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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-05-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Jeanette Ovesson (M)
Karl-Erik Olsson (S)
Fredrik Ramberg (SD)
Jaennine Olesen (M)
Pia Ingvarsson (S)
Carl-Göran Svensson (C)
Tomas Assarsson (SD)
Henric Appelkvist (M)
Gudrun Schyman (FI)
Christer Grankvist (S)
Peter Rimsby (M) tjänstgör för Maria Linde Strömberg (M)
Thomas Paulsson (SD)
Berit Olsson (S)
Mats Sundbeck (V)
Christer Akej (M)
Anne-Li Roshagen (KD)
Christer Persson (ÖP)
Per Andersson (S)
Lars Johansson (S) tjänstgör för Ann-Christin Råberg (S)
Åke Andrén Sandberg (L)
Patrik Coucher (SD)
Margarethe Müntzing (FI)
Anders Johnsson (M)
Hanna Persson (M)
Mats Bengtsson (C)
Bengt-Åke Lindell (SD)
Jan Vokoun (S)
Kristina Nilsson (M)
Lisa Kvarnbäck (MP), §§ 92-100
Anita Olsson (S)
Lotta Hildebrand (L)
Jenny Assarsson (SD)
Håkan Erlandsson (C)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-05-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 92 Antal ledamöter vid dagens kommunfullmäktige sam-
manträde

2020/159 5

§ 93 Val av justerare samt fastställande av justeringssam-
manträde

2020/25 6

§ 94 Fastställande av ärendelista 2020/26 7
KOMMUNFULLMÄKTIGES FRÅGESTUND

§ 95 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående 
Campus Österlen 

2020/124 8

MEDBORGARFÖRSLAG
§ 96 Medborgarförslag - yta för skateboarding/kickbike/etc. 2020/193 9

BESLUTSÄRENDEN
§ 97 Årsredovisning 2019 2020/120 10 - 12
§ 98 Revisionsberättelse för kommunstyrelsen och nämn-

derna 2019 / Granskning av årsbokslut och årsredovis-
ning 2019

2020/182 13 - 25

§ 99 Personalbokslut_2019_ 2020/155 26
§ 100 Barnbokslut 2019 2020/112 27
§ 101 Förändrad organisation  - lokala BRÅ 2020/163 28 - 32
§ 102 Förslag på reviderad styrmodell 2020/164 33 - 35

VALÄRENDEN
§ 103 Val av ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden efter 

Ingmarie Jacobsen (F!)
2020/167 36

§ 104 Val av ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i kul-
tur- och fritidsnämnden samt ledamot i valnämnden 
efter Gunilla Aastrup Persson

2020/181 37

§ 105 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfull-
mäktige - Christian Esbjörnsson (M)

2020/202 38

§ 106 Val av ledamöter till Österlen VA AB 2020/212 39
§ 107 Val av vice ordförande i Österlen VA AB 2020/213 40
§ 108 Val av lekmannarevisor i Österlen VA AB 2020/219 41
§ 109 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrel-

sen - Hans-Olof Höglund (MP)
2020/226 42

§ 110 MEDDELANDE 2020/32 43
Kultur- och fritidsnämndens beslut: Medborgarförslag 
- Haagens brygga i Skillinge klassas som ett kultur-
minne.

2019/335

Kultur- och fritidsnämndens beslut: Föreningsledarsti-
pendium 2020

2020/220
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-05-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag 
- Skyltar med regler for hundar på stränder och andra 
allmänna platser

2019/427

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag 
- Upplåta den inre hamnen till gästande fritidsbåtar.

2019/350

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag 
- Bygga en offentlig toalett vid en av utegymmets sta-
tioner.

2019/399
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-05-25

§ 92 Dnr 2020/159

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Antal ledamöter vid dagens kommunfullmäktige sammanträde

Inför dagens kommunfullmäktigesammanträde har partierna enats om att minimera antalet 
ledamöter, från 49 till 33 ledamöter med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-05-25

§ 93 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 måndagen den 1 juni, kl 09.00, på kommunledningskon-
toret, Simrishamn.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-05-25

§ 94 Dnr 2020/26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Ärende nr 8 ”Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående jämställd 
fysisk planering” utgår då frågeställaren inte tjänstgör vid dagens sammanträde.

Ärende nr 9”Interpellation till byggnadsnämndens ordförande om riktlinjer för bygglov” 
utgår då frågeställaren inte tjänstgör vid dagens sammanträde.

Ärende nr 17 ”Granskning av årsbokslut/årsredovisning 2019 samt Revisionsberättelse 
2019 – Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund” utgår från dagens ärendelista.

Ett valärende har tillkommit:

Avsägelse från Hans-Olof Höglund, (MP), som ledamot i kommunstyrelsen – behandlas 
som punkt 26 C.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med ändringar enligt ovan.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-05-25

§ 95 Dnr 2020/124

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående Campus Österlen

Lisa Kvarnbäck, (MP), har inkommit med fråga till kommunstyrelsens ordförande angåen-
de utbildning till elektriker vid Campus Österlen.

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

Kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M) besvarar frågan.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-05-25

§ 96 Dnr 2020/193

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - yta för skateboarding/kickbike/etc. 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Frida Andersson om en yta för skateboarding/kickbi-
ke etc.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2020-04-25.

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut. Samråd ska ske med kultur- och fritidsnämnden. 

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Frida Andersson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-05-25

§ 97 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
2020-05-25

§ 97 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

Kommunfullmäktiges beslut, 2020-04-27, § 81
Kommunstyrelsen beslut, 2020-04-15, § 92
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

11



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-05-25

§ 97 forts Dnr 2020/120

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Överläggningar

Redovisningsansvarig Helen Esperup informerar om Årsredovisning 2019.

Yrkanden

Pia Ingvarsson (S) yrkar att man avsätter 0,4 mnkr till sociala investeringsfonden. Finan-
sieras genom omfördelning av konton.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Pia Ingvarssons (S) yrkande om att avsätta 0,4 mnkr till 
sociala investeringsfonden och finner att kommunfullmäktige beslutat godkänna yrkandet.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna årsredovisning 2019 med en balanskravsavstämning på 13 347 tkr. 

 Avsätta 0,4 mnkr till sociala investeringsfonden.

 Finansiering sker genom omfördelning mellan konton.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
Ekonmienheten
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-05-25

§ 98 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, samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden, socialnämnden, valnämnden och 
överförmyndaren).

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

Kommunrevisionen har riktat kritik mot kommunstyrelsen men tillstyrker ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2019.

Barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen har inkommit med yttrande på kom-
munrevisionens synpunkter.

Beslutsunderlag

Yttrande från kommunstyrelsen.
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden
Förklaring från Martin Nkoubou
Förklaring från Gun Lidman Nilsson
Revisionsberättelser för samtliga nämnder, 2020-04-17
Granskning av årsbokslut/årsredovisning 2019

Överläggningar

Vid dagens sammanträde ger revisor Lars Eriksson, Ernst & Young, en förklaring till varje 
nämnds upprättade revisionsberättelse.

Kommunfullmäktige ges möjlighet att ställa frågor.

Ordföranden förklarar att man kommer behandla ansvarsfrågan nämnd för nämnd.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-05-25

§ 98 forts Dnr 2020/182

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och kon-
staterar att kommunfullmäktige beslutat att ansvarsfrihet beviljas för enskilda ledamöter i 
kommunstyrelsen för år 2019.

Jäv

Vid behandling av ärendet anmäler följande ledamöter jäv:

Jeanette Ovesson (M), Mats Bengtsson (C), Pia Ingvarsson (S), Jaennine Olesen (M), Hen-
ric Appelkvist (M), Lotta Hildebrand (L), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), 
Gudrun Schyman (FI), Mats Sundbeck(V), Tomas Assarsson (SD), Fredrik Ramberg (SD), 
Peter Rimsby (M), Anders Johnsson (M), Anne-Li Roshagen (KD), Margarethe Müntzing 
(FI), Christer Persson (ÖP) Bengt-Åke Lindell (SD) och Anita Olsson (S).

Socialnämnden

Ordföranden ställer proposition på frågan om ansvarsfrihet för socialnämnden och konsta-
terar att kommunfullmäktige beslutat att ansvarsfrihet beviljas för enskilda ledamöter i 
socialnämnden för år 2019.

Jäv

Vid behandling av ärendet anmäler följande ledamöter jäv:

Berit Olsson (S), Åke Andrén-Sandberg (L), Christer Persson (ÖP), Jan Vokoun (S) och 
Thomas Paulsson (SD).

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordföranden ställer proposition på frågan om ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden 
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att ansvarsfrihet beviljas för enskilda leda-
möter i samhällsbyggnadsnämnden för år 2019.

Jäv

Vid behandling av ärendet anmäler följande ledamöter jäv:

Jeanette Ovesson (M), Carl-Göran Svensson (C), Lars Johansson (S), Henric Appelkvist 
(M), Thomas Paulsson (SD), Mats Sundbeck (V) och Fredrik Ramberg (SD).
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-05-25

§ 98 forts Dnr 2020/182

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kultur- och fritidsnämnden

Ordföranden ställer proposition på frågan om ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden 
och konstaterar att kommunfullmäktige att ansvarsfrihet beviljas för enskilda ledamöter i 
kultur- och fritidsnämnden för år 2019.

Jäv

Vid behandlingen av ärendet anmäler följande ledamöter jäv:

Lotta Hildebrand (L), Peter Rimsby (M), Per Andersson (S), Bengt-Åke Lindell (SD), 
Hanna Persson (M), Anita Olsson (S) och Karl-Erik Olsson (S).

Byggnadsnämnden

Ordföranden ställer proposition på frågan om ansvarsfrihet för byggnadsnämnden och kon-
staterar att kommunfullmäktige beslutat att ansvarsfrihet beviljas för enskilda ledamöter i 
byggnadsnämnden för år 2019.

Jäv

Vid behandling av ärendet anmäler följande ledamöter jäv:

Anders Johnsson (M) och Berit Olsson (S).

Valnämnden

Ordföranden ställer proposition på frågan om ansvarsfrihet för valnämnden och konstaterar 
att kommunfullmäktige beslutat att ansvarsfrihet beviljas för enskilda ledamöter i valnämn-
den för år 2019.

Jäv

Vid behandling av ärendet anmäler följande ledamöter jäv:

Jenny Assarsson (SD) och Kristina Nilsson (M).

Överförmyndaren

Ordföranden ställer proposition på frågan om ansvarsfrihet för överförmyndaren och kon-
staterar att överförmyndaren beviljas ansvarsfrihet för år 2019.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-05-25

§ 98 forts Dnr 2020/182

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ajournering

Kommunfullmäktige ajournerar sig kl 16.35-16.55.

Barn- och utbildningsnämnden

Jeanette Ovesson (M) yrkar att de ledamöter/ersättare som satt i barn- och utbildnings-
nämnden 2019 icke beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Pia Ingvarsson (S) yrkar att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden an-
svarsfrihet för verksamheten år 2019.

Åke Andrén -Sandberg (L) yrkar att barn- och utbildningsnämnden icke beviljas ansvars-
frihet för år 2019.

Anders Johnsson (M) yrkar bifall till Jeanette Ovessons (M) yrkande.

Ajournering

Jan Vokoun (S) begär ajournering, vilken verkställs kl 17.50-18.00.

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

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

Jäv

Vid behandling av ärendet anmäler följande ledamöter jäv:

Jaennine Olesen (M), Christer Grankvist (S), Hanna Persson (M), Tomas Assarsson (SD), 
Bengt-Åke Lindell (SD), Margarethe Müntzing (FI), Berit Olsson (S) och Jenny Assarsson 
(SD).

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på Jeanette Ovessons (M), Åke Andrén Sandberg (L), An-
ders Johnsson (M), Tomas Assarsson (SD) och Jaennine Olesens (M) yrkande om icke 
ansvarsfrihet mot Pia Ingvarssons (S), Gudrun Schymans (FI) och Mats Sundbecks (V) 
yrkande om ansvarsfrihet och finner att kommunfullmäktige beslutat icke ansvarsfrihet för 
barn- och utbildningsnämnden för år 2019.

Votering begärs och verkställs.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-05-25

§ 98 forts Dnr 2020/182

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Omröstning 

Den som röstar för icke ansvarsfrihet röstar Ja.

Den som röstar för ansvarsfrihet röstar Nej.

Voteringen utfaller med 15 Ja-röster mot 10 Nej-röster, omröstningsbilaga 1.

Kommunfullmäktige har beslutat icke ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden för 
år 2019.

Reservation

Skriftlig reservation lämnas av: Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Per Andersson 
(S), Lars Johansson (S), Jan Vokoun (S), Anita Olsson (S), Gudrun Schyman (FI), Christer 
Persson (ÖP), Mats Sundbeck (V) och Lisa Kvarnbäck (MP).

Barn- och utbildningsnämnden – åtgärder med anledning av icke ansvarsfrihet

Jeanette Ovesson (M) yrkar att nämndens ledamöter/ersättare entledigas omgående.

Pia Ingvarsson (S) yrkar att samtliga ledamöter inte entledigas utan kvarstår som ledamöter 
i barn- och utbildningsnämnden. 

Om detta faller yrkar Pia Ingvarsson (S) att ledamöterna Christer Grankvist (S), Else-Beth 
Rolf (S), Lennart Månsson (S), Ingemar Hansson (V), Gun Lidman Nilsson (FI), Andreas 
Sjögren (S), Alf Nilsson (FI), Vinda Ekström (MP) och Ingalill Cedergren inte entledigas 
utan kvarstår som ledamöter/ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Om även detta faller yrkar Pia Ingvarsson (S) att det kallas till ett extra kommunfullmäkti-
gesammanträde den 3 juni för att hantera val av ledamöter /ersättare i barn- och utbild-
ningsnämnden.

Vid behandling av ärendet är följande ledamöter jäviga:

Jaennine Olesen (M), Christer Grankvist (S), Hanna Persson (M), Tomas Assarsson (SD), 
Bengt-Åke Lindell (SD), Margarethe Müntzing (FI) och Berit Olsson (S).

Beslutsomgång

Ordföranden ställer först proposition på Jeanette Ovessons (S) yrkande om att barn- och 
utbildningsnämnden entledigas mot Pia Ingvarssons (S) yrkande att samtliga ledamöter 
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§ 98 forts Dnr 2020/182

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

inte entledigas utan kvarstår i nämnden alternativt att oppositionens ledamöter kvarstår i 
barn- och utbildningsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutat anta Jeanette 
Ovessons (M) yrkande om entledigande av barn- och utbildningsnämnden som huvudför-
slag.

Därefter ställer ordföranden proposition på Pia Ingvarssons (S) båda yrkanden: samtliga 
ledamöter i barn- och utbildningsnämnden inte entledigas mot att oppositionens ledamöter 
inte entledigas och finner att yrkandet att samtliga ledamöter inte entledigas utan kvarstår i 
nämnden blir motförslag i omröstningen.

Omröstning

Den som röstare för entledigande av barn- och utbildningsnämnden röstar Ja.

Den som vill att barn- och utbildningsnämnden kvarstår röstar Nej.

Voteringen utfaller med 15 Ja-röster mot 10 Nej-röster, omröstningsbilaga 2.
Efter omröstning framkom att Margarethe Müntzing (FI) var jävig varför hon inte hade rätt 
att rösta och omröstningsresultatet har justerats utifrån detta.

Kommunfullmäktige har beslutat entlediga barn- och utbildningsnämnden.

Ordföranden ställer därefter frågan till kommunfullmäktige om att hålla ett extra samman-
träde den 1 juni 2020 för att välja en ny barn- och utbildningsnämnd, vilket kommunfull-
mäktige accepterar.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2019 för enskilda förtroendevalda 
i kommunstyrelsen, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritids-
nämnden, byggnadsnämnden, valnämnden och överförmyndaren med hänvisning 
till vad revisorerna framfört i sina revisionsberättelser.

 Kommunfullmäktige beviljar icke ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden 
och dess samtliga ledamöter/ersättare avseende verksamhetsåret 2019, med stöd av 
revisorernas bedömning och motivering, vilket framgår av revisionsberättelsen.

 Barn- och utbildningsnämndens samtliga ledamöter och ersättare entledigas med 
anledning av att kommunfullmäktige icke beviljat ansvarsfrihet för barn- och ut-
bildningsnämnden avseende verksamhetsåret 2019. Nämnden sitter kvar tills ny 
nämnd väljs.
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Kommunfullmäktige håller ett extra sammanträde den 1 juni, kl 16.00 för att välja 
en ny barn- och utbildningsnämnd.

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig: Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Per Andersson (S), 
Lars Johansson (S), Jan Vokoun (S), Anita Olsson (S), Gudrun Schyman (FI), Christer 
Persson (ÖP), Mats Sundbeck (V) och Lisa Kvarnbäck (MP).
_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
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§ 98 forts Dnr 2020/182

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

OMRÖSTNINGSBILAGA 1
SAMMANTRÄDESDATUM 2020-05-25

  JA NEJ AVSTÅR

   
 Jeanette Ovesson (M)  X   
 Karl-Erik Olsson (S)   X  
Fredrik Ramberg (SD)  X   
 Jaennine Olesen (M)    Jäv
 Pia Ingvarsson (S)   X  
Carl-Göran Svensson (C)  X   
Tomas Assarsson (SD)    Jäv
Henric Appelkvist (M)  X   
Gudrun Schyman (FI)   X  
Christer Grankvist (S)    Jäv
Peter Rimsby (M)  X   
Thomas Paulsson (SD)  X   
Berit Olsson (S)    Jäv
Mats Sundbeck (V)   X  
Christer Akej (M)  X   
Anneli Roshagen (KD)  X   
Christer Persson (ÖP)   x  
Per Andersson (S)   X  
Lars Johansson (S)   X  
Åke Andrén Sandberg (L)  X   
Patrik Coucher (SD)  X   
Margarethe Müntzing (FI)    Jäv
Anders Johnsson (M)  X   
Hanna Persson (M)    Jäv
Mats Bengtsson (C)  X   
Bengt-Åke Lindell (SD)    Jäv
Jan Vokoun (S)   X  
Kristina Nilsson (M)  X   
Lisa Kvarnbäck (MP)   X  
Anita Olsson (S)   X  
Lotta Hildebrand (L)  X   
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Jenny Assarsson (SD)    Jäv
Håkan Erlandsson (C)  X   

Ja: 15
Nej: 10
Jäv: 8
AVSTÅR: 0
FRÅNVARANDE: 0
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OMRÖSTNINGSBILAGA 2
SAMMANTRÄDESDATUM 2020-05-25

  JA NEJ AVSTÅR

   
 Jeanette Ovesson (M)  X   
 Karl-Erik Olsson (S)   X  
Fredrik Ramberg (SD)  X   
 Jaennine Olesen (M)    Jäv
 Pia Ingvarsson (S)   X  
Carl-Göran Svensson (C)  X   
Tomas Assarsson (SD)    Jäv
Henric Appelkvist (M)  X   
Gudrun Schyman (FI)   X  
Christer Grankvist (S)    Jäv
Peter Rimsby (M)  X   
Thomas Paulsson (SD)  X   
Berit Olsson (S)    Jäv
Mats Sundbeck (V)   X  
Christer Akej (M)  X   
Anneli Roshagen (KD)  X   
Christer Persson (ÖP)   x  
Per Andersson (S)   X  
Lars Johansson (S)   X  
Åke Andrén Sandberg (L)  X   
Patrik Coucher (SD)  X   
Margarethe Müntzing (FI)    Jäv
Anders Johnsson (M)  X   
Hanna Persson (M)    Jäv
Mats Bengtsson (C)  X   
Bengt-Åke Lindell (SD)    Jäv
Jan Vokoun (S)   X  
Kristina Nilsson (M)  X   
Lisa Kvarnbäck (MP)   X  
Anita Olsson (S)   X  
Lotta Hildebrand (L)  X   
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Jenny Assarsson (SD)    Jäv
Håkan Erlandsson (C)  X   

Ja: 15
Nej: 10
Jäv: 8
AVSTÅR: 0
FRÅNVARANDE: 0
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§ 99 Dnr 2020/155

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Personalbokslut 2019

Ärendebeskrivning

HR-chefen har sammanställt 2019 års personalfakta, samt förtydligat och analyserat resul-
tatet. Detta presenteras i bifogat personalbokslut för 2019

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-05-13, § 103
Arbetsutskottets beslut, 2020-04-22, § 77
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-10
Personalbokslut 2019

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna personalbokslut 2019

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret/HR-enheten

 

26



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-05-25

§ 100 Dnr 2020/112

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Barnbokslut 2019 

Ärendebeskrivning

Årligen sammanställs ett barnbokslut av kommunledningskontoret, där barnrättsarbetet och 
barnperspektivet lyfts fram, analyseras och förtydligas. Resultatet presenteras i bifogat 
barnbokslut för 2019. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-05-13, § 104
Arbetsutskottets beslut, 2020-04-22, § 78
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-12

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna barnbokslut 2019

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret/HR-enheten
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§ 101 Dnr 2020/163

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förändrad organisation - lokala BRÅ 

Ärendebeskrivning

Det brottsförebyggande arbetet har varit organiserat i sin nuvarande form sedan beslut om 
densamma i kommunfullmäktige 2017-10-30 En översyn av nuvarande organisation har 
bedömt nödvändig då omvärlden förändras och vi behöver möte de behov som genom det-
ta uppstår. Utredningsuppdraget om översyn gavs av nuvarande lokal BRÅ till kommundi-
rektören att se över en möjlig organisering av arbetet samt därtill kopplade grupper på poli-
tisk och tjänstepersons nivå. Ny organisering presenterades på lokala BRÅ 2020-02-19 och 
mötesdeltagarna var positiva till förslaget. Kommundirektören upprättar därför ett ärende 
avseende strukturen för det nya brottsförebyggande arbetet och upphävande av samver-
kansråd för barn och unga för beslut i kommunfullmäktige. 

Med utgångspunkt i skriften Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete (Brå, Polisen, 
SKR; 2016) föreslås följande uppbyggnad:
En styrgrupp bestående av kommundirektör, lokalpolisområdeschef, kommunstyrelsens 
ordförande och oppositionsråd. Sekreterare knyts till gruppen, kommunpolis och säkerhets-
chef/samordnare kan adjungeras in till gruppen vid behov. Arbetet styrs av samverkansö-
verenskommelsen. Gruppen möts två (2) gånger per år varav ett av tillfällena (i juni) till-
sammans med lokala BRÅ och arbetsgrupper för framtagande av gemensam lägesbild.

En beredningsgrupp, som kallas lokala BRÅ, bestående av kommunpolis, säkerhets-
chef/samordnare samt kommunens samtliga förvaltningschefer (initialt är det förvaltnings-
chefer som finns representerade men dessa går att ersätta med annan chef med beslutsman-
dat kopplat till brottsförebyggande arbete på sikt). En sekreterare knyts till gruppen. Grup-
pen träffas fyra (4) gånger per år samt ett tillfälle (juni) för arbete med gemensam läges-
bild. Tjänstepersonerna har ansvar för och mandat till att utföra operativt arbete. Gruppens 
arbete bereds av kommunpolis och säkerhetschef/samordnare, ordförandeskapet roterar 
mellan förvaltningscheferna. Arbetet styrs av att ta fram handlingsplan/er utifrån den ge-
mensamma lägesbilden, tillsätter efter behov arbetsgrupper, ger förslag på medborgarlöfte 
samt följer upp handlingsplanerna. Samverkansöverenskommelse, medborgarlöfte och 
handlingsplan beslutas om i styrgruppen som därefter lyfter dessa till kommunstyrelsen för 
slutligt beslut.

En eller flera arbetsgrupp/er skapas av beredningsgruppen med uppgift att genomföra 
handlingsplanerna.

Avseende samverkansråd för barn och unga ska gruppen enligt kommunfullmäktiges beslut 
2015-06-29 §123 bereda ärende som berör den sociala investeringsfonden. I förslaget om 
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ny organisering för brottsförebyggande arbete avslutas rådet och uppdraget att utreda/bere-
da ärenden till social investeringsfonden läggs på kommunledningskontoret för beslut i 
kommunstyrelsen. Ordförande och 2:e vice ordförande i samtliga nämnder föreslås också i 
den nya organiseringen av brottsförebyggande arbete ingå i framtagandet av den gemen-
samma lägesbilden för Simrishamns kommun som sker en gång om året (juni). 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-05-13, § 106
Arbetsutskottets beslut, 2020-04-22, § 80
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-14.

Yrkanden

Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till punkterna 1, 2, 3 och 6. Yrkar återremiss vad gäller 
punkterna 4 och 5 för att ge kommundirektören i uppdrag att se över riktlinjerna till rådet 
angående hantering av sociala investeringsfonden samt för att begära in yttranden från be-
rörda organ.

Jeanette Ovesson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Pia Ingvarssons återremissyrkande vad gäller punkterna 
4 och 5 mot att godkänna punkterna enligt kommunstyrelsens förslag och finner att kom-
munfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja.

Den som röstar för Pia Ingvarssons (S) återremissyrkande av punkter 4 och 5 röstar Nej.

Voteringen utfaller med 20 Ja-röster mot 12 Nej-röster, omröstningsbilaga 3.

Kommunfullmäktige har beslutat återremittera punkterna 4 och 5 enligt Pia Ingvarssons 
yrkande.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Upphäva beslut från kommunfullmäktige 2017-10-30, § 168, avseende lokala BRÅ.

 Godkänna ny organisation av brottsförebyggande arbete i Simrishamns kommun 
avseende delen om styrgrupp och referensgrupp/lokala BRÅ samt arbetssätt avse-
ende samverkansöverenskommelse, medborgarlöften och årlig handlingsplan.

 Uppdra åt kommundirektören att gemensamt med lokal områdespolischef ta fram 
ny samverkansöverenskommelse som följer ovan föreslagna organisering av brotts-
förebyggande arbete.

 Organisationen ska utvärderas efter 2 år.

 Återremittera punkterna gällande upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2015-
06-29, § 123, avseende samverkansråd för barn- och unga samt att kommunled-
ningskontoret bereder ärenden avseende sociala investeringsfonden åt kommunsty-
relsen.

 Uppdra åt kommundirektören att se över riktlinjerna till rådet angående hantering 
av sociala investeringsfonden samt begära in yttrande från berörda organ.

_____
Beslutet expedieras:
Samtliga nämnder och förvaltningar
Lokalområdespolischef
Kommunpolis
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OMRÖSTNINGSBILAGA 3
SAMMANTRÄDESDATUM 2020-05-25

  JA NEJ AVSTÅR

   
 Jeanette Ovesson (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   
Henric Appelkvist (M)  X   
Gudrun Schyman (FI)   X  
Christer Grankvist (S)   X  
Peter Rimsby (M)  X   
Thomas Paulsson (SD)  X   
Berit Olsson (S)   X  
Mats Sundbeck (V)   X  
Christer Akej (M)  X   
Anneli Roshagen (KD)  X   
Christer Persson (ÖP)   x  
Per Andersson (S)   X  
Lars Johansson (S)   X  
Åke Andrén Sandberg (L)  X   
Patrik Coucher (SD)  X   
Margarethe Müntzing (FI)   X  
Anders Johnsson (M)  X   
Hanna Persson (M)  X   
Mats Bengtsson (C)  X   
Bengt-Åke Lindell (SD)  X   
Jan Vokoun (S)   X  
Kristina Nilsson (M)  X   
Lisa Kvarnbäck (MP)     
Anita Olsson (S)   X  
Lotta Hildebrand (L)  X   
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Jenny Assarsson (SD)  X   
Håkan Erlandsson (C)  X   

Ja: 20
Nej: 12
AVSTÅR: 0
FRÅNVARANDE: 1
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag på reviderad styrmodell 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 18 juni 2018 en reviderad styrmodell för Simrishamns 
kommun. Styrmodellen reglerar visionen och övriga styrdokuments inbördes ordning, be-
grepp och fastställande nivå. 

Kommunfullmäktige beslutade samtidigt med denna revidering att en översyn av befintlig 
modell skulle ske och detta arbete är påbörjat i kommunstyrelsens arbetsutskott bla har 
förändringar som följer av tjänsteskrivelse föreslagits samt förslag på ny budgetprocess har 
tagits fram. 

Styrmodellen har använts i kommunens styrning under de senaste åren och efterhand som 
modellen använts har också en behov av nya begrepp uppstått för att förtydliga modellen. 
Bland annat beslutades en förändring avseende nämndernas nedbrytning av kommunfull-
mäktiges mål till nämndmål under arbetet med kommunfullmäktiges målarbete inför 2021. 
Av den anledningen föreslås nu ett förtydligande och fastställande av styrmodellens olika 
begrepp.

Begrepp som förändrats är borttagande av framtidsförklaring i styrmodellen, tydligare pro-
cess för framtagande av kommunfullmäktigemål och årlig rambudgetbeslutsprocess samt 
nämndernas förändrade arbetssätt med kommunfullmäktiges mål. 

Vision

Beskriver ett önskvärt framtida tillstånd på övergripande nivå

Värdegrund

Utgår ifrån visionens kärnvärden

Strategiska utvecklingsområden

Beskriver mer konkret vilka övergripande strategiska områden som kommunen ska arbeta 
med. Utvecklingsområdena revideras i samband med förändring av visionen.
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunfullmäktiges mål

Beskriver inom respektive strategiska utvecklingsområde ett fåtal prioriterade mål för man-
datperioden. Kommunfullmäktiges mål revideras en gång per mandatperiod. Nämnderna 
rapporterar två (2) gånger per år på vilket sätt man uppnått kommunfullmäktiges mål.

Rambudgetbeslut med uppdrag

Kommunfullmäktiges beslut om rambudget för nämnderna med möjlighet av tillägg i form 
av särskilda uppdrag till nämnderna. Rambudgetbeslut tas en gång per år. 

Styrdokument

Övriga för nämnderna styrande dokument. Beslut och revidering av styrdokument fattas 
genom beslut i särskild ordning.

Nämndmål

Beskriver konkreta och uppföljningsbara mål för verksamheterna på nämndnivå. Nämnder-
na ska bryta ner samtliga kommunfullmäktige mål med minst ett kopplat nämndmål per 
kommunfullmäktige mål. Nämndmål följs upp med hjälp av indikatorer. Respektive nämnd 
beslutar själv intervall på uppföljning, minimum ska ske minst två (2) gånger per år för 
rapportering till kommunfullmäktige.

Nämndplan

Samlat dokument innehållande nämndmål och internbudget för nämndernas arbete. 
Nämndplan beslutas av respektive nämnd och redovisas en gång per år för kommunfull-
mäktige. 

Verksamhetsplan

Utgör förvaltningschefens styrning av verksamheterna. Verksamhetsplanen innehåller akti-
viteter som bidrar till måluppfyllelse av nämndmål.

Medarbetarsamtal/utvecklingsplan

Chefernas och medarbetarnas samtal kring medarbetarens arbetsuppgifter och koppling till 
styrmodellen. 
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-05-13, § 107
Arbetsutskottets beslut, 2020-04-22, § 80
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Fastställa uppdaterad styrmodell för Simrishamns kommun enligt nytt förslag i 
tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14

 Upphäva tidigare beslut om styrmodell för Simrishamn KF 2018-06-18 §111

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
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§ 103 Dnr 2020/167

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden efter Ingmarie Jacobsen 
(FI) 

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-27, § 88, entledigandes Ingmarie Jacob-
sen (FI) från uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Val av ny ledamot bordlades till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2020.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut, 2020-04-27, § 88.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bordlägga val av ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 15 juni 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i kultur- och fritids-
nämnden samt ledamot i valnämnden efter Gunilla Aastrup Persson 

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2020-04-27, § 89 entledigandes Gunilla Aastrup 
Persson från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt som ledamot i val-
nämnden.

Val av ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt ledamot i valnämnden bordlades till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2020.
 
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut, 2020-04-27, § 89.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden utses

Alf-Olle Olsson (ÖP)
Aromavägen 24
272 95 SIMRISHAM

 Till ny ledamot i valnämnden utses

Christer Vigren (ÖP)
Tobisvägen 1
272 94 SIMRISHAMN

_______
Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Alf-Olle Olsson
Christer Vigren
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-05-25

§ 105 Dnr 2020/202

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Christian 
Esbjörnsson (M) 

Ärendebeskrivning

Christian Esbjörnsson (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfull-
mäktige.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Christian Esbjörnsson, 2020-05-03.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Christian Esbjörnsson (M) entledigande från uppdrag som ledamot i kom-
munfullmäktige.

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

______
Beslutet expedieras till:
Christian Esbjörnsson
Länsstyrelsen
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-05-25

§ 106 Dnr 2020/212

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av ledamöter till Österlen VA AB 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun har att utse tre ledamöter till Österlen VA AB.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Till ledamöter i Österlen VA AB utses

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

 Bordlägga val av ytterligare två ledamöter till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 15 juni 2020.

______
Beslutet expedieras till:
Österlen VA AB
Kommunfullmäktige
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-05-25

§ 107 Dnr 2020/213

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av vice ordförande i Österlen VA AB 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun har att utse vice ordförande i Österlen VA AB 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bordlägga val av vice ordförande i Österlen VA AB till kommunfullmäktiges sam-
manträde den 15 juni 2020.

_____
Beslutet expedieras till:
Österlen VA AB
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-05-25

§ 108 Dnr 2020/219

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av lekmannarevisor i Österlen VA AB 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun har att utse lekmannarevisor i Österlen VA AB.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunrevisionen, 2020-05-14

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Till lekmannarevisor i Österlen VA AB utse

Jens Lundgren (C)
Timotejgatan 4
272 37 SIMRISHAMN

_______
Beslutet expedieras till:
Österlen VA AB
Jens Lundgren
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-05-25

§ 109 Dnr 2020/226

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - Hans-Olof 
Höglund (MP) 

Ärendebeskrivning

Hans-Olof Höglund (MP) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunsty-
relsen.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Hans-Olof Höglund (MP), 2020-05-20.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Hans-Olof Höglund (MP) entledigande från uppdrag som ledamot i kom-
munstyrelsen.

 Bordlägga val av ny ledamot i kommunstyrelsen till kommunfullmäktiges samman-
träde den 15 juni 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Hans-Olof Höglund (MP)
Kommunfullmäktige
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-05-25

§ 110 Dnr 2020/32

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelande

Följande meddelande redovisas:

- Kultur- och fritidsnämndens beslut: medborgarförslag – Haagens brygga i Skillinge 
klassas som ett kulturminne.

- Kultur-och fritidsnämndens beslut: Föreningsledarstipendium 2020.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – Skyltar med regler för 
hundra på stränder och andra allmänna platser.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut; Medborgarförslaget – Upplåta den inre ham-
nen till gästande fritidsbåtar.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – Bygga en offentlig toalett 
vid en av utegymmets stationer.

_____
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