målet under ”Geografi” får ändrad lydelse: Kom-
munen ska integrera social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i samtliga verksamheter 
och samarbeten för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Mats Sundbeck (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Ajournering

Gudrun Schyman (FI) begär ajournering, vilken verkställs kl 17.40-17.50.

Yrkande

Carl-Göran Svensson (C) yrkar på återremiss av ärendet utifrån diskussionen som varit i 
samband med behandlingen av ärendet.

Beslutsgång

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Återremittera ärendet för se över lydelsen vad gäller första målet under ”Geografi”.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av ledamöter till fullmäktigeberedning  

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2020-01-27, § 24, beslöts att bordlägga frågan om 
val av ledamöter till fullmäktigeberedning.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27, § 24
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-12-16, § 290

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Till ledamöter i fullmäktigeberedningen utse

Lotta Hildebrand (L)
Ågatan 7
272 31 SIMRISHAMN

Christer Akej (M)
Hannåsavägen 1
276 55 HAMMENHÖG

Jan Vokoun (S)
Åbogatan 23
272 94 SIMRISHAMN

Gudrun Schyman (FI)
Gladsax Bygatan 101
272 94 SIMRISHAMN

Jenny Assarsson (SD)
Allmänningsgatan 7
276 30 BORRBY

 Till sammankallande för fullmäktigeberedningen utses Christer Akej (M).
_______
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Lotta Hildebrand (L)
Christer Akej (M)
Jan Vokoun (S)
Gudrun Schyman (FI)
Jenny Assarsson (SD)
Kommunledningskontoret/kansliet
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av ersättare i Kivik och Vitemöllas understödsfond 

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2020-01-27, § 22, bordlades val av ersättare i Ki-
vik och Vitemölla understödsfond efter Johan Niss (MP).

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut, 2020-01-27, § 22.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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§ 46 Dnr 2019/511

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av ersättare i Österlens Kommunala Renhållnings AB, ÖKRAB 

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-01-27, § 21, bordlades val av ersättare till 
Österlens Kommunala Renhållnings AB efter Catarina Genberg (L).

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27, § 21

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Till ersättare i Österlens Kommunala Renhållnings AB utse

Birgitta Larsson
Stenhuggarvägen 18
272 37 SIMRISHAMN

_______
Beslutet expedieras till:
Birgitta Larsson
ÖKRAB
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 47 Dnr 2020/47

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ledamot/ordförande i barn- och utbildnings-
nämnden - Agneta Berliner (L) 

Ärendebeskrivning

Agneta Berliner (L) har lämnat in avsägelse från uppdrag som ledamot och ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Agneta Berliner (L), 2020-01-30.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Agneta Berliner (L) entledigande från uppdrag som ledamot/ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden.

 Till ny ledamot/ordförande i barn- och utbildningsnämnden utse

Jan Rejdnell (L)
Långgatan 4
276 60 SKILLINGE

_______
Beslutet expedieras till:
Agneta Berliner
Jan Rejdnell
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 48 Dnr 2020/48

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt som 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden - Linda Olsson (S) 

Ärendebeskrivning

Linda Olsson (S) har lämnat in avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
samt som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Linda Olsson (S), 2020-01-30.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Linda Olsson entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäkti-
ge samt som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

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

 Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden utse

Else-Beth Rolf (S)
Åkaregatan 6
276 50 HAMMENHÖG

 Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utse

Samra Hasanovic (S)
Rotgränd 6
272 39 SIMRISHAMN

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen 
Linda Olsson (S)
Else-Beth Rolf (S)

40



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 48 forts Dnr 2020/48

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samra Hasanovic (S)
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 49 Dnr 2020/81

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse som ersättare i Krisledningsnämnden, Kommunförbundet 
Skåne, Valberedningen - Malin Henriksson (L) 

Ärendebeskrivning

Malin Henriksson (L) har i skrivelse avsagt sig uppdragen som ersättare i Krislednings-
nämnden, ersättare i Kommunförbundet Skåne samt som ersättare i Valberedningen.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Malin Henriksson (L), 2020-02-11.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Malin Henriksson (L) entledigande från uppdragen som ersättare i krisled-
ningsnämnden, ersättare i Kommunförbundet Skåne samt som ersättare i valbered-
ningen.

 Till ny ersättare i krisledningsnämnden utse

Lotta Hildebrand (L)
Ågatan 7
272 31 SIMRISHAMN

 Till ny ersättare i Kommunförbundet Skåne utse

Lotta Hildebrand (L)
Ågatan 7
272 31 SIMRISHAMN

 Till ny ersättare i valberedningen utse

Lotta Hildebrand (L)
Ågatan 7
272 31 SIMRISHAMN

_______
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 49 forts Dnr 2020/81

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Malin Henriksson (L)
Lotta Hildebrand (L)
Kommunförbundet Skåne
Kommunledningskontoret/kansliet

 

43



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

§ 50 Dnr 2020/32

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden kommunfullmäktige

Följande meddelanden redovisas:

- Inkommen motion från Gudrun Schyman (FI) om ökad tid i förskolan för syskon. 
Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden.

- Inkommen motion från Lisa Kvarnbäck (MP) angående behovet av en mastplan. 
Motionen är remitterad till samhällsbyggnadsnämnden.

- Svar från Glokala Sverige på ansökan att Simrishamns kommun ska delta i projek-
tet Glokala Sverige.

- Länsstyrelsen beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Malin 
Henriksson (L).

_____
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