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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 71 Kritik mot revisionens granskning 2020/195 4
§ 72 Antal ledamöter vid dagens kommunfullmäktige sam-

manträde
2020/159 5

§ 73 Val av justerare samt fastställande av justeringssam-
manträde

2020/25 6

§ 74 Fastställande av ärendelista 2020/26 7
§ 75 Information om Covid 19 2020/196 8

INKOMNA MEDBORGARFÖRSLAG
§ 76 Medborgarförslag - ”leasa” elcykel av arbetsgivaren 2020/145 9
§ 77 Medborgarförslag - Plantera en rosengång 2020/151 10
§ 78 Medborgarförslag - hyra av konstgräsplaner 2020/158 11
§ 79 Medborgarförslag - hundrastgård i Sankt Olof 2020/177 12

BESLUTSÄRENDEN
§ 80 Revisionsberättelse för kommunstyrelsen och nämn-

derna 2019 / Granskning av årsbokslut och årsredovis-
ning 2019

2020/182 13

§ 81 Årsredovisning 2019 2020/120 14 - 16
§ 82 Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av 

material som utförs och hyrs ut av Sydöstra Skånes 
Räddningstjänst

2020/76 17

§ 83 Medborgarförslag ang val av ordföranden i revisionen 
fr o m nästa mandatperiod.

2019/116 18 - 19

§ 84 Byte av namn på samhällsbyggnadsnämnden 2020/108 20
§ 85 Ej färdigbehandlade medborgarförslag 2020/139 21
§ 86 Ej färdigbehandlade motioner 2020/140 22
§ 87 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2019 - Ys-

tad-Österlenregionens miljöförbund
2020/84 23

VALÄRENDEN
§ 88 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Samhällsbygg-

nadsnämnden - Ingmarie Jacobsen (F!)
2020/167 24

§ 89 Avsägelse från uppdrag som ersättare kommunfull-
mäktige, ledamot kultur- och fritidsnämnden, ledamot 
valnämnden - Gunilla Aastrup Persson (ÖP)

2020/181 25

§ 90 Avsägelse uppdrag som ledamot i Barn- och utbild-
ningsförvaltningen - Gun Lidman-Nilsson (F!)

2020/189 26

§ 91 Avsägelse som ersättare i Barn- och utbildningsnämn-
den - Alf Nilsson (F!)

2020/190 27
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

§ 71 Dnr 2020/195

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kritik mot revisionens granskning

Det har inkommit ett antal skrivelser till fullmäktiges presidium med anledning av den 
framförda kritiken mot revisionens granskning.

Utifrån presidiets roll och befogenheter gör vi, Håkan Erlandsson (C), Christer Akej (M) 
och Jan Vokoun (S), följande uttalande:

De av fullmäktige fastställda etiska riktlinjerna ska följas. Vi förväntar oss att den politiska 
debatten sker enligt de etiska reglerna och med en respekt för varandras roller och åsikter. 

Vi värnar våra demokratiska institutioner, där revisionen är en viktig del, och tar avstånd 
från alla former av personangrepp. Vi anser att revisionen agerat helt i enlighet med lag-
stiftningen och fullföljt sitt demokratiska uppdrag. 

Revisionen har nu slutfört sitt uppdrag och dragit sina slutsatser i enighet.

Årsredovisning och revisionsberättelser överlämnas nu till kommunfullmäktige för politisk 
behandling.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

§ 72 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
2020-04-27

§ 73 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 onsdagen den 29 april, kl 08.30, på kommunledningskon-
toret, Simrishamn.

___
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

§ 74 Dnr 2020/26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Ärende nr 5 ”Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående Campus Österlen” utgår 
då frågeställaren inte tjänstgör vid dagens sammanträde.

Ärende nr 7 ”Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående jämställd 
fysisk planering” utgår då samhällsbyggnadsnämndens ordförande samt frågeställaren inte 
tjänstgör vid dagens sammanträde.

Ärende nr 8 ”Interpellation till byggnadsnämndens ordförande om riktlinjer för bygglov” 
utgår då frågeställaren inte tjänstgör vid dagens sammanträde.

Ärende nr 15 ”Årsredovisning 2019” och nr 16 ”Revisionsberättelser” ändrar ordnings-
följd.

Ärende nr 22 ”Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2019 – Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund” återremitteras eftersom jäv föreligger i ärendet och ersättare inte deltar vid 
dagens sammanträde.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med ändringar enligt ovan.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

§ 75 Dnr 2020/196

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om Covid 19

Kommundirektör Diana Olsson informerar om Covid 19 och hur kommunen arbetar för att 
hindra smittspridning.

Avstämning sker regelbundet med kommunens förvaltningschefer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick från början daglig information men ges nu informa-
tion då lägesbilden ändras.

I Skåne har 62 personer avlidit sedan pandemin startade. I Simrishamns kommun är antalet 
under 10 personer, vilket innebär att det kan vara allt mellan 0-10 personer. Redovisning 
av antal avlidna sker inte då siffran understiger 10 personer.

Lägesbilden i kommunen är stabil. Den stora frågan, förutom att försöka hålla personalen 
symtomfri, är att få tillgång till skyddsmaterial. Det tar tid att anskaffa skyddsmaterial och 
kostnaden har ökat.

Miljöförbundet har gjort tillsyn på kommunens uteserveringar. Tillsynen gav ett bra resul-
tat.

På kommunens hemsida finns viktig information samlad, bland annat hur man kan få hjälp 
med inköp.

Viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

§ 76 Dnr 2020/145

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - ”leasa” elcykel av arbetsgivaren 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Josefine Unosson om att man ska kunna leasa elcykel 
av arbetsgivaren.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2020-03-19.

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
Josefine Unosson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

§ 77 Dnr 2020/151

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Plantera en rosengång 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Ola Göransson om att man planterar en rosengång 
mot staketet vid järnvägen i Simrishamn.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ola Göransson, 2020-03-24.

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

Förslagsställaren ska ges möjlighet att informera om sitt förslag i samhällsbyggnadsnämn-
den.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ola Göransson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

§ 78 Dnr 2020/158

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - hyra av konstgräsplaner 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Jörgen Göransson angående hyra av konstgräsplaner.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Jörgen Göransson, 2020-03-30.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget remitteras till kultur- och fritidsnämnden för beredning och 
i det fall taxor ska ändras ska beslut fattas i kommunfullmäktige.

Förslagsställaren ska ges möjlighet att informera om sitt förslag i kultur- och fritidsnämn-
den.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beredning och i 
det fall taxor ska ändras ska beslut fattas i kommunfullmäktige.

_______
Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Jörgen Göransson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

§ 79 Dnr 2020/177

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - hundrastgård i Sankt Olof 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Maria Holgersson om hundrastgård i Sankt Olof.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Maria Holgersson, 2020-04-14.

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

Förslagsställaren ska ges möjlighet att informera om sitt förslag i samhällsbyggnadsnämn-
den.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Maria Holgersson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

§ 80 Dnr 2020/182

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revisionsberättelse för kommunstyrelsen och nämnderna 2019 / Gransk-
ning av årsbokslut och årsredovisning 2019 

Ärendebeskrivning

Kommunrevisionen har till kommunfullmäktige överlämnat revisionsberättelser för varje 
enskild nämnd (kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämn-
den, byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, valnämnden samt 
överförmyndaren).

Kommunrevisionen har föreslagit att kommunfullmäktige inte beviljar ansvarsfrihet för 
barn- och utbildningsnämnden och dess ledamöter för verksamhetsåret 2019.

I revisionsberättelsen för kommunstyrelsen riktas kritik men revisorerna föreslår ändå an-
svarsfrihet. 

Mot bakgrund av kritiken föreslår kommunfullmäktiges presidium att yttrande begärs in 
från kommunstyrelsen inför beslut i ansvarsfrågan.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelser för kommunstyrelsen och nämnderna 2019
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Barn- och utbildningsnämnden ges möjlighet att yttra sig över ”icke ansvarsfrihet” 
som framgår av revisionsberättelsen. 

 Kommunstyrelsen ges möjlighet att inkomma med yttrande över revisorernas kritik 
i revisionsberättelsen

 Ärendet kommer behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 
2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

§ 81 Dnr 2020/120

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2019 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisningen för år 2019. Balanskravsav-
stämningen redovisar ett utfall på 13,3 mnkr, en positiv budgetavvikelse på cirka 2,6 mnkr. 
Resultatet motsvarar 1,2 % av skatter och statsbidrag. 

Budgetavvikelsen härrör sig ifrån nämnderna på -8,8 mnkr och finansieringen på +11,4 
mnkr. Barn- och utbildningsnämnden står för -12,2 mnkr av underskottet och samhälls-
byggnadsnämnden -1,2 mnkr. Socialnämnden visar ett överskott på +1,4 mnkr, kommun-
styrelsen + 2,8 mnkr och kultur- och fritidsnämnden +0,6 nmkr. Övriga nämnder redovisa-
de tillsammans ett underskott på -0,2 mnkr.
Inom finansieringens budgetöverskott på 11,5 mnkr blev skatteintäkterna 3,5 mnkr högre. 
Pensionerna blev 3,6 mnkr dyrare än beräknat, men uppvägdes av att de interna pensions-
avgifterna blev 6,5 mnkr lägre. Även räntorna blev lägre än budgeterat, +2,4 mnkr.

Balanskravsavstämning Bokslut Bokslut
(tkr)  2018 2019
Årets resultat enligt resultaträkning 7 525 27 905

Justeringar

Fastighetsförsäljningar, reavinster 0

Pensionsmedelsförvaltning, reavinster -8 729 -26 757

Uttag från pensionsmedels-förvaltning-
en

9 000 12 200

Balanskravsresultat 7 796 13 348
Medel till resultatutjämningsreserv 0 0

Medel till social investeringsfond 0 0

Medel från social investeringsfond 300 0

Balanskravsresultat, efter justering 8 096

Kommunerna har sedan några år tillbaka möjlighet att när tillräckligt goda resultat redovi-
sas avsätta medel till resultatutjämningsreserv. Denna reserv får sedan användas för att 
reglera negativa balanskravsresultat under en lågkonjunktur. Hittills har Simrishamns kom-
mun avsatt 40 mnkr. Beloppet som kan avsättas ska motsvaras av den del av överskottet 
som överstiger en procent av skatteintäkter och statsbidrag. För 2019 finns ett litet utrym-
me, 2 mnkr, då överskottet överstiger 1 %. Kommunledningskontoret föreslår ingen ny 
avsättning. Utrymmet möjliggör istället en ökad egenfinansiering av investeringsprogno-
sen.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

§ 81 forts Dnr 2020/120

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunen har tidigare avsatt 4,9 mnkr i en social investeringsfond. Enligt de fastställda 
riktlinjerna för denna fond ska årliga avsättningar ske under förutsättning att balanskravs-
målet uppnåtts och att resultatet i övrigt medger avsättning. Målsättningen är att minst 10 
% av fondens kapital, 4 mkr, skall tillföras årligen dvs 400 tkr eller det högre belopp full-
mäktige finner lämpligt.
Balanskravsmålet har uppnåtts, men med hänsyn till rådande ekonomiska läge, föreslår 
kommunledningskontoret ingen avsättning.

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala 
bolagen. Där anges att kommunstyrelsen genom årliga beslut dels ska bedöma verksamhe-
ten i kommunala bolag i förhållande till det ändamål med verksamheten som har fastställts, 
dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Kommunen 
styr bolagen genom ägardirektiv som ska utvärderas i bolagens årsredovisningar. I allt vä-
sentligt är bedömningen att de av Simrishamns kommun helägda bolagen, Simrishamns 
Bostäder AB och Simrishamns Näringslivsutveckling AB samt det delägda bolaget Öster-
len Kommunala Renhållnings AB under året har uppfyllt det kommunala ändamålet och 
arbetat inom de kommunala befogenheterna.

Det finansiella målet gällande att investeringar inom den skattefinansierade verksamheten 
inte ska lånefinansieras, bedöms som uppfyllt. Det finansiella målet gällande balanskravs-
resultatet är också uppfyllt. Balanskravsresultatet uppgår till 13,3 mnkr. Utfallet motsvara-
de 1,2 % av skatter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift jämfört med må-
let på 1,0 %. Målet gällande att vatten- och avloppsverksamheten fullt ut ska vara avgiftsfi-
nansierad är inte uppfyllt då verksamheten visade ett underskott på 0,6 mnkr.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-03-25, § 62
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-13
Årsredovisning 2019 – Simrishamns kommun
Årsredovisning 2019 – Simrishamns Bostäder AB
Årsredovisning 2019 – Simrishamns Näringslivsutvecklings AB
Årsredovisning 2019 – Österlens Kommunala Renhållnings AB
Årsredovisning 2019 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Årsredovisning 2019 – Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bordlägga ärendet för att kunna hantera årsredovisning och revisionsberättelser 
samtidigt.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

§ 81 forts Dnr 2020/120

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

§ 82 Dnr 2020/76

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av material som ut-
förs och hyrs ut av Sydöstra Skånes Räddningstjänst 

Ärendebeskrivning

Prislistan har utarbetats av styrelsen för Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge.

Prislistan har reviderats med konsumentprisindex (KPI) för alla kostnadsslag som inte rör 
arbetskostnader. Referensmånad för KPI beräkning är september månad.

Prisjustering sker enligt följande offentliga arbetskostnadsindex som publiceras av SCB: 
Arbetskostnadsindex för tjänstemän (preliminärt) privat sektor (AKI), efter näringsgren 
SNI=Rad P-S. Detta index rekommenderas av SCB för kommunal verksamhet.

Arbetskostnadsindex som ligger till grund för beräkningen är rekommenderat av Sveriges 
kommuner och landsting (SKL).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-04-15, § 86
Arbetsutskottets beslut, 2020-03-04, § 40
Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-02-26
Sydöstra Skånes Räddningstjänst sammanträdesprotokoll 2020-01-27 § 3
Sydöstra Skånes Räddningstjänst tjänsteskrivelse 2020-01-08
Prislista Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge 2020

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Att anta föreslagna taxor och avgifter för verksamheten i Sydöstra Skånes Rädd-
ningstjänstförbund.

_______
Beslutet expedieras till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Ystad kommun
Tomelilla kommun
Sjöbo kommun
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

§ 83 Dnr 2019/116

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag angående val av ordföranden i revisionen fr o m nästa 
mandatperiod. 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Froste Persson, Simrishamn, angående val av ordfö-
rande i revisionen från och med nästa mandatperiod. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2019 §66, beslutas att medborgarför-
slaget överlämnas till kommunfullmäktiges presidium för beredning och beslut fattas i 
kommunfullmäktige. Froste Persson ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommun-
fullmäktige.

Froste Persson redogjorde för sitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 
april 2019 §90.

Kommunfullmäktiges presidium har lämnat ett förslag till svar på medborgarförslaget, som 
därefter bereds av kommunstyrelsen.

I medborgarförslaget framkommer att förslagsställaren föreslår att kommunfullmäktige i 
Simrishamns kommun beslutar att ordförande i den kommunala revisionen ska väljas ur 
parti, som inte utgör majoriteten, eller del därav. 

I medborgarförslaget framkommer att i övervägande delen av Sveriges kommuner väljs 
den kommunala revisionens ordförande ur oppositionen. Inför nästa mandatperiod bör 
även Simrishamns kommun anpassa sig till en övervägande del av Sveriges kommuners 
demokratiska förhållningssätt i valärendet. 

Förslagsställaren framför att han vid tidigare tillfällen framfört sina synpunkter till kom-
munledningen men inte blivit hörsammad.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-04-15, § 87
Arbetsutskottets beslutsförslag, 2020-03-25, § 57
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04
Underlag från Kommunfullmäktiges presidium 2020-03-02
Medborgarförslag inkommit 2019-02-25
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

§ 83 forts Dnr 2019/116

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget anses vara besvarat då fullmäktigeberedningen har i sitt uppdrag 
att hantera denna fråga.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

 

19



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

§ 84 Dnr 2020/108

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Byte av namn på samhällsbyggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning

För att tydliggöra ansvaret mellan samhällsbyggnadsnämnden och byggnads-nämnden, 
både internt och externt, föreslår samhällsbyggnadsnämnden i beslut den 19 februari 2020, 
§ 47, att denna nämnd byter namn till samhällsplanerings-nämnden från och med den 1 
maj 2020.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-04-15, § 88
Arbetsutskottets beslut, 2020-03-25, § 59
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-11.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-02-19, § 47.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Samhällsbyggnadsnämnden byter namn till samhällsplaneringsnämnden från och 
med den 1 juni 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

§ 85 Dnr 2020/139

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ej färdigbehandlade medborgarförslag 

Ärendebeskrivning

Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och 
motioner, Kommunallagen, kapitel 5, § 23.

Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år redo-
visar de medborgarförslag som inte beretts färdigt och beslutats (Kommunfullmäktiges 
arbetsordning, § 33).

Enligt Kommunallagen, kapitel 5, § 35, 2:a stycket, ges kommunfullmäktige rätt att avskri-
va medborgarförslag som ej behandlats inom ett år från det att medborgarförslaget väckts.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen beslut, 2020-04-15
Arbetsutskottets beslut, 2020-03-25, § 60
Tjänsteskrivelse, KLK, 17 mars 2020
Sammanställning över ej färdigbehandlade medborgarförslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Med godkännande lägga den i ärendet gjorda sammanställningen till handlingarna

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

 

21



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

§ 86 Dnr 2020/140

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ej färdigbehandlade motioner 

Ärendebeskrivning

Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för motioner och medborgar-
förslag, Kommunallagen, kapitel 5, § 23.

Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år redo-
visar de motioner som inte beretts och beslutats (Kommunfullmäktiges arbetsordning, § 
32).

Enligt Kommunallagen, kapitel 5, § 35, 2:a stycket, ges kommunfullmäktige rätt att avskri-
va motioner som ej handlagts inom ett år från det att motionen väckts.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-04-15, § 90
Arbetsutskottets beslut, 2020-03-25, § 61
Tjänsteskrivelse, KLK 17 mars 2020
Sammanställning över ej färdigbehandlade motioner.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Med godkännande lägga den i ärende gjorda sammanställningen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

§ 87 Dnr 2020/84

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2019 - Ystad-Österlenregio-
nens miljöförbund 

Ärendebeskrivning

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund har inkommit med sin årsredovisning inklusive 
revisionsberättelse för 2019.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns 
och att kommitténs ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-04-15, § 91
Arbetsutskottets beslut, 2020-03-25, § 61
Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-03-19
Direktionsprotokoll för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2020-02-03 § 3
Årsredovisning för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2019
Verksamhetsberättelse för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2019
Revisionsberättelse för år 2019 daterad 2020-03-10
EY granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Återremittera ärendet då några av dagens ledamöter är jäviga och ersättare finns ej 
att sätta in varför kommunfullmäktige inte är beslutsmässigt.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

§ 88 Dnr 2020/167

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden - Ing-
marie Jacobsen (FI) 

Ärendebeskrivning

Ingmarie Jacobsen (FI) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i samhällsbygg-
nadsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Ingmarie Jacobsen (FI), 2020 -04-03

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Ingmarie Jacobsen (FI) entledigande från uppdrag som ledamot i samhälls-
byggnadsnämnden.

 Bordlägga val av ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden till kommunfullmäktige 
sammanträde 25 maj 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ingmarie Jacobsen
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

§ 89 Dnr 2020/181

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare kommunfullmäktige, ledamot kul-
tur- och fritidsnämnden, ledamot valnämnden - Gunilla Aastrup Persson 
(ÖP) 

Ärendebeskrivning

Gunilla Aastrup Persson (ÖP) har i skrivelse avsagt sig uppdragen som ersättare i kom-
munfullmäktige, ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt ledamot i valnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Gunilla Aastrup Persson (ÖP), 2020-04-17.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Gunilla Aastrup Persson (ÖP) entledigande från uppdragen som ersättare i 
kommunfullmäktige, ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt ledamot i valnämn-
den.

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

 Bordlägga val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt valnämnden till kom-
munfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Valnämnden/kommunledningskontoret
Gunilla Aastrup Persson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

§ 90 Dnr 2020/189

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsförvaltningen - 
Gun Lidman-Nilsson (FI) 

Ärendebeskrivning

Gun Lidman Nilsson (FI) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Gun Lidman Nilsson (FI), 2020-04-15.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Gun Lidman Nilsson (FI) entledigande från uppdraget som ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden.

 Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden utses

Alf Nilsson (FI)
Blågårdsvägen 55
276 36 BORRBY

_______
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Gun Lidman Nilsson (FI)
Alf Nilsson (FI)
Kommunledningskontoret/kanslienheten
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

§ 91 Dnr 2020/190

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden - Alf Nilsson 
(FI) 

Ärendebeskrivning

Alf Nilsson (FI) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildnings-
nämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Alf Nilsson, 2020-04-21.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Alf Nilsson (FI) entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och utbild-
ningsnämnden.

 Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses

Gun Lidman Nilsson (FI)
Blågårdsvägen 55
276 36 BORRBY

_______
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Alf Nilsson (FI)
Gun Lidman Nilsson (FI)
Kommunledningskontoret/kanslienheten
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