
Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Mötet genomförs digitalt via Teams, kl 16.00-18.25
Ajournering kl 16.20-16.25, 17.25-17.30

Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3

Utses att justera Jeanette Ovesson     Jan Vokoun, §§ 256-276, 278-290   Pia Ingvarsson, § 277                                                                                                                                 
                                      

Justeringens
plats och tid

 Kommunledningskontoret, torsdagen den 17 december 2020, kl 08.30

Underskrifter Paragrafer 256-290
Sekreterare Carina Persson

Ordförande
                               

Håkan Erlandsson, §§ 256-276, 278-290    Jan Vokoun, § 277

Justerande Jeanette Ovesson     Jan Vokoun, §§ 256-276, 278-290   Pia Ingvarsson, § 277                                                                                                                               

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2020-12-14

Datum för
anslags uppsättande

2020-12-17 Datum för
anslags nedtagande

2021-01-08

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Carina Persson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

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)
Ylva Stockelberg Deilert (L) tjänstgör för Sven Olof Andersson Hederoth 
(L)
Gudrun Schyman (FI)
Christer Grankvist (S)
Maria Linde Strömberg (M)
Thomas Paulsson (SD)
Berit Olsson (S)
Roland Thord (MP)
Mats Sundbeck (V)
Kaj Ovesson (M) tjänstgör för Christer Akej, §§ 256-270
Christer Akej (M), §§ 271-290
Anneli Roshagen (KD)
Anita Svensson (C)
Christer Persson (ÖP)
Christl Bengtsson (S) tjänstgör för Per Andersson (S)
Hans Dahlqvist (SD)
Peter Rimsby (M) tjänstgör för Frida Törnquist (M)
Lars Johansson (S) tjänstgör för Ann-Christin Råberg (S)
Åke Andrén-Sandberg (L)
Patrik Coucher (SD)
Staffan Olzon (FI) tjänstgör för Margarethe Müntzing (FI), §§ 261-290
Anders Johnsson (M)
Göran Persson (S)
Hanna Persson (M)
Mats Bengtsson (C)
Bengt-Åke Lindell (SD)
Else-Beth Rolf (S)
Sven Olsson (M)
Peo Nilsson (SD)
Jan Vokoun (S)
Kristina Nilsson (M)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Anita Olsson (S)
Ingemar Hansson (V)
Frederick Thott (M)
Lotta Hildebrand (L)
Jenny Assarsson (SD)
Ingmarie Jacobsén (FI)
Håkan Erlandsson (C)
Lennart Månsson (S)
Kristina Åhberg (M)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Paul Frogner Kockum (KD)
Kjell Dahlberg (ÖP)

Övriga deltagande Kaj Ovesson (M), §§ 271-290
Ingela Bröndel (M)
Annika Månsson (M)
Anitha Lindqvist (M)
Henrik Mårtensson (C)
Jan-Erik Persson (S)
Birgitta Öman (S)
Peter Bernhorn (S)
Margaretha Hagstad (V)
Siv Bildtsén (MP)
Christer Vigren (ÖP)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 256 Antal ledamöter vid dagens kommunfullmäktige sam-
manträde

2020/159

§ 257 Val av justerare samt fastställande av justeringssam-
manträde

2020/25

§ 258 Fastställande av ärendelista 2020/26
§ 259 Utdelning av miljöpris 2020/423
§ 260 Fråga till kommunalrådet från Lisa Kvarnbäck (MP) - 

Pandemin påverkar hela landet. Hur är läget i kommu-
nen?

2020/442

§ 261 Revidering i kommunstyrelsens reglemente 2019/40
§ 262 Namnbyte av och tillägg i samhällsbyggnadsnämn-

dens reglemente
2019/40

§ 263 Renhållningsordning 2021-2030 2020/174
§ 264 Översyn av lokala hälsoskyddsföreskrifter 2019/518
§ 265 Helårsprognos 4 - Simrishamns kommun 2020/121
§ 266 Politiska sammanträden på distans 2020/143
§ 267 Hållbarbetspolicy för Simrishamns kommun 2021-

2024
2020/396

§ 268 Hantering av underskott i VA verksamheten 2020/404
§ 269 VA-taxa 2021 2020/342
§ 270 Hemställan från Kommunalförbundet AV Media Skå-

ne till medlemskommunerna om att anta tre nya med-
lemmar samt att godkänna ny Förbundsordning

2020/371

§ 271 Taxor och avgifter kommunen 2021 2020/342
§ 272 Kommunfullmäktigeberedningens rapport angående 

översyn av politisk organisation samt arvodesöversyn
2020/426

§ 273 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Socialnämnden - 
Susanne Ringskog Vagnhammar (V)

2020/402

§ 274 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Socialnämnden - 
Anders Eneborg (F!)

2020/403

§ 275 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Barn- och ut-
bildningsnämnden från och med 1/1 2021 - Alf Nils-
son (FI)

2020/411

§ 276 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Byggnads-
nämnden - Jacques Öhlund (FI)

2020/414

§ 277 Avsägelse från uppdrag som ordförande och ledamot i 
Kommunfullmäktige - Håkan Erlandsson (C)

2020/425

§ 278 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Byggnads-
nämnden - Pontus Ekström (MP)

2020/428

§ 279 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Barn- och ut-
bildningsnämnden - Ingemar hansson (V)

2020/429

§ 280 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Barn och ut-
bildningsnämnden - Vinda Ekström (MP)

2020/430
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

§ 281 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Samhällsplane-
ringsnämnden de o m 1 januari 2021 - Staffan Olzon 
(FI)

2020/431

§ 282 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Samhällsplane-
ringsnämnden - Mats Sundbeck (V)

2020/432

§ 283 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Kommunstyrel-
sen - Mats Sundbeck (V)

2020/433

§ 284 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Kultur- och 
fritidsnämnden fr o m den 1 januari 2021 - Lisbeth 
Hagerman (FI)

2020/434

§ 285 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Simrishamns 
Bostäder AB - Johan Nygren (M)

2020/435

§ 286 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Byggnads-
nämnden fr o m den 1 januari 2021 - Eje Hellerstedt 
(V)

2020/436

§ 287 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Samhällsplane-
ringsnämnden samt som ersättare i Kultur- och fritids-
nämnden - Roland Thord (M)

2020/437

§ 288 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden - Bertil Persson (V)

2020/441

§ 289 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrel-
sen, samhällsplaneringsnämnden samt kommunstyrel-
sens arbetsutskott - Kjell Dahlberg (ÖP)

2020/448

§ 290 Samhällsplaneringsnämndens beslut: Uppsättning 
gatunamnskyltar, vägval - finansiering

2020/417

§ 290 Samhällsplaneringsnämndens beslut: Ändring av De-
taljplan för Yxan 1 och del av Simris 206:1, Sim-
rishamns kommun, Skåne län

2020/254
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 256 Dnr 2020/159

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Antal ledamöter vid dagens kommunfullmäktige sammanträde

Dagens sammanträde genomförs digitalt med enbart presidiet; Håkan Erlandsson (C) och  
Jan Vokoun (S), på plats i lokal.

Sammanträdet genomförs med 49 ledamöter.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 257 Dnr 2020/25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare samt fastställande av justeringssammanträde

 Att justera dagens protokoll utses Jeanette Ovesson (M) och Jan Vokoun (S).

Justeringssammanträde äger rum torsdagen den 17 december, kl 08.30, på kommunled-
ningskontoret, Simrishamn.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 258 Dnr 2020/26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

3 ärenden har tillkommit på dagens ärendelista: 

- Fråga från Lisa Kvarnbäck (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående läget i 
kommunen med tanken på pandemin – behandlas under punkt 5

- Avsägelse från uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden – Bertil Persson 
(V) – behandlas under punkt 35.

- Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, samhällsplanerings-
nämnden samt i kommunstyrelsens arbetsutskott – Kjell Dahlberg (ÖP) - behandlas 
under punkt 36.

Karl-Erik Olsson (S) ställer en ordningsfråga gällande ärende 18 ”Kommunfullmäktigebe-
redningens rapport angående översyn av politisk organisation samt arvodesöversyn”. Ef-
tersom rapporten inte är behandlad i kommunstyrelsen kan inget beslut fattas om rapporten 
vid dagens sammanträde. 

Ajournering

Ajournering begärs och verkställs kl 16.20-16.25.

Efter ajournering konstaterar ordföranden, Håkan Erlandsson (C), att någon behandling av 
Kommunfullmäktigeberedningens rapport inte kommer ske vid dagens sammanträde.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med ändringar enligt ovan.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 259 Dnr 2020/423

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utdelning av miljöpris

Kommunfullmäktiges presidium delar ut 2020-års Miljöpris till Sven-Erik Borglund och 
Kvarteret Tvärpilen i Kivik för hans insatser och strävan mot att förena det vackra, det 
hållbara och det ansvarsfulla i en gemensam vision om hållbarhet.

Motiveringen lyder:

”Miljötänk rakt igenom. Hållbar byggnation i skånsk stil.”

”Bostadsprojektet Tvärpilen har med djup insikt i de rådande och framtida miljöproblemen 
tagit fram ett helhetskoncept där man omvandlar sin roll till ett fullt ut ansvarstagande för-
hållningssätt och visar vägen mot framtiden. Tvärpilen kommer fullt utbyggt att ha ett ut-
vecklat eget avloppsreningsverk kombinerat med vattenbesparande åtgärder där renat vat-
ten återanvänds för toaletter och bevattningsvatten, en solelpark som producerar förnyelse-
bar el, samt ett områdesgemensamt värmeverk som hämtar merparten av sin primärenergi 
från luft och vatten. Uppförandet har också skett med stor omsorg i konstruktionsmetoder 
och materialval.”

____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 260 Dnr 2020/442

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fråga till kommunalrådet från Lisa Kvarnbäck (MP) - Pandemin påver-
kar hela landet - hur är läget i kommunen?

Lisa Kvarnbäck, (MP), har inkommit med fråga till kommunstyrelsens ordförande angåen-
de läget i kommunen vad gäller pandemin

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
2020-12-14

§ 261 Dnr 2019/40

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revidering i kommunstyrelsens reglemente 

Ärendebeskrivning

Beslut om eldningsförbud med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot 
olyckor kan inte överlåtas till ett kommunalförbund, för Simrishamns del SÖRF. Beslutet ska 
fattas i kommunen vilket saknat reglering i Simrishamns kommuns författningssamling. Kom-
munledningskontoret föreslår ett tillägg till kommunstyrelsens reglemente som lyder:

Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor meddela föreskrif-
ter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgär-
der mot brand.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-12-02, § 252
Arbetsutskottets beslut, 2020-11-18, § 254
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-30

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 I enlighet med förslag tillföra reglemente för kommunstyrelsen en ny punkt § 8:5 
avseende eldningsförbud 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 262 Dnr 2019/40

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Namnbyte av och tillägg i samhällsbyggnadsnämndens reglemente 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 § 84 om att byta namn på samhällsbyggnads-
nämnden till samhällsplaneringsnämnden. I linjen med detta beslut ska även nämndens regle-
mente byta namn i rubriken och genomgående i den löpande texten. 

Kommunen är enligt 15 kap. 20 § miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av hus-
hållsavfall inom kommunen. Med hushållsavfall avses enligt 15 kap. 3 § miljöbalken avfall 
som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 

Enligt 15 kap 24 § miljöbalken är det förbjudet för annan än kommunen eller den kommu-
nen anlitar att transportera hushållsavfall. Kommunen bestämmer själv hur avfallshante-
ringen ska bedrivas, antingen i egen regi genom förvaltning, i eget eller samägt bolag eller 
genom uppdrag till en eller flera upphandlade entreprenörer. Det innebär att verksamhets-
utövandet kan läggas över på ett kommunalt bolag. Kommunen förblir dock alltid huvud-
man för verksamheten och kan aldrig överföra sitt avfallsansvar till ett bolag.

Det har framkommit ett behov av att förtydliga kommunens renhållningsansvar i samhälls-
byggnadsnämndens reglemente. Detta görs genom att tillföra orden avfalls- och renhåll-
ningsfrågor i reglementets 1 §, ”Allmänt om nämndens uppgifter”.

Förslag på ny skrivning: 

” Allmänt om nämndens uppgifter

1 § Samhällsplaneringsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom lokalförsörjning, fas-
tigheter, byggnader och infrastruktur/markanläggningar, planläggning av mark och vatten, 
exploateringsverksamhet, resurs-, naturvårds-, klimat- och miljöfrågor som inte innebär 
myndighetsutövning, avfalls- och renhållningsfrågor, kostverksamhet, städverksamhet, 
hamnverksamhet och vatten- och avloppsanläggningar. Samhällsplaneringsnämnden an-
svarar för Simrishamns kommuns miljöpris…”

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-12-02, § 253
Arbetsutskottets beslut, 2020-11-18, § 255
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-09
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 262 forts Dnr 2019/40

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Byta namn från samhällsbyggnadsnämndens reglemente till samhällsplanerings-
nämndens reglemente samt att byta nämndens namn på alla förekommande ställen i 
den löpande texten.

 Tillföra reglementets första paragraf orden ”avfalls- och renhållningsfrågor”. 

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 263 Dnr 2020/174

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Renhållningsordning 2021-2030 

Ärendebeskrivning

Simrishamns och Tomelilla kommuners nuvarande renhållningsordning gäller till och med 
2020 och förslag till en ny renhållningsordning är framtagen av Österlens Kommunala 
Renhållnings AB (Ökrab) och Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav).

Renhållningsordningen innefattar avfallsföreskrifter (regler för avfallshanteringen) och 
gemensam kretsloppsplan Från avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021–2030 
för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo,
Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad (motsvarande
avfallsplan med strategiska mål för avfallshanteringen). Hela renhållningsordningen har 
tagits fram genom ett samarbete mellan tio av
Sysavs ägarkommuner och Sysav. 

Den gemensamma kretsloppsplanen är en och samma strategiska plan för alla tio kommu-
nerna. Det är en styrka att flera kommuner har en gemensam plan med samma mål, så att 
kommunerna under planperioden kan arbeta tillsammans och förmedla samma budskap. 
Gällande avfallsföreskrifterna har en gemensam mall tagits fram, som därefter har lokalan-
passats för varje enskild kommun.

Den gemensamma kretsloppsplanen består av tre mål och 24 tillhörande
indikatorer. De tre målen uppnås genom att målens tillhörande indikatorer och indikator-
värden uppnås. Kretsloppsplanen är hela kommunens strategiska plan som samtliga för-
valtningar och kommunala bolag ska arbeta med. Den gemensamma kretsloppsplanen har 
utformats med syfte att vara lättläst, engagerande och intressant för en bred målgrupp i 
kommunen.

Förslaget till ny renhållningsordning har varit föremål för samråd under perioden 15 maj 
till 15 juni 2020. Inkomna synpunkter och svar finns i bilaga A. Här framgår även vilka 
ändringar som har gjorts i föreskrifterna och den gemensamma kretsloppsplanen samt till-
hörande bilagor.

Enligt 6 kapitlet 3 § Miljöbalken ska kommunen ta fram en miljökonsekvens-beskrivning 
när en ny avfallsplan tas fram, om planen har betydande miljöpåverkan. Syftet med miljö-
bedömningen är att integrera miljöaspekter i planen men det är också ett sätt att stämma av 
att kommunen inte glömmer något väsentligt ur miljösynpunkt i planen.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 263 forts Dnr 2020/174

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Den gemensamma kretsloppsplanen kommer att ange förutsättningar för att bedriva verk-
samheter och åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka miljön. Kretsloppsplanen kom-
mer också ha betydelse för främjandet av hållbar utveckling. I huvudsak är denna påverkan 
positiv.

Med ovanstående resonemang som grund gör Ökrab bedömningen att
genomförandet av kretsloppsplanen kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling 
inom avfallshanteringen för kommunerna och bedöms innebära betydande miljöpåverkan. 
En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram. Arbetet med miljöbedömning, in-
klusive miljökonsekvensbeskrivning, har skett parallellt med arbetet med framtagande av 
kretsloppsplanen.

Samhällsbyggnadschef Marie Leandersson i Simrishamns kommun och kanslichef Johan 
Linander i Tomelilla kommun har gått genom förslaget och föreslår följande ändringar:

 På sidan 22 i Tabell 2 ändras ”Eget omhändertagande av toalettavfall” (§55) till 
”Eget omhändertagande av toalettavfall från förmultningstoalett, mulltoa, förbrän-
ningstoalett eller liknande”.

 Den beskrivande texten på sidan 23 ändras till: ”55 § Om en fastighetsinnehavare 
avser att kompostera fastighetens toalettavfall från förmultningstoalett, mulltoa, 
förbränningstoalett eller liknande inom fastigheten ska ansökan om det lämnas till 
tillsynsmyndigheten minst en månad innan kompostering påbörjas.”

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-12-02, § 254
Arbetsutskottets beslut, 2020-11-18, § 256
Tjänsteskrivelse, 2020-11-06
Förslag föreskrifter för avfallshantering 2021-2030
Gemensam kretsloppsplan 2021–2030
Bilaga 1 Ansvarsfördelning indikatorer
Bilaga 2 Projektorganisation och samråd
Bilaga 3 Nulägesbeskrivning
Bilaga 4 Nedlagda deponier
Bilaga 5 Uppföljning
Bilaga 6 MKB
Bilaga 7 Barnkonsekvensanalys
Bilaga 8 Kostnadsanalys
Bilaga 9 Framtida avfallsmängder
Samrådsredogörelse - Ökrab
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 263 forts Dnr 2020/174

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta den gemensamma kretsloppsplanen 2021–2030 med tillhörande bilagor, med 
giltighetstid från 1 januari 2021,

 Anta avfallsföreskrifterna, vilket innebär fastställande av 1–64 §§, med nedanståen-
de ändringar, samt bilaga 1 och 2. Giltighetstid från 1 januari 2021. Avsnittet ”in-
formation” ingår inte i föreskrifter för avfallshantering och kan ändras av samhälls-
byggnadsförvaltningen vid behov.

o På sidan 22 i Tabell 2 ändras ”Eget omhändertagande av toalettavfall” (§55) 
till ”Eget omhändertagande av toalettavfall från förmultningstoalett, mull-
toa, förbränningstoalett eller liknande”.

o Den beskrivande texten på sidan 23 ändras till: ”55 § Om en fastighetsinne-
havare avser att kompostera fastighetens toalettavfall från förmultningstoa-
lett, mulltoa, förbränningstoalett eller liknande inom fastigheten ska ansö-
kan om det lämnas till tillsynsmyndigheten minst en månad innan kompo-
stering påbörjas.”

 Genomförandet av kretsloppsplanen bedöms innebära betydande positiv miljöpå-
verkan,

 Godkänna genomförd miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, av 
förslag till kretsloppsplan 2021–2030.

_______
Beslutet expedieras till:
ÖKRAB
Sysav
Tomelilla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 264 Dnr 2019/518

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Översyn av lokala hälsoskyddsföreskrifter 

Ärendebeskrivning

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutade den 9 december 2019 att 
föreslå att ge förvaltningen i uppdrag att se över de lokala hälsoskydds-föreskrifterna. 
Ärendet överlämnades för beslut i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Varje medlemskommun i miljöförbundet har lokala hälsoskyddsföreskrifter som beslutats 
av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Samtliga tre kommuner (Sim-
rishamn, Ystad och Tomelilla) har föreskrifter från tidigt 2000-tal. Det hade underlättat 
Ystad-Österlenregionens miljöförbunds arbete om föreskrifterna i medlemskommunerna 
varit så lika som möjligt. Särskilt uppmärksammade Ystad-Österlenregionens Miljöför-
bund föreskrifterna gällande installation av värmepump samt avstånd för spridning av göd-
sel. 

Nu gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige i Simrishamns 
kommun 30 maj 2005, § 34.

Kommunstyrelsen i Simrishamns kommun beslutade 18 mars 2020, § 52, att ge Ystad-
Österlenregionens miljöförbund i uppdrag att se över de lokala hälsoskyddsföreskrifterna 
för att därefter översända dessa för beslut i kommunfullmäktige, samt att bilda en 
referensgrupp med representant från medlemskommunerna som deltar i arbetet.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har nu tillsammans med referensgruppen tagit fram 
förslag till reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifter. 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 9 november 2020, § 229, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderade lokala hälsoskydds-föreskrifter att 
gälla från och med 1 januari 2021, samt att i samband härmde upphäva lokala 
hälsoskyddsföreskrifter beslutade av kommunfullmäktige 30 maj 2005, § 343.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-12-02, § 255
Arbetsutskottets beslut, 2020-11-18, § 257
Tjänsteskrivelse, 2020-11-09
Samhällsplaneringsnämndens beslut, SPN 2020-11-09, § 229
Jämförelse mellan förslaget inför 2021 och nu gällande från 2005
Förslag till Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Simrishamns kommun 2021-
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 264 forts Dnr 2019/518

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Simrishamns kommun, KF 2005-05-30, § 34

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta förslaget till reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifter att gälla från och med 1 
januari 2021.

 Upphäva lokala hälsoskyddsföreskrifter beslutade av kommunfullmäktige 30 maj 
2005, § 343.

_______
Beslutet expedieras till:
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund
Tomelilla kommun
Ystad kommun
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 265 Dnr 2020/121

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Helårsprognos 4 - Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 4. 

Prognosen är upprättad efter oktober månads utgång. Kommunens budgeterade balanskravsre-
sultat är 13,7 mnkr. Prognostiserat balanskravsresultat är 55,7 mnkr. Det innebär att kommu-
nens finansiella resultatmål för 2020 med ett överskott på 1,2 procent av skatter och statsbidrag 
uppfylls med gott mått. Det stora överskottet beror till stor del på generella statsbidrag och 
ersättning för sjuklönekostnader som betalats ut med anledning av coronapandemin.

Prognostiserat driftresultat är 48,7 mnkr. Samtliga nämnder förutom Barn- och utbildnings-
nämnden och Byggnadsnämnden visar positiva avvikelser. Samhällsplaneringsnämnden visar 
en positiv avvikelse med hjälp av exploateringsverksamheten.

Investeringsredovisningen visar en avvikelse på 48,7 mnkr, vilket innebär att 71% av budgeten 
uppfylls. En del projekt har blivit försenade på grund av coronapandemin.

Barn- och utbildningsnämnden skriver att deras prognos förutsätter att planerade justeringar i 
verksamheten genomförs. I oktober borde det gå att göra en bedömning av detta. I månadsbok-
sluten som vi tagit del av är avvikelsen för hela förvaltningen i nivå med prognosen, men det 
skiljer en del mellan verksamheternas utfall och prognos.

VA-verksamheten har inte presenterat någon senare prognos än den som lämnades i augusti i 
samband med delårsbokslutet på grund av oklarheter i samband med bolagsbildningen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-12-02, § 256
Arbetsutskottets beslut, 2020-11-18, § 258
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-16
Helårsprognos 4 oktober 2020.

Avstå från att delta i beslut

Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Berit Olsson (S), Christl 
Bengtsson (S), Lars Johansson (S), Göran Persson (S), Else-Beth Rolf (S), Jan Vokoun (S), 
Anita Olsson (S), Lennart Månsson (S), Gudrun Schyman (F), Staffan Olzon (FI) Ingmarie 
Jacobsén (FI), Mats Sundbeck (V), Ingemar Hansson (V), Roland Thord (MP9, Lisa 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 265 forts Dnr 2020/121

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kvarnbäck (MP), Christer Persson (ÖP och Kjell Dahlberg (ÖP) avstår från att delta i be-
slut av ärendet.

Partierna önskar lägga en skriftlig protokollsanteckning vilket kommunfullmäktige god-
känner.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna helårsprognos 4/2020.

______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder

20
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 266 Dnr 2020/143

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Politiska sammanträden på distans 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun fattade den 30 mars 2020 beslut om att leda-
möter i Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund 
ges möjlighet att delta vid sammanträden på distans, med anledning av Covid-19. Beslutet gäl-
ler till och med den 31 december 2020. Beslut med samma innebörd fattades i Ystad, Sjöbo 
och Tomelilla kommun. 

Då behovet kvarstår föreslås att förbunden fortsatt ges denna möjlighet till deltagande på di-
stans. Förslaget har kommit upp från kommunerna om att denna möjlighet inte ska tidsbegrän-
sas utan gälla tillsvidare, tills annat beslut fattas. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-12-02, § 257
Arbetsutskottets beslut, 2020-11-18, § 261
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-10
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30, § 67 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Sydöstra Skånes Räddningstjänst förbunds 
respektive ledamöter får delta i förbundens sammanträden på distans under förutsätt-
ning att samtliga medlemskommuner fattar samma beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Sjöbo kommun
Tomelilla kommun
Ystad kommun
 

22



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 267 Dnr 2020/396

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hållbarbetspolicy för Simrishamns kommun 2021-2030 

Ärendebeskrivning

2013 antog kommunfullmäktige ett lokalt åtgärdsprogram för miljömålen, nuvarande åt-
gärdsprogram gäller till och med år 2020. Arbetet med att formulera åtgärder för att upp-
fylla miljömålen gjordes parallellt med färdigställandet av översiktsplanen för Sim-
rishamns kommun, och av den anledningen ingår ett stort antal miljöåtgärder även i över-
siktsplanen. För den hållbara utvecklingen är det viktigt att översiktsplanen, med sina tydli-
ga ställningstaganden och strategier, är vägledande. 

Kommunfullmäktige uppdrog åt kommundirektören att ta fram ett nytt miljömålsprogram 
kopplat till nationella miljömål och Agenda 2030, då miljöprogrammet löpte ut år 2020. 
Programmet skulle vara styrande för Simrishamns kommunkoncern, både nämnder och 
kommunalt ägda bolag, men också beröra hela samhället. För att uppnå detta uppdrag och 
för att arbeta mot ett hållbart Simrishamn ur alla tre perspektiven – socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt (miljö) antog kommunstyrelsen 2019 en projektuppdragsplan för framtagande 
av ett Hållbarhetsprogram (Hållbarhetspolicy). 

Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun för perioden 2021 - 2030 ska peka ut viljein-
riktningar och prioriteringar och innehåller fokusområden och strategiska ställningstagan-
den för att lokalt bidra till att miljömål, folkhälsomål och FN:s Agenda 2030 ska nås. Poli-
cyn ersätter tidigare miljömålsprogram som sträcker sig fram till 2020. En policy pekar ut 
en önskvärd utveckling av utpekade områden och fastslår en politisk viljeinriktning. I en 
policy tas inte någon detaljerad ställning till utförande, prioriteringar eller metoder inom ett 
specifikt område. 

Det finns förslag på två alternativa hanteringar av det fortsatta arbetet med Hållbarhetspoli-
cyn det första är att hållbarhetspolicyn ska fungera som ett stöd till arbetet med hållbarhet 
för hela kommunen och samtliga nämnder ska i sin nämndplan beakta de strategiska ställ-
ningstagandena. Det andra är att till policyn knyta en handlingsplan, åtgärderna i hand-
lingsplanen kommer att utgöras av aktiviteter som strävar mot de strategiska ställningsta-
gandena i policyn. Båda alternativen innebär att arbetet med policyn årligen ska återrap-
porteras till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-12-02, § 258
Arbetsutskottets beslut, 2020-11-18, § 262
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-17
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 267 forts Dnr 2020/396

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag på Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun 2021 – 2030.

Yrkande

Gudrun Schyman (FI) och Roland Thord (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens besluts-
förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta förslag till Hållbarhetspolicy 2021-2030 för Simrishamns kommun.

 Uppdra åt kommundirektören att ta fram en handlingsplan för åren 2021-2024 med 
åtgärder och aktiviteter som definieras av nämnder och bolag och som strävar mot 
de strategiska ställningstagandena i policyn.

 Handlingsplanen ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2021-06-30.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
Simrishamns Bostäder AB
Simrishamns Näringslivsutveckling AB
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 268 Dnr 2020/404

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hantering av underskott i VA verksamheten 

Ärendebeskrivning

Samhällsplaneringsnämnden har inkommit med nytt förslag till beslut om hur VA-skulden 
ska hanteras.

VA-verksamheten bedriver affärsverksamhet med självkostnadsprincipen som
grund och verksamheten finansieras genom uttag av taxor och avgifter. Över- och
underskott ska regleras över åren. Underskott genom en höjning av taxor/avgifter
och överskott genom minskning av befintlig VA-fond alternativt sänkning av
taxor och avgifter. VA-verksamheten bedrivs med lång framförhållning och god
planering av kommande investeringar. Taxor och avgifter finansierar både driften
och investeringsverksamheten det vill säga pågående och kommande investeringar
enligt fastställd investeringsplan. Investeringar medför ökade kapitalkostnader
(avskrivningar och ränta).

Avsättningar till en VA-fond får göras enligt gällande lagstiftning. Lagen om
allmänna vattentjänster 2006:412 (30 §) beskriver följande krav för att avsättning
till VA-fond får ske:
1. Det finns en fastställd investeringsplan.
2. Avsättningen avser en bestämd åtgärd (eller flera åtgärder).
3. Åtgärderna och de beräknade kostnaderna redovisas i planen.
4. Att det framgår i planen när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk.
5. Planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att täcka
kostnaden för den vattentjänsten.

Samhällsplaneringsnämnden beslutsförslag till kommunfullmäktige är att VA-kollektivets 
skuld till kommunen på 7 683 tkr regleras genom att minska tidigare avsatta medel i VA-
fonden (25 166 tkr). Förslaget följer Svenskt Vattens
beskrivning av hantering av överuttag och underskott i VA-verksamheten, samt
Rådet för Kommunal Redovisning – RKR:s inlaga ”Redovisning av
affärsverksamhet – mot bakgrund av självkostnadsprincipen”.

Kommunledningskontoret ställer sig bakom ovanstående resonemang då sakfrågan rent 
bokföringstekniskt hanteras i enlighet med Rådet för Kommunal Redovisning och Svenskt 
Vatten och därmed följer vi god redovisningssed för Sveriges kommuner.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 268 forts Dnr 2020/404

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-12-02, § 259
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-01
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2020-11-26 § 247 Frågan om regle-
ring av VA-skuld
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-20.
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2020-10-01 § 180 Delårsbokslut 
2020-01-01 – 2020-08-31
Samhällsplaneringsnämndens beslut med plan för VA-verksamhetens hantering
av underskottet från 2018 och 2019, 2020-10-01, § 180.
Rådet för Kommunal Redovisning – RKR:s inlaga ”Redovisning av
affärsverksamhet – mot bakgrund av självkostnadsprincipen”, 2006.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Komplettera kommunfullmäktiges beslut, diarienummer 2015/481, (KF 2016-10-
31, § 198 och KF 2017-04-24, § 74) i den del som anger att VA-investeringsfonden 
ska användas som delfinansiering av investeringsprojektet överföringsledningen 
Brösarp – Kivik 2017–2020. VA-investeringsfonden är till för att finansiera framti-
da investeringar i VA-verksamhetens ledningsnät och andra VA-anläggningar.

 Godkänna att redovisat underskott inom VA-verksamheten/VA-kollektivet 2018 
och 2019, (7 683 tkr), regleras genom att befintlig VA-fond (25 166 tkr) minskas 
med 7 683 tkr.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden
VA-verksamheten
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 269 Dnr 2020/342

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

VA-taxa 2021 

Ärendebeskrivning

VA-taxan för 2021 återremitterades på kommunstyrelsens sammanträde den 18 november, 
§ 234.

Samhällsplaneringsnämnden har inkommit med förslag på VA-taxa för 2021 där de före-
slår en höjning av brukningsavgifter i VA-taxan med 5 % för att kunna finansiera verksam-
heten. De förklarar i sitt beslut att brukningsavgiften ska täcka kostnader för driften av den 
allmänna VA-anläggningen. De ska också täcka kapitalkostnader för investeringar och 
reinvesteringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar. Kostnaderna på-
verkas av olika
faktorer som exempelvis klimatförändringar och ökade krav på förbättrade reningsproces-
ser.

I samhällsplaneringsnämndens protokoll står det att någon taxehöjning inte har genomförts 
sedan 2016 samtidigt som bland annat leverantörskostnader, personalkostnader och drift-
kostnader har ökat. De skriver även att det behöver göras stora satsningar för att långsiktigt 
kunna säkerställa en hållbar dricksvattenförsörjning och avloppshantering:

 Bygga ut ledningsnät och öka kapacitet till både nya bostäder och
befintliga områden.

 Öka förnyelsetakten så att reinvesteringar i ledningsnätet kan göras på en
acceptabel nivå.

 Anpassa befintlig VA-infrastruktur för rådande och kommande
klimatförändringar.

 Säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt genom att säkerställa en god
tillgång av råvatten.

 Möta nya krav på avloppsrening samt omhändertagande av slam.

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens uträkning innebär föreslagen höjning av bruk-
ningsavgiften på 5 % en ökning med 370 kr per år, vilket motsvarar 31 kr per månad, för 
en normalvilla som förbrukar 150 m3 vatten per år. Den nya årskostnaden blir 7 739 kr per 
år.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-12-02, § 260
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2020-11-27
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-11-26 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 269 forts Dnr 2020/342

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-19
Förslag VA-taxa 2021
Rapport Svenskt Vatten – Kommentarer till 2020 års taxestatistik, juni 2020
Svenskt Vatten – Finansiering av VA-investeringar
Svenskt Vatten – Frågor och svar i anslutning till senaste taxestatistik 2020

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna förslag till vatten- och avloppstaxa 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden
VA-verksamheten
Ekonomienheten
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 270 Dnr 2020/371

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hemställan från Kommunalförbundet AV Media Skåne till medlems-
kommunerna om att anta tre nya medlemmar samt att godkänna ny För-
bundsordning 

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet AV Media Skåne inkom 19 oktober 2020 med hemställan om att anta nya 
medlemmar och att godkänna ny förbundsordning. Barn- och utbildningsnämnden beredde 
ärendet och Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 24 november 2020, §134 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta Kristianstads, Hörbys och Höörs kommuner som medlem-
mar i kommunalförbundet AV Media Skåne och att godkänna ny förbundsordning för kom-
munalförbundet AV Media Skåne. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-12-02, § 261
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-25
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-11-24, §134
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2020-10-27
Hemställan från kommunalförbundet AV Media Skåne, 2020-10-19
Förbundsordning för kommunalförbundet AV Media Skåne, 2020-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta Kristianstads, Hörbys och Höör kommuner som medlemmar i kommunalför-
bundet AV Media Skåne.

 Godkänna ny förbundsordning för kommunalförbundet AV Media Skåne

_______
Beslutet expedieras till:
AV Media Skåne
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 271 Dnr 2020/342

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor och avgifter kommunen 2021 

Ärendebeskrivning

Nämnderna ansvarar för att ta fram ett underlag som ska innehålla en tydlig
redovisning av taxor och avgifter för föregående år samt nytt förslag på taxor och avgifter för 
kommande år. Presentationen ska göras så att det på ett enkelt sätt går att utläsa vilka föränd-
ringar som gjorts.

Nämnderna har även tagit fram förslag hur de önskar att deras taxor hanteras fortsättnings-
vis.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2020-11-30, § 247, återremitterades ärende för förtyd-
ligande vad gäller vilket procentindex som ska användas samt klargöra hur den framtida 
hanteringen av taxor som finns i 22:5, Framtida hantering, under rubrikerna Indexuppräk-
nade taxor samt ej indexuppräknade taxor - ska även dessa taxor i framtiden hanteras som 
indexuppräknade.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-12-02, § 262
Arbetsutskottets beslut, 2020-10-28, § 236
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2020-10-15
Taxor och avgifter – kommunstyrelsen 2021, 2020-10-14
Taxor och avgifter 2021 inom byggnadsnämndens verksamhetsområde -
Indexuppräkning, 2020-10-06
Taxor och avgifter samhällsplaneringsnämnden 2021, 2020-10-01
Budget 2021 – taxor kultur- och fritidsnämnden, 2020-10-13
Budget 2021, Taxor och avgifter barn och utbildningsnämnden, 2020-09-29
Taxor och avgifter socialnämnden, 2020-09-24
Framtida hantering av taxor och avgifter.

Yrkanden

Pia Ingvarsson (S) yrkar avslag på att indexuppräknade taxor beslutas i respektive nämnd 
utan beslut ska fattas i kommunfullmäktige.

Carl-Göran Svensson (C) lägger ett tilläggsyrkande om att inkludera plantaxa för planavgift 
vid bygglov vid antagandebeslut om taxor 2021.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 271 forts Dnr 2020/342

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lars Johansson (S), Karl-Erik Olsson (S) och Kjell Dahlberg (ÖP) yrkar bifall till Pia Ing-
varssons (S) yrkande.

Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Ajournering

Ajournering begärs och verkställs kl 17.25-17.30.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först frågan om man kan godkänna Carl-Göran Svensson (C) tilläggs-
yrkande vilket kommunfullmäktige gör.

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag mot Pia Ing-
varssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 
beslutsförslag. 

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för kommunstyrelsens beslutsförslag röstar Ja.

Den som röstar för Pia Ingvarssons (S) yrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller med 33 Ja-röster, 15 Nej-röster samt 1 frånvarande, omröstningsbilaga 
1.

Kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Fastställa styrelsens och nämndernas taxor och avgifter att gälla fr.o.m. 2021-01-01 
enligt nedan med ändring enligt det nya förslaget där kultur- och fritidsnämndens 
taxor för uthyrning av sporthall, simhall, utomhusbad, bowlinghall och skjuthall 
under rubriken taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar nedan 
räknas upp med KPI istället för PKV i enlighet med gällande 
driftentreprenadavtal.  
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 271 forts Dnr 2020/342

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunstyrelsen:
- Kopieringstaxa
- Prenumeration på handlingar till kommunfullmäktige
- Kopiering av allmänna handlingar
Byggnadsnämnden:
- Bygglovtaxor
Samhällsplaneringsnämnden:
- Hamntaxa
- Taxa för ledningsdragande verksamheter
- Plantaxa 
- Kart- och mättaxa
- Taxa för upplåtelse av offentlig/allmän platsmark
- Måltidstaxa för anhörig
- Taxa för felparkeringsavgifter
- Taxa för kommunjägartjänster på privat mark
Kultur- och fritidsnämnden:
- Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar 
- Taxa för lotteri
- Avgifter för Biblioteket
- Taxa för Österlens museum
- Försäljning och förmedling av bilder Österlens museum
Barn- och utbildningsnämnden:
- Kulturpedagogiska enhetens avgifter
- Naturskolan Österlens avgifter
- Lokalavgifter
- Campus Österlen och kommunal vuxenutbildning
Socialnämnden:
- Taxor och avgifter inom vård och omsorg
- Taxa för dödsboförvaltning

 Fastställa den framtida hanteringen av taxor och avgifter enligt dokument ”framtida 
hantering av taxor och avgifter” med ändring att kultur- och fritidsnämndens taxor 
gällande Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar ändrar namn 
till; Taxa för uthyrning av samlingslokaler, permanenta upplåtelser, idrottsplatser 
och övrigt samt att det läggs till en ny rubrik med namnet Taxa för uthyrning av 
sporthall, simhall, utomhusbad, bowlinghall och skjuthall som ska enligt det nya 
förslaget fortsättningsvis indexuppräknas med KPI och beslutas av kultur- och fri-
tidsnämnden årligen. Taxan beslutas av fullmäktige en gång per mandatperiod, det 
första året i varje mandatperiod. 

 Fastställa att PKV per augusti används för den årliga indexuppräkningen om inget 
annat anges i avtal eller i motsvarande styrande dokument. 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 271 forts Dnr 2020/342

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Inkludera plantaxa med taxa för planavgift vid bygglov.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 271 forts Dnr 2020/342

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

OMRÖSTNINGSBILAGA 1
SAMMANTRÄDESDATUM 2020-12-14

  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   
Ylva Stockelberg Deilert (L)  X   
Gudrun Schyman (FI)  X   
Christer Grankvist (S)   X  
Maria Linde Strömberg (M)  X   
Thomas Paulsson (SD)  X   
Berit Olsson (S)   X  
Roland Thord (MP)  X   
Mats Sundbeck (V)   X  
Kaj Ovesson (M)  X   
Anneli Roshagen (KD)  X   
Anita Svensson (C)  X   
Christer Persson  (ÖP)     
Christl Bengtsson (S)   X  
Hans Dahlqvist (SD)  X   
Peter Rimsby (M)  X   
Lars Johansson (S)   X  
Åke Andrén Sandberg (L)  X   
Patrik Coucher (SD)  X   
Staffan Olzon (FI)  X   
Anders Johnsson (M)  X   
Göran Persson (S)   X  
Hanna Persson (M)  X   
Mats Bengtsson (C)  X   
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 271 forts Dnr 2020/342

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bengt-Åke Lindell (SD)  X   
Else-Beth Rolf (S)   X  
Sven Olsson (M)  X   
Peo Nilsson (SD)  X   
Jan Vokoun (S)   X  
Kristina Nilsson (M)  X   
Lisa Kvarnbäck (MP)   X  
Anita Olsson (S)   X  
Ingemar Hansson (V)   X  
Frederick Thott (M)  X   
Lotta Hildebrand (L)  X   
Jenny Assarsson (SD)  X   
Ingmarie Jacobsen (FI)  X   
Håkan Erlandsson (C)  X   
Christl Bengtsson (S)   X  
Kristina Åhberg (M)  X   
Paul Frogner Kockum (KD)                 X   
Kjell Dahlberg (ÖP)          X  

Ja: 33
Nej: 15
AVSTÅR: 0
FRÅNVARANDE: 1
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 272 Dnr 2020/426

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunfullmäktigeberedningens rapport angående översyn av politisk 
organisation samt arvodesöversyn 

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16, § 290, beslutades att tillsätta en grupp 
om fem förtroendevalda för att bilda en beredning under kommunfullmäktige avseende 
arvodesöversyn och översyn av politisk organisation enligt beredningsdirektiv.

Kommunfullmäktigeberedningen skulle återkomma till kommunfullmäktige med en del-
rapport senast november 2020 med förslag på eventuella förändringar, både vad gäller ar-
voden och politisk organisation, inför kommande mandatperiod.

Rapporten är nu färdigställd och överlämnad till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktigeberedningens rapport angående översyn av politisk organisation samt 
arvodesöversyn.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Överlämna rapporten till kommunstyrelsen för vidare beredning.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 273 Dnr 2020/402

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Socialnämnden - Susanne Ringskog 
Vagnhammar (V) 

Ärendebeskrivning

Susanne Ringskog Vagnhammar (V) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i 
socialnämnden fr o m 1 januari 2021.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Susanne Ringskog Vagnhammar (V), 2020-11-18.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 274 Dnr 2020/403

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Socialnämnden - Anders Eneborg 
(FI) 

Ärendebeskrivning

Anders Eneborg (FI) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden fr 
o m 1 januari 2021.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Anders Eneborg (FI), 2020-11-24.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 275 Dnr 2020/411

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden  - 
Alf Nilsson (FI) 

Ärendebeskrivning

Alf Nilsson (FI) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i Barn- och utbildnings-
nämnden fr o m 1 januari 2021.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Alf Nilsson (FI), 2020-12-01.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 276 Dnr 2020/414

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Byggnadsnämnden - Jacques 
Öhlund (FI) 

Ärendebeskrivning

Jacques Öhlund (FI) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i Byggnadsnämn-
den.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Jacques Öhlund (FI), 2020-12-02.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 277 Dnr 2020/425

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ordförande och ledamot i Kommunfullmäk-
tige - Håkan Erlandsson (C) 

Ärendebeskrivning

Håkan Erlandsson (C) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot samt ordförande i 
kommunfullmäktige fr o m 31 december 2020.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Håkan Erlandsson (C), 2020-12-04.

Till ordförande i denna paragraf utses Jan Vokoun (S). Till justerare utses Pia Ingvarsson 
(S).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Håkan Erlandsson (C) entledigande från uppdrag som ledamot samt ordfö-
rande i kommunfullmäktige.

 Begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen vad gäller ledamot i kommunfull-
mäktige.

 Bordlägga val av ordförande i kommunfullmäktige till kommunfullmäktiges sam-
manträde i januari 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Håkan Erlandsson (C)
Länsstyrelsen
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 278 Dnr 2020/428

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Byggnadsnämnden - Pontus Ek-
ström (MP) 

Ärendebeskrivning

Pontus Ekström (MP) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i Byggnadsnämn-
den.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Pontus Ekström, 2020-12-06.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 279 Dnr 2020/429

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden - 
Ingemar Hansson (V) 

Ärendebeskrivning

Ingemar Hansson (V) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och utbild-
ningsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Ingemar Hansson (V), 2020-12-06.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 280 Dnr 2020/430

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Barn och utbildningsnämnden - 
Vinda Ekström (MP) 

Ärendebeskrivning

Vinda Ekström (MP) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och utbild-
ningsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Vinda Ekström, 2020-12-06.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 281 Dnr 2020/431

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Samhällsplaneringsnämnden 
- Staffan Olzon (FI) 

Ärendebeskrivning

Staffan Olzon (FI) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i Samhällsplanerings-
nämnden fr o m 1 januari 2021.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Staffan Olzon (FI), 2020-12-06.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bordlägga ärendet  till kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 282 Dnr 2020/432

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Samhällsplaneringsnämnden - 
Mats Sundbeck (V) 

Ärendebeskrivning

Mats Sundbeck (V) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i Samhällsplane-
ringsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Mats Sundbeck (V), 2020-12-06.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 283 Dnr 2020/433

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen - Mats Sund-
beck (V) 

Ärendebeskrivning

Mats Sundbeck (V) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Mats Sundbeck (V), 2020-12-06.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 284 Dnr 2020/434

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden - 
Lisbeth Hagerman (FI) 

Ärendebeskrivning

Lisbeth Hagerman (FI) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i Kultur- och fri-
tidsnämnden fr o m 1 januari 2021.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Lisbeth Hagerman (FI), 2020-12-06.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 285 Dnr 2020/435

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Simrishamns Bostäder AB - Jo-
han Nygren (M) 

Ärendebeskrivning

Johan Nygren (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i Simrishamns Bostä-
der AB.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Johan Nygren (M), 2020-12-06.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Johan Nygren (M) entledigande från uppdrag som ersättare i Simrishamns 
Bostäder AB.

 Bordlägga val av ny ersättare i Simrishamns Bostäder AB till kommunfullmäktiges 
sammanträde i januari 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Johan Nygren (M)
Simrishamns Bostäder AB
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 286 Dnr 2020/436

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Byggnadsnämnden - Eje Heller-
stedt (V) 

Ärendebeskrivning

Eje Hellerstedt (V) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i Byggnadsnämnden 
fr o m 1 januari 2021.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Eje Hellerstedt (V), 2020-12-07.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 287 Dnr 2020/437

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Samhällsplaneringsnämnden samt 
som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden - Roland Thord (M) 

Ärendebeskrivning

Roland Thord (MP) har i skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot i Samhällsplane-
ringsnämnden samt som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Roland Thord (MP), 2020-12-07.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 288 Dnr 2020/441

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden - 
Bertil Persson (V) 

Ärendebeskrivning

Bertil Persson (V) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i Kultur- och fritids-
nämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Bertil Persson (V), 2020-12-07.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 289 Dnr 2020/448

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen, Samhällspla-
neringsnämnden samt Kommunstyrelsens arbetsutskott - Kjell Dahlberg 
(ÖP) 

Ärendebeskrivning

Kjell Dahlberg (ÖP) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, 
samhälsplaneringsnämnden samt i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Kjell Dahlberg (ÖP), 2020-12-11.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

§ 290 Dnr 2020/32

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

MEDDELANDEN

Följande meddelanden redovisas:

- Samhällsplaneringsnämndens beslut: Uppsättning gatunamn-skyltar – vägval, fi-
nansiering.

- Samhällsplaneringsnämnens beslut: Ändring av detaljplan för Yxan 1 och del av 
Simris 206:1 – Simrishamns kommun, Skåne län.

_____
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