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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Jeanette Ovesson (M)
Karl-Erik Olsson (S)
Fredrik Ramberg (SD)
Jaennine Olesen (M)
Pia Ingvarsson (S)
Tomas Assarsson (SD)
Gudrun Schyman (FI)
Christer Grankvist (S)
Berit Olsson (S)
Hans-Olof Höglund (MP)
Mats Sundbeck (V)
Christer Akej (M)
Christer Persson (ÖP)
Åke Andrén Sandberg (L)
Anders Johnsson (M)
Göran Persson (S)
Hanna Persson (M)
Ingela Nilsson (C) tjänstgör för Mats Bengtsson (C)
Bengt-Åke Lindell (SD)
Jan Vokoun (S)
Frederick Thott (M)
Lotta Hildebrand (L)
Jenny Assarsson (SD)
Håkan Erlandsson (C)
Paul Frogner Kockum (KD)

Övriga deltagande Diana Olsson, kommundirektör
Anita Ipsen, kanslichef
Carina Persson, nämndsekreterare

2



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 51 Antal ledamöter vid dagens kommunfullmäktige sam-
manträde

2020/159

§ 52 Val av justerare samt fastställande av justeringssam-
manträde

2020/25

§ 53 Fastställande av ärendelista 2020/26
§ 54 Interpellation från Miljöpartiet de Gröna till kommu-

nalrådet - Simrishamn fossilbränslefritt 2020
2020/20

§ 55 Interpellation till byggnadsnämndens ordförande om 
riktlinjer for bygglov  - Ingmarie Jacobsen (FI)

2020/142

§ 56 Medborgarförslag - Installation av porrfilter/teknisk 
lösning på wi-fi -nätverk och digitala enheter i kom-
munens förskolor, skolor, fritids med flera platser där 
kommunen är huvudman och där barn vistas

2020/99

§ 57 Medborgarförslag - angående förändrade öppettider på 
Måsalycke återvinningsstation

2020/103

§ 58 Medborgarförslag - stämpelklocka till alla kommunala 
inrättningar

2020/134

§ 59 Genomgång och slutredovisning av äldre exploate-
ringsavtal - Samhällsbyggnadsnämnden

2020/59

§ 60 Motion från (SD) -Kameraövervakning för ökad 
trygghet

2019/507

§ 61 Tillämpning av sotningsindex 2020 2020/73
§ 62 Styrdokument för krisberedskap - Simrishamns kom-

mun 2019-2022
2020/4

§ 63 Taxor och avgifter 2020 - Barn- och utbildningsnämn-
den

2019/326

§ 64 Kommunfullmäktiges mål 2021-2024 2019/525
§ 65 Investeringsbudget VA 2020 (-2022) 2020/109
§ 66 Investeringsbudget 2020 (-2022), skattefinansierat 2020/110
§ 67 Politiska sammanträden på distans 2020/143
§ 68 Förändrad hantering av fakturor och avgifter/taxor 

med anledning av Covid-19
2020/149

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

2019/526

§ 70 Meddelanden kommunfullmäktige 2020/32
§ 70 Motion från Pia Ingvarsson (S) - Minnesgåva till per-

soner i daglig verksamhet efter 25 års anställning
2020/96

§ 70 Motion från Ann-Christin Råberg (S) och Birgitta 
Öman (S) - Kommunen vidtar åtgärder för att skapa 
miljöer till gagn för pollinerande insekter och bin

2020/97

§ 70 Motion från Lisa Kvarnbäck (M) och Hans-Olof 
Höglund (MP) - Plantering av träd i Simrishamn

2020/123
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

§ 70 Skrivelse angående hantering av revisionsberättelser 
för kommunalförbund och gemensamma nämnder.

2019/247

§ 70 Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag 
- Bänkar längs havet mellan Haväng och Simrishamn.

2019/354

§ 70 Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarför-
slag: Hundlatrin vid Skördegatan, Simrishamn

2019/384

§ 70 Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag 
- Ta bort hundförbud på stränder i den lokala ord-
ningsstadgan

2019/372

§ 70 Länsstyrelsens beslut:  Ny ersättare i kommunfullmäk-
tige efter Linda Olsson (S)

2020/48
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 51 Dnr 2020/159

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Antal ledamöter vid dagens kommunfullmäktige sammanträde

Inför dagens kommunfullmäktige sammanträde har partierna enats om att minimera antal 
ledamöter, från 49 till 25 ledamöter.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 52 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).

Justeringssammanträdet äger rum fredagen den 3 april, kl 08.30, på kommunledningskon-
toret, Simrishamn.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 53 Dnr 2020/26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Följande ärenden utgår från dagens ärendelista:

Punkt 4 – Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående Campus Österlen.

Punkt 7 – Interpellation från (FI) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande; Jämställd 
fysisk planering.

Punkt 24 – Ersättares rätt till arvode vid närvaro vid politiska sammanträden.

Ett ärende har tillkommit på dagens ärendelista ”Stödåtgärder för lokala företag med anled-
ning av Covid 19”. Ärendet behandlas under punkt 24 b.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med ändringar enligt ovan.

____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 54 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.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2020-02-24, var kommunstyrelsens ordföranden 
inte närvarande varför interpellationen inte blev besvarad.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut, 2020-02-24, § 30
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-01-27, § 10
Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande
Riktlinjer för resor

Kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M), svarar på interpellationen från 
Hans-Olof Höglund (MP).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Interpellationen anses därmed vara besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Hans-Olof Höglund (MP)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 55 Dnr 2020/142

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Interpellation till byggnadsnämndens ordförande om riktlinjer för bygg-
lov - Ingmarie Jacobsen (FI) 

Ärendebeskrivning

Ingmarie Jacobsen (FI) har i interpellation ställt frågan om riktlinjer för bygglov.

Interpellationen är ställd till byggnadsnämndens ordförande.

Ordföranden ställer frågan om interpellationen får ställas. 

Beslutsunderlag

Interpellation från Ingmarie Jacobsen (FI), 2020-03-19.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Interpellationen från Ingmarie Jacobsen (FI) får ställas.

 Interpellationen besvaras av byggnadsnämndens ordförande vid kommunfullmäkti-
ges sammanträde den 27 april 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Byggnadsnämndens ordförande, Anders Johnsson (M)
Ingmarie Jacobsen (FI)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 56 Dnr 2020/99

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Installation av porrfilter/teknisk lösning på wi-fi -
nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, fritids med 
flera platser där kommunen är huvudman och där barn vistas 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Katarina Persson om installation av porrfilter/teknisk 
lösning på wifi-nätverk.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Katarina Persson, 2020-02-06.

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

Frågeställaren ska ges möjlighet att informera om sitt förslag i barn- och utbildningsnämn-
den.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

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

_______
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Katarina Persson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 57 Dnr 2020/103

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - angående förändrade öppettider på Måsalycke åter-
vinningsstation 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Lisa Löwenborg angående öppettider för Måsalycke 
återvinningsstation.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Lisa Löwenborg, 2020-03-02.

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:
Kommunstyrelsen
Lisa Löwenborg
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 58 Dnr 2020/134

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - stämpelklocka till alla kommunala inrättningar 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Christina Persson om stämpelklocka till alla kommu-
nala inrättningar.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Christina Persson, 2020-03-12.

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Christina Persson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 59 Dnr 2020/59

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Genomgång och slutredovisning av äldre exploateringsavtal - Samhälls-
byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning

Enligt gällande exploateringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av exploate-
ringsprojekt när det är klart i sin helhet. Exploateringsprojektet ses som klart när inga fler 
utgifter beräknas belasta projektet. Varje år görs en bedömning av vilka projekt som inför 
bokslutet ska bedömas vara klart och slutredovisas.

Samhällsbyggnadsnämnden har nu inkommit med 25 stycken äldre exploateringsprojekt 
för slutredovisning. Sammantaget har dessa projekt
resulterat i en förlust som uppskattas till 3 906 434 kr. 

För år 2019 innebär det att de intäkter och kostnader som kommer att resultatföras för de 
25 äldre projekten som nu avslutas uppgår till 1 639 229 kr i förlust för kommunen. Sam-
hällsbyggnadsnämnden har i sitt beslut föreslagit kommunfullmäktige att detta underskott 
ska avskrivas från nämndens resultat för år 2019.

Ansvaret för kommunens exploateringsverksamhet ligger inom Samhällsbyggnadsnämn-
dens område. I sin driftsbudget för 2019 har nämnden budgeterat en realisationsvinst om 
en 1 030 000 kronor. 

Även om resultateffekten för dessa äldre projekt, som nu slutredovisas, inte avser 2019 års 
verksamhet så avser det projekt som samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för. Dessa pro-
jekt borde således slutredovisats tidigare år men så har dock inte skett. Det är däremot bra 
att gamla projekt som är avslutade men som ligger kvar på kommunens balansräkning som 
en tillgång inte längre redovisas där, då de inte har något substansvärde, och ger en felaktig 
bild av kommunens exploateringsverksamheten. 

Det föreligger ingen anledning att avskriva denna förlust om 1 639 229 kronor med negativ 
budgetavvikelse om 2 669 229 kronor från Samhällsbyggnadsnämnden för 2019 års verk-
samhet. Nämnden bör ta ansvar för såväl realisationsvinster som realisationsförluster i en-
lighet med sitt uppdrag från kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-03-18, § 56
Arbetsutskottets beslut, 2020-03-04, § 37
Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-02-17
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 59 forts Dnr 2020/59

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2020-01-30 § 18 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 januari 2020
Sammanställning av slutredovisning av projekt 2019 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Policy för exploateringsredovisning, beslutad av kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 
154.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna slutredovisningarna av bilagda 25 exploateringsprojekt och lägga dessa 
till handlingarna.

 Inte godkänna avskrivning av underskottet om 1 639 229 kronor från samhälls-
byggnadsnämndens resultat 2019. 

Protokollsanteckning

Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Berit Olsson (S), Göran 
Persson (S), Jan Vokoun (S), Gudrun Schyman (FI), Hans-Olof Höglund (MP), Mats 
Sundbeck (V) och Christer Persson (ÖP) lämnar skriftlig protokollsanteckning i ärendet.
______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 60 Dnr 2019/507

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (SD) -Kameraövervakning för ökad trygghet 

Ärendebeskrivning

Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD) har i motion inkommen den 19 decem-
ber 2019 yrkat:

 ”Att en utredning görs omgående vilka utomhusmiljöer som är behov av kameraö-
vervakning. Man tar då också hänsyn till de område som polisen pekar ut som pro-
blematiska.

 Att det söks tillstånd och att kameror sätts upp i dessa utomhusmiljöer där man ser 
behov.

 Att parallellt med detta ovan också undersöker möjlighet att avropa vakt vid behov.
 Att finansiering sker via pengar som är till kommunfullmäktiges förfogande.”

Slutligen yrkar Sverigedemokraterna att berörd nämnd får i uppdrag av kommunfullmäkti-
ge att genomföra detta. 

Som bakgrund anger motionärerna att otryggheten i Simrishamn har ökat i den senaste 
trygghetsmätningen. Vidare att det pågår drogförsäljning. De menar att kameror gör att 
människor känner sig tryggare, brottsligheten minskar och polisens möjligheter att identifi-
era personer som begår brott ökar. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-03-18, § 57
Arbetsutskottets beslut, 2020-03-04, § 38
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-07
Skrivelse från säkerhetschef Thomas Anderssons, 2020-01-07
Motion från Tomas Assarson m fl (SD), 2019-12-09.

Yrkande

Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Pia Ingvarsson (S) yrkar på återremiss för att ärendet ska kompletteras med den utredning 
som tidigare är gjord angående kameraövervakning, hur finansiering ska ske samt vilken 
nämnd som ska hantera ärendet.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 60 forts Dnr 2019/507

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot Pia Ingvarssons (S) yrkande 
om återremiss och finner att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som vill avgöra ärendet idag röstar Ja.

Den som vill återremittera ärendet röstar Nej.

Voteringen utfaller med 16 Ja-röster mot 9 Nej-röster, omröstningsbilaga 1.

Kommunfullmäktige har beslutat återremittera ärendet.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Ärendet återremitteras för att kompletteras med tidigare gjord utredning, finansie-
ring samt vilken nämnd som ska hantera ärendet.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 60 forts Dnr 2019/507

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

OMRÖSTNINGSBILAGA 1
SAMMANTRÄDESDATUM 2020-03-30

Namn    JA NEJ AVSTÅR
Jeanette Ovesson 
(M)   X   
Karl-Erik Olsson (S)   X  
Fredrik Ramberg (SD)  X   
Jeannine Olesen 
(M)   X   
Pia Ingvarsson (S)  X  
Tomas Assarsson 
(SD)   X  
Gudrun Schyman (FI)   X  
Christer Grankvist (S)   X  
Berit Olsson (S)   X  
Hans-Olof 
Höglund (MP)    X  
Mats Sundbeck (V)    X  
Christer Akej (M)   X   
Christer Persson 
(ÖP)   X   
Åke Andrén Sandberg (L)  X   
Anders Johnsson 
(M)   X   
Göran Persson (S))  X  
Hanna Persson 
(M)    X  
Ingela Nilsson (C)   X   
Bengt-Åke Lindell (SD)  X   
Jan Vokoun (S)   X  

Frederick Thott (M)  
 
X  

Lotta Hildebrand (L))  X   
Jenny Assarsson 
(SD)   X   
Håkan Erlandsson 
(C)   X   
Paul Frogner Koc-
kum (KD)   X   
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 60 forts Dnr 2019/507

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ja: 16
Nej: 9
Avstår: 0
Frånvarande: 0
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 61 Dnr 2020/73

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tillämpning av sotningsindex 2020 

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har i avtal med Skorstensfejarmästare kommit 
överens om att tillämpa sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83 
daterat 2002-09-12. I enlighet med detta avtal ska årlig uppräkning ske utifrån fastställda 
indexuppräkningar. 

De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning på medianlön för so-
tare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska Kom-
munalarbetareförbundet (2,2 %) och dels konsumentprisindex för 12 månaders förändring-
en i februari (1,9 %).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-03-18, § 58
Arbetsutskottets beslut, 2020-03-04, § 39
Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-02-19
Sydöstra Skånes Räddningstjänst § 2, 2020-01-27 
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 19:3, 2019-03-25

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna taxorna för 2020 års indexuppräkning av sotningsindex enligt Svenska 
Kommunförbundets cirkulär 2002:83. 

 Sydöstra Skånes Räddningstjänst får därmed indexuppräkna enligt Sveriges Kom-
muner och Landstings årliga fastställda sotningsindex.

_______
Beslutet expedieras till:
SÖRF
Ystad kommun
Tomelilla kommun
Sjöbo kommun
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 62 Dnr 2020/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Styrdokument för krisberedskap - Simrishamns kommun 2019-2022 

Ärendebeskrivning

Styrdokumentet beskriver kommunens övergripande inriktning och prioriteringar inom 
krisberedskap för perioden 2019–2022. Innehållet ska även uppfylla krav enligt Lag 
(2006:554) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.

Dokumentet beskriver också hur kommunen ska fullfölja de åtaganden som beskrivs i 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101 MSB 2018–09779).

Styrdokumentet ska innehålla de behov som framkommer genom arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen och översätta dessa till de åtgärder som ska genomföras under mandat-
perioden. Styrdokumentet blir på så sätt ett paraply för de dokument som beskriver krisbe-
redskapsarbetet i kommunen. 

Enligt överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och regioner och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap ska ett styrdokument innehålla följande:

 övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperio-
den, 

 övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bo-
lag och kommunalförbund, 

 kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys, 
 kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar, 
 vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska 

ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 

Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete som ska bedrivas i kommunen under 
mandatperioden. Dokumentet är en beskrivning av hur kommunen ska arbeta för att redu-
cera eller ta bort risker samt effektivisera krisberedskapen, med målet att kontinuerligt 
kunna bedriva samhällsviktig verksamhet. Syftet är vidare att beskriva hur kommunen ska 
agera utifrån överenskommelsen om kommunernas krisberedskap. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-03-18, § 59
Arbetsutskottets beslut, 202-03-04, § 41
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 62 forts Dnr 2020/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-07
Styrdokument - Simrishamns kommuns arbete med krisberedskap 2019 - 2022

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Fastställa Styrdokument – Simrishamns kommuns arbete med krisberedskap 2019 - 
2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Tomas Andersson 
Samtliga nämnder
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 63 Dnr 2019/326

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor och avgifter 2020 - Barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden tar ut taxor och avgifter för några av de tjänster som nämn-
den erbjuder. Förslag till taxor och avgifter för 2020 beslutades i barn- och utbildnings-
nämnden 2019-08-27 § 77. I beslutet erinrar man om att indexuppräkningen avseende 
barnomsorg ännu inte inkommit från Skolverket.

Skolverkets avgiftsnivåer inför 2020 är nu fastslagna. Skolverket har beslutat att det nya 
inkomsttaket för 2020 ska vara 49 280 kr per månad. Avgiftsnivåer och regler framgår av 
skrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-03-04, § 42
Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-02-19
Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden § 12, 2020-01-28
Skrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen 2019-12-13

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Fastställa förslaget om taxor och avgifter 2020 för förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem. 

_______
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 64 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 presidie 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 arbete med inriktning på näringslivets möjligheter till utveckling och 
etablering i kommunen

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 medborgarna välfärdstjänster av högsta kvalitet och likvärdighet

Fokusområden inom DEMOKRATI under mandatperioden:
- Kommunen ska fortlöpande utveckla metoder för att kunna 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.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2020, § 43, beslöts att åter-
remittera ärendet för att se över lydelsen vad gäller första målet under ”Geografi”.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-03-18, § 61
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 64 forts Dnr 2019/525

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Arbetsutskottets beslut, 2020-03-04, § 43
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-02-24, § 43
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-04.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna förslagen till mål för kommunfullmäktige för perioden 2021-2024, med 
ändring av första målet under ”Geografi”. Lydelsen ska vara; Kommunen ska prio-
ritera miljö- och klimatmål, i enlighet med Sveriges miljömål, utifrån kommunens 
ansvarsområde.

 Uppdra åt nämnderna att i nämndplan bryta ner respektive kommunfullmäktigemål 
till minst ett nämndmål för sina verksamheter.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 65 Dnr 2020/109

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Investeringsbudget VA 2020 (-2022) 

Ärendebeskrivning

Det har inkommit förslag från Samhällsbyggnadsnämnden avseende investeringsverksam-
heten för budgetåren 2020 – 2022 inom VA-verksamheten.

Kommunledningskontoret har inget att erinra på inlämnat förslag. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-03-18, § 62
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-12
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2020-02-27 §46
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-19
Förslag investeringsbudget 2020 (-2022) (efter omdisponeringar) VA

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna förslag till investeringsbudget 2020 till 2022 för VA-verksamheten.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 66 Dnr 2020/110

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Investeringsbudget 2020 (-2022), skattefinansierat 

Ärendebeskrivning

Det har inkommit förslag från Samhällsbyggnadsnämnden avseende investeringsverksam-
heten för budgetåren 2020 – 2022 inom den skattefinansierade verksamheten.

Kommunledningskontoret har inget att erinra på inlämnat förslag. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-03-18, § 63
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-12
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2020-02-27 §45
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-19
Förslag investeringsbudget 2020 (-2022) (efter omdisponeringar) skattefinansierade

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna förslag till investeringsbudget 2020 till 2022 för den skattefinansierade 
verksamheten inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 67 Dnr 2020/143

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Politiska sammanträden på distans 

Ärendebeskrivning

Enligt Allmänt nämndereglemente i Simrishamns kommun, antaget av kommunfullmäktige 
den 25 mars 2019, § 76 får nämnder, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med leda-
möter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildö-
verföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträ-
deshandlingar, bild eller ljud. 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till nämn-
dens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

Möjlighet till sammanträde på distans på motsvarande sätt för kommunfullmäktige är inte 
beslutat i Simrishamns kommun. Då situationer kan uppstå då även Kommunfullmäktige 
kan behöva sammanträda på distans föreslås beslut fattas om att även kommunfullmäktige 
kan sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 

Förslaget är också att samma förutsättningar ska gälla för Ystad-Österlenregionens miljöför-
bund och Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund men det är beroende av att medlemskommu-
nerna fattar samma beslut. Ystad har redan fattat detta beslut. 

För den del som avser förbunden föreslås möjligheten till deltagande på distans gälla under 
förutsättning att skälet till distansdeltagandet är kopplat till Folkhälsomyndighetens eller 
annan myndighets beslut eller rekommendationer med anledning av Covid-19, och endast 
under år 2020, för att motsvara det beslut som tagits i Ystads kommun.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-03-30, §
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-19

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Kommunfullmäktiges ledamöter ges möjlighet att delta i fullmäktiges sammanträ-
den på distans, enligt föreslaget tillägg till Kommunfullmäktiges arbetsordning.

 Ändringen ska införas i Kommunfullmäktiges arbetsordning, men gäller omgående.

28



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 67 forts Dnr 2020/143

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Kommunfullmäktige beslutar att Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Syd-
östra Skånes Räddningstjänst förbunds respektive ledamöter får delta i förbundens 
sammanträden på distans under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar 
samma beslut. Möjligheten till deltagande på distans avseende förbunden gäller un-
der förutsättning att skälet till distansdeltagandet är kopplat till Folkhälsomyndig-
hetens eller annan myndighets beslut eller rekommendationer med anledning av 
Covid-19, och begränsat till och med 2020-12-31.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Tomelilla kommun
Ystad kommun
Sjöbo kommun
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 68 Dnr 2020/149

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förändrad hantering av fakturor och avgifter/taxor med anledning av 
Covid-19 

Ärendebeskrivning

För att dämpa de negativa effekterna till följ av Covid 19 föreslås en rad stödåtgärder till 
lokala företag i Simrishamns kommun. 

Genom stödåtgärderna kommer företagen att kunna erbjudas anstånd med en rad betalning-
ar samt att kommunen även snabbar upp betalningsrutinerna för leverantörsfakturor. Kom-
munens stödåtgärder ska främst ses som ett komplement till de nationella insatserna för att 
stötta och främja det lokala näringslivet. 

Målet är att underlätta för företagen, bidra till bättre likviditet och genom detta kanske för-
enkla något för företagen i den situation vi just nu befinner oss i.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-03-30, §
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-24.

Överläggning

Pia Ingvarsson (S) anser att det är viktigt att samhällsbyggnadsnämnden ser över möjlighe-
ten att näringsidkare kan börja med uteservering omgående.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Uteservering och torgplats är avgiftsfri 1 april - 30 juni 2020 (tillstånd krävs)

______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 69 Dnr 2019/526

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse av uppdrag i Kivik och Vitemöllas understödsfond, Johan Niss 
(MP) 

Ärendebeskrivning

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

Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2020-02-24, § 45, bordlades val av ersättare till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2020.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut, 2020-02-24, § 45
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-01-27, § 22

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Till ersättare i Kivik och Vitemölla understödsfond utses

Siv Bildtsén (MP)
Snapparpsvägen 22
277 45 SANKT OLOF

_______
Beslutet expedieras till:
Siv Bildtsén (MP)
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

§ 70 Dnr 2020/32

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden kommunfullmäktige

Följande meddelanden redovisas:

- Motion från Pia Ingvarsson (S) – Minnesgåvor till personer i daglig verksamhet ef-
ter 25 års anställning.

- Motion från Ann-Christin Råberg (S) och Birgitta Öman (S) – Kommunen vidtar 
åtgärder för att skapa miljöer till gagn för pollinerande insekter och bin.

- Motion från Lisa Kvarnbäck (MP) och Hans-Olof Höglund (MP) – Plantering av 
träd i Simrishamn.

- Skrivelse angående hantering av revisionsberättelser för kommunalförbund och ge-
mensamma nämnder.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – Bänkar längs havet mellan 
Haväng och Simrishamn.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – Hundlatrin vid Skördega-
tan i Simrishamn.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – Ta bort hundförbud på 
stränder i den lokala ordningsstadgan.

- Länsstyrelsens beslut: Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Linda Olsson (S).

_____
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