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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Jeanette Ovesson (M)
Karl-Erik Olsson (S) – medverkar digitalt
Fredrik Ramberg (SD)
Peter Rimsby (M) tjänstgör för Jaennine Olesen (M) – 
medverkar digitalt
Pia Ingvarsson (S)
Carl-Göran Svensson (C)
Tomas Assarsson (SD)
Henric Appelkvist (M) – medverkar digitalt
Sven Olof Andersson Hederoth (L) – medverkar digitalt
Gudrun Schyman (FI)
Christer Grankvist (S)
Maria Linde Strömberg (M) – medverkar digitalt
Thomas Paulsson (SD)
Berit Olsson (S)
Roland Thord (MP) – medverkar digitalt
Mats Sundbeck (V)
Christer Akej (M)
Anneli Roshagen (KD)
Anita Svensson (C) – medverkar digitalt
Per Andersson (S)
Hans Dahlqvist (SD)
Kaj Ovesson (M) tjänstgör för Frida Törnquist (M) – med-
verkar digitalt
Ann-Christin Råberg (S)
Åke Andrén Sandberg (L)
Patrik Coucher (SD) – medverkar digitalt
Staffan Olzon (FI) tjänstgör för Margarethe Müntzing (FI)
Anders Johnsson (M)
Göran Persson (S)
Hanna Persson (M) – medverkar digitalt
Mats Bengtsson (C)
Bengt-Åke Lindell (SD)
Else-Beth Rolf (S)
Sven Olsson (M) – medverkar digitalt
Christer Genetay (SD) tjänstgör för Peo Nilsson (SD)
Jan Vokoun (S)
Kristina Nilsson (M) – medverkar digitalt
Lisa Kvarnbäck (MP)
Anita Olsson (S) – medverkar digitalt
Margaretha Hagstad (V) tjänstgör för Ingemar Hansson (V) 
– medverkar digitalt
Frederick Thott (M)
Lotta Hildebrand (L)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Jenny Assarsson (SD) – medverkar digitalt
Ingmarie Jacobsen (FI) – medverkar digitalt
Håkan Erlandsson (C)
Christl Bengtsson (S) tjänstgör för Lennart Månsson (S) – 
medverkar digitalt
Kristina Åhberg (M) – medverkar digitalt
Pär Rosenberg (KD) tjänstgör för Paul Frogner Kockum 
(KD) – medverkar digitalt
Kjell Dahlberg (ÖP)

Övriga deltagande Ingela Bröndell (M) – medverkar digitalt
Annika Månsson (M) – medverkar digitalt
Henrik Mårtensson (C) – medverkar digitalt
Jan-Erik Persson (S) – medverkar digitalt
Birgitta Öman (S) – medverkar digitalt
Peter Bernhorn (S) – medverkar digitalt
Siv Bildtsén (MP) – medverkar digitalt

Jan Rejdnell (L), barn- och utbildningsnämndens ordföran-
de, § 208
Diana Olsson, kommundirektör
Anita Ipsen, kanslichef
Carina Persson, nämndsekreterare
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 205 Antal ledamöter vid dagens kommunfullmäktige sam-
manträde

2020/159 6

§ 206 Val av justerare samt fastställande av justeringssam-
manträde

2020/25 7

§ 207 Fastställande av ärendelista 2020/26 8
BESLUTSÄRENDEN

§ 208 Budget 2021-2023 2019/498 9 - 16
§ 209 Taxor och avgifter - Kommunstyrelsen 2021 2020/331 17
§ 210 Försäljning av Garvaren 13 2020/345 18
§ 211 Motion från (S) - Digitalt voteringssystem 2020/239 19 - 20
§ 212 Förslag till Etiska regler för förtroendevalda i Sim-

rishamns kommun
2020/252 21 - 22

§ 213 Initiativrätt, jämställd styrelse ÖKRAB 2020/301 23
§ 214 Policy för extern representation i Simrishamns kom-

mun    
2020/311 24 - 25

§ 215 Motion från (V) - Offentligt drivna vårdboenden 2020/250 26 - 29
§ 216 Motion från (F) - Äldre syskons rätt till förskoleplats 2020/326 30 - 33
§ 217 Havsplan och kustzonsanalys, fördjupning av över-

siktsplanen för Simrishamns kommuns havsområde - 
antagande

2019/216 34 - 35

§ 218 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk Före-
ning”

2020/78 36 - 37

§ 219 Delårsrapport 2020-08-31 - Simrishamns kommun 2020/322 38
§ 220 Revisorernas bedömning av delårsrapport - 2020-08-

31
2020/322 39

VALÄRENDEN
§ 221 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Samhällsbygg-

nadsnämnden - Ingmarie Jacobsen (F!)
2020/167 40

§ 222 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Samhällsplane-
ringsnämnden - Rikard Sköld (C)

2020/292 41

§ 223 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Kommunfull-
mäktige - Jan Christensson (SD)

2020/353 42

§ 224 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Kultur- och 
Fritidsnämnden - Staffan Olzon (FI)

2020/360 43

§ 225 Val av lekmannarevisor i ÖKRAB efter Jan Rydén 
(KD)

2020/243 44

MEDDELANDEN
§ 226 Meddelanden kommunfullmäktige 2020/32 45 - 46

Svar från socialnämndens ordförande - Motion från 
Pia Ingvarsson (S) - Minnesgåva till personer i daglig 
verksamhet efter 25 års anställning

2020/96

Protokoll över inspektion av kommunens överförmyn- 2020/343
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

darverksamhet - 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut: Medborgarförslag 
- hyra av konstgräsplaner

2020/158

Barn- och utbildningsnämndens beslut: Medborgarför-
slag - Installation av porrfilter/teknisk lösning på wi-fi 
-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, 
skolor, fritids med flera platser där kommunen är hu-
vudman och där barn vistas

2020/99

Beslut från Ystad kommun gällande skrivelse från 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund om att få ta 
del av de statliga ekonomiska medels som tilldelas 
kommunerna med hänvisning till Coronaviruset

2020/298

Länsstyrelsens beslut: Ny ersättare i kommunfullmäk-
tige efter Katja Åsbäck von Meyburg, (L)

2020/321

Länsstyrelsens beslut: Ny ersättare i kommunfullmäk-
tige efter Thomas Hansson (MP)

2020/339

Samhällsplaneringsnämndens beslut: Medborgarför-
slag - digitala hastighetsskyltar till väg 1583, 
Gröstorps bygata

2020/46

Samhällsplaneringsnämndens beslut: Medborgarför-
slag - hundrastgård i Sankt Olof

2020/177

Samhällsplaneringsnämndens beslut: Medborgarför-
slag - Papperskorgar, med miljövänliga påsar, sätts 
upp längs Skillinge strandpromenad

2019/474

Samhällsplaneringsnämndens beslut: Medborgarför-
slag - yta för skateboarding/kickbike/etc.

2020/193

Simrishamnsförslaget -Samhällsplaneringsnämndens 
beslut: Hundrastgård i Borrby

2020/361

Simrishamnsförslaget - Samhällsplaneringsnämndens 
beslut: Ramp ner till stranden, Borrby strand

2020/361

Samhällsplaneringsnämndens beslut: Medborgarför-
slag - Plantera en rosengång

2020/151

Kultur- och fritidsnämndens beslut: Medborgarförslag 
- Bygga ut för att göra en inlinesbana vid Korsavads-
hallen

2020/56
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

§ 205 Dnr 2020/159

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Antal ledamöter vid dagens kommunfullmäktige sammanträde 

Inför dagens kommunfullmäktigesammanträde har kommunfullmäktiges presidium, till-
sammans med partierna, enats om att maximalt 33 ledamöter är närvarande i lokalen. Övri-
ga ledamöter och ersättare erbjuds att medverka digitalt vid dagens sammanträde.

Dagens sammanträde genomförs med 48 ledamöter.

_____

6



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

§ 206 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 2 november, kl 08.30, på kommunled-
ningskontoret, Simrishamn.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

§ 207 Dnr 2020/26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

§ 208 Dnr 2019/498

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2021-2023 

Ärendebeskrivning

Detta ärende avser fastställande av budgeten för åren 2021-2023.

Behandlingen av ärendet inleds med en debatt där enbart gruppledarna deltar.

Därefter informerar nämndernas ordförande/vice ordförande om respektive nämnds bud-
get.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-14, § 207
Arbetsutskottets beslut, 2020-09-23, § 191
Alliansen har inkommit med förslag till budgetramar för åren 2021–2023. Förslaget finns 
bifogat till detta ärende. 
Av förslaget framgår vilka förutsättningar som gäller för beräkningen av budgetramarna 
samt dess finansiering. 

Beslut att fatta:

• Fastställa skattesatsen för 2021 till 20,51 procent. 

• Godkänna finansiella och verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning 
(se avsnitt Mål för god ekonomisk hushållning). 

• Godkänna att nämndernas budgetansvar ska följa avsnittet Budgetuppföljning.

• Fastställa driftbudgeten för 2021–2023, dvs nämndernas ramar samt finansieringen (se 
avsnitt Driftsbudget). 

• Godkänna förslag till investeringsramar och investeringsprojekt för 2021 med plan för 
åren 2022–2025 för samtliga nämnder förutom samhällsplaneringsnämnden. Kommun-
fullmäktige beslutade om investeringsbudget och investeringsprojektprojekt samt exploa-
teringsbudget och exploateringsprojekt för samhällsplaneringsnämnden på sammanträdet 
i juni. (Se avsnitt Investeringsbudget och bilaga 2, investeringsprojekt).

• Godkänna att de tidigare beslutade investeringsramarna och investeringsprojekten för 
åren 2021 och 2022, beslutades i budget för år 2019 och 2020, upphävs och ersätts med 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

§ 208 forts Dnr 2019/498

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

nya investeringsramar och investeringsprojekt enligt avsnittet investeringsbudget och bi-
laga 2, investeringsprojekt.

• Godkänna att beskrivna investeringsregler ska gälla (se avsnitt      Investeringsbudget).

• Godkänna föreslagna resultat-, finansierings- och balansbudgetar för åren 2021 till och 
med 2023 (se avsnitt Resultat-, finansierings- och balansbudget).

Beslut om revisorernas ramtilldelning 2021 till 2023 fattas av kommunfullmäktige i ett 
separat ärende. 

Ajournering

Kommunfullmäktige ajournerar sig, kl 15.05-15.25.

Yrkanden

Jeanette Ovesson (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Pia Ingvarsson (S) yrkar att varje nämnd ställs inför särskild proposition. 
Yrkar vidare bifall till Alliansens budgetförslag vad gäller punkter 1,2,3,5 och 6 och avslag 
på punkt 4. Yrkar har punkt 4 får följande lydelse: Fastställa driftbudgeten för 2021-2023 
enligt oppositionens förslag, dvs nämndernas ramar samt finansiering (se avsnitt Driftbud-
get).

Maria Linde Strömberg (M), Lotta Hildebrand (L), Anders Johnsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Berit Olsson (S), Christer Grankvist (S), Christl Bengtsson (S), Per Andersson (S), Ann-
Christin Råberg (S) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.

Ajournering

Ajournering begärs och verkställs kl 17.10-17.20.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på att behandla budgeten i sin helhet från respektive block 
(Alliansen, Oppositionspartierna) mot Pia Ingvarssons (S) yrkande att besluta om varje 
nämnd för sig och finner att kommunfullmäktige beslutat att budgeten ska behandlas i sin 
helhet från respektive block (Alliansen, Oppositionspartierna).
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

§ 208 forts Dnr 2019/498

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som vill att budgeten behandlas i sin helhet från respektive block röstar Ja.

Den som vill att varje nämnd behandlas var för sig röstar Nej.

Voteringen utfaller med 29 Ja-röster mot 19 Nej-röster, omröstningsbilaga 1.

Kommunfullmäktige har beslutat att budgeten ska behandlas i sin helhet från respektive 
block (Alliansen, Oppositionspartierna).

Beslutsgång

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 21 Ja-röster, 19 Nej-röster, 8 avstår, omröstningsbilaga 2.

Kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

• Fastställa skattesatsen för 2021 till 20,51 procent. 

• Godkänna finansiella och verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning 
(se avsnitt Mål för god ekonomisk hushållning). 

• Godkänna att nämndernas budgetansvar ska följa avsnittet Budgetuppföljning.

• Fastställa driftbudgeten för 2021–2023, dvs nämndernas ramar samt finansieringen (se 
avsnitt Driftsbudget). 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

§ 208 forts Dnr 2019/498

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

• Godkänna förslag till investeringsramar och investeringsprojekt för 2021 med plan för 
åren 2022–2025 för samtliga nämnder förutom samhällsplaneringsnämnden. Kommun-
fullmäktige beslutade om investeringsbudget och investeringsprojektprojekt samt exploa-
teringsbudget och exploateringsprojekt för samhällsplaneringsnämnden på sammanträdet 
i juni. (Se avsnitt Investeringsbudget och bilaga 2, investeringsprojekt).

• Godkänna att de tidigare beslutade investeringsramarna och investeringsprojekten för 
åren 2021 och 2022, beslutades i budget för år 2019 och 2020, upphävs och ersätts med 
nya investeringsramar och investeringsprojekt enligt avsnittet investeringsbudget och bi-
laga 2, investeringsprojekt.

• Godkänna att beskrivna investeringsregler ska gälla (se avsnitt      Investeringsbudget).

• Godkänna föreslagna resultat-, finansierings- och balansbudgetar för åren 2021 till och 
med 2023 (se avsnitt Resultat-, finansierings- och balansbudget).

Beslut om revisorernas ramtilldelning 2021 till 2023 fattas av kommunfullmäktige i ett 
separat ärende. 

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig: Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist 
(S), Berit Olsson, (S), Per Andersson (S), Ann-Christin Råberg (S), Göran Persson (S), 
Else-Beth Rolf (S), Jan Vokoun (S), Anita Olsson (S), Christl Bengtsson (S), Gudrun 
Schyman (FI), Staffan Olzon (FI), Ingmarie Jacobsen (FI), Roland Thord (MP), Lisa 
Kvarnbäck (MP), Mats Sundbeck (V), Margaretha Hagstad (V) och Kjell Dahlberg (ÖP). 

Anteckning till protokollet

Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:

Vi avstår från att delta i beslut till förmån för vårt eget budgetförslag.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

§ 208 forts Dnr 2019/498

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

OMRÖSTNINGSBILAGA 1
SAMMANTRÄDESDATUM 2020-10-26

  JA NEJ AVSTÅR

   
Jeanette Ovesson (M)  X   
Karl-Erik Olsson (S)   X  
Fredrik Ramberg (SD)  X   
Peter Rimsby (M)  X   
Pia Ingvarsson (S)   X  
Carl-Göran Svensson (C)  X   
Tomas Assarsson (SD)  x   
Henric Appelkvist (M)  X   
Sven Olof Andersson Hederoth 
(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  
Christer Akej (M)  X   
Anneli Roshagen (KD)  X   
Anita Svensson (C)  X   
Per Andersson (S)   X  
Hans Dahlqvist (SD)  X   
Kaj Ovesson (M)  x   
Ann-Christin Råberg (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   
Bengt-Åke Lindell (SD)  X   
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

§ 208 forts Dnr 2019/498

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Else-Beth Rolf (S)   X  
Sven Olsson (M)  X   
Christer Genetay (SD)  X   
Jan Vokoun (S)   X  
Kristina Nilsson (M)  X   
Lisa Kvarnbäck (MP)   X  
Anita Olsson (S)   X  
Margareta Hagstad (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   
Pär Rosenberg (KD)  X   
Kjell Dahlberg (ÖP)           X  

Ja: 29
Nej: 19
AVSTÅR: 0
FRÅNVARANDE: 1
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

§ 208 forts Dnr 2019/498

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

OMRÖSTNINGSBILAGA 2
SAMMANTRÄDESDATUM 2020-10-26

  JA NEJ AVSTÅR

   
Jeanette Ovesson (M)  X   
Karl-Erik Olsson (S)   X  
Fredrik Ramberg (SD)    X
Peter Rimsby (M)  X   
 Pia Ingvarsson (S)   X  
Carl-Göran Svensson (C)  X   
Tomas Assarsson (SD)    X
Henric Appelkvist (M)  X   
Sven Olof Andersson Hederoth (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  
Christer Akej (M)  X   
Anneli Roshagen (KD)  X   
Anita Svensson (C)  X   
Per Andersson (S)   X  
Hans Dahlqvist (SD)    X
Kaj Ovesson (M)  x   
Ann-Christin Råberg (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   
Bengt-Åke Lindell (SD)    X
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

§ 208 forts Dnr 2019/498

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Else-Beth Rolf (S)   X  
Sven Olsson (M)  X   
Christer Genetay (SD)    X
Jan Vokoun (S)   X  
Kristina Nilsson (M)  X   
Lisa Kvarnbäck (MP)   X  
Anita Olsson (S)   X  
Margareta Hagstad (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   
Pär Rosenberg (KD)                 X   
Kjell Dahlberg (ÖP)           X  

Ja: 21
Nej: 19
AVSTÅR: 8
FRÅNVARANDE: 1
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

§ 209 Dnr 2020/331

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor och avgifter - Kommunstyrelsen 2021 

Ärendebeskrivning

I budgetanvisningarna som kommunstyrelsen beslutade om den 14 april 2020, 
§ 85, står det att indexuppräknade taxor ska räknas upp och beslutas enligt SKR:s bedöm-
ning av konsumentprisutveckling i cirkuläret från den 24 augusti. I SKR:s cirkulär (20:32) 
från den 24 augusti står det att KPIF för 2021 är 0,8 %.

Samtliga taxor för kommunstyrelsen har räknats upp med 0,8 %. Taxorna har även gåtts 
igenom och setts över så att de ligger på en rimlig nivå. Förslaget är att alla taxor för kom-
munstyrelsen endast ses över och justeras med KPIF en gång per mandatperiod. Nästa 
gång blir den nya mandatperioden, hösten 2022. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-09-23, § 183
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2020-09-15
Taxor för kommunstyrelsen 2021.

Avstå från att delta i beslut

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Kommunstyrelsens taxor ska ses över och räknas upp med KPIF en gång per man-
datperiod, det första året i varje mandatperiod. Nästa gång blir den nya mandatperi-
oden, hösten 2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

§ 210 Dnr 2020/345

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Försäljning av Garvaren 13 

Ärendebeskrivning

I enlighet med gällande bolagsordning för Simrishamns Näringslivsutveckling AB ska bo-
laget inhämta yttrande från kommunfullmäktige i Simrishamn innan beslut i verksamheten 
fattas, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunfullmäktiges ytt-
rande ska innehålla ett ställningstagande i den aktuella frågan, även om ett sådant ställningsta-
gande inte fritar styrelsen från dess ansvar gentemot bolaget.

Som beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska bland annat räknas större 
fastighetsförsäljningar (större än 150 prisbasbelopp).

Simrishamns Näringslivsutveckling AB har inkommit med information om att stycka av och 
försälja delar av fastigheten Garvaren 13 i Simrishamn. Syftet är att skapa en ny central stads-
del genom att de avstyckade tomterna ska bebyggas med bostadsfastigheter och verksamhets-
lokaler enligt detaljplan antagen i fullmäktige juni 2020, Skansen etapp 2.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-14, § 199
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-06
Information försäljning av fastigheten Garvaren 13 från Simrishamns Näringslivsutveck-
ling AB daterad 2020-09-30

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna att Simrishamns Näringslivsutveckling AB kan fullfölja fastighetsför-
säljningen.

_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamns Näringslivsutveckling AB

 

Hur man överklagar

18
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§ 211 Dnr 2020/239

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (S) - Digitalt voteringssystem 

Ärendebeskrivning

En motion har inkommit 2020-06-02 från Pia Ingvarsson Socialdemokraterna. Av motio-
nen framkommer att nuvarande voteringssystem som används i kommunfullmäktige är 
uråldrigt liksom upprop som idag sker genom att sekreteraren ropar upp namnen. Det kan 
vara svårt för åhörare att uppfatta hur förtroendevalda röstar eftersom det inte sägs i mikro-
fonerna. Det finns digitala system med voteringsknappar som skulle underlätta hantering-
en. 

Motionären yrkar att kommunfullmäktige undersöker möjligheten att införa ett digitalt 
omröstnings- och voteringssystem. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-14, § 200
Arbetsutskottets beslut, 2020-09-23, § 184
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-08
Motion från Pia Ingvarsson Socialdemokraterna inkommen 2020-06-02.

Yrkande

Gudrun Schyman (FI) yrkar som tillägg att kommundirektörens uppdrag att se på en per-
manent lokal för kommunfullmäktige ska redovisas senast den 1 februari 2021.

Jeanette Ovesson (M) yrkar bifall till Gudrun Schymans (FI) tilläggsyrkande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Avslå motionen i den delen som endast innebär att köpa in ett digitalt voteringssy-
stem.

 Bifalla motionens intention att förenkla och modernisera genom digitalisering, och 
utreda en teknisk helhetslösning där man samtidigt tar ställning till permanent lokal 
för kommunfullmäktiges sammanträden. 

 Uppdra åt kommundirektören att se på en permanent lokal för kommunfullmäktiges 
sammanträden framöver. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2021.
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§ 211 forts Dnr 2020/239

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Pia Ingvarsson (S)
Kommundirektör Diana Olsson
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§ 212 Dnr 2020/252

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till Etiska regler för förtroendevalda i Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Nu gällande etiska regler för förtroendevalda i Simrishamns kommun godkändes i kom-
munfullmäktige 2007. Ett reviderat förslag för etiska regler för förtroendevalda i Sim-
rishamns kommun har tagits fram, bland annat har en punkt tillkommit om den politiska 
dialogen i sociala medier.   

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-14, § 201
Arbetsutskottets beslut, 2020-09-23, § 185
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-07-01
Förslag till Etiska regler för kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun.

Yrkande

Mats Sundbeck (V) yrkar bifall till förslaget men avslag på de redaktionella ändringarna 
(att man i rubriken ”Det är viktigt att förtroendevalda följer lagar, regler och fattade beslut” 
bör reglementen läggas till samt att under rubriken ”Den politiska dialogen i sociala medi-
er” bör det i texten framgå att det är viktigt att man tänker på att man kan stå för det man 
skriver i sociala medier).

Ingmarie Jacobsen (FI) yrkar på återremiss för att förtydliga de etiska reglerna för förtroen-
devalda.

Beslutsomgång

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Återremittera förslaget till Etiska regler för kommunalt förtroendevalda i Sim-
rishamns kommun för att förtydliga de etiska reglerna.

_______
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§ 212 forts Dnr 2020/252

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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§ 213 Dnr 2020/301

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Initiativrätt, jämställd styrelse ÖKRAB 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Tomelilla kommun beslutade 2020-08-12 att föreslå 
Simrishamns kommun att ändra ÖKRAB:s bolagsordning så att styrelsen består av sex 
ledamöter varav tre från Simrishamns kommun och tre från Tomelilla kommun. 

Sara Anheden (S) har den 23 juni 2020 inkommit med skrivelse till kommunstyrelsens 
arbetsutskott i Tomelilla kommun där bland annat följande framgår:

”Tomelilla och Simrishamns kommuner äger tillsammans Österlens kommunala renhåll-
ningsaktiebolag, ÖKRAB. Av bolagsordningen framgår det att styrelsen ska bestå av fem 
ordinarie ledamöter och fem ersättare. Tre ledamöter och tre ersättare tillsätts av Sim-
rishamns kommun, medan Tomelilla har rätt till två ledamöter och två ersättare. Med tanke 
på att kommunerna äger 50% vardera av bolaget borde detta även avspegla förhållandet i 
styrelsen. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2020-09-23, § 186
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-25
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, Tomelilla, 2020-08-12, 2020-06-24.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Simrishamns kommun ser positivt på en förändring av ÖKRAB:s styrelse med 3 or-
dinarie samt 2 ersättare från respektive kommun fr o m bolagsstämman 2023.

 Ersättare ska närvara vid sturelsens sammanträde endast om ledamot är förhindrad 
att tjänstgöra.

_______
Beslutet expedieras till:
Tomelilla kommun
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§ 214 Dnr 2020/311

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Policy för extern representation i Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Nuvarande riktlinjer för representation i Simrishamns kommun är beslutade 2005. Ett nytt 
reviderat styrdokument för den externa representationen föreslås bli en policy som därmed 
styr extern representation i hela kommunen. 

I förslaget lyfts hållbar representation fram som en princip att förhålla sig till, och alkohol-
haltiga drycker är inte enligt förslaget förenligt med policyn. Vad som föreslås gälla för 
externa representationsgåvor är också nytt i förslaget till policy.

I tillämpliga delar gäller policyn även den interna representationen. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-14, § 203
Arbetsutskottets beslut, 2020-09-23, § 187
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-03
Förslag till Policy för extern representation i Simrishamns kommun 2020-08-28
Nu gällande riktlinjer för Simrishamns kommuns representation 2005-05-12.

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar på återremiss för att förtydliga policyn gällande: 

- Gäller policyn enbart extern representation eller den även gäller för intern represen-
tation, 

- vad innebär att policyn gäller även i tillämpliga delar i den interna representationen
- vem fattar beslut om det vid något tillfälle måste göras ett undantag från att bjuda 

alkoholhaltiga drycker 
- gäller policyn alla våra bolag eftersom det är Simrishamns kommuns koncern som 

omfattas.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera detsamma 
och finner att kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet.
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§ 214 forts Dnr 2020/311

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Återremittera policyn för extern representation för förtydligande om vad som gäl-
ler.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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§ 215 Dnr 2020/250

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (V) - Offentligt drivna vårdboenden 

Ärendebeskrivning

Mats Sundbeck (V) och Ingemar Hansson (V) har i en motion inkommen den 10 juni 2020 
föreslagit att Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att verka för 
att Kommunförbundet Skåne istället för att göra stora privata ramupphandlingar utarbetar 
ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig 
regi.  

Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 27 augusti 2020, § 118, överlämna social-
chefens tjänsteskrivelse till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-14, § 204
Arbetsutskottets beslut, 2020-09-23, § 188
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-09
Beslut från socialnämnden, 2020-08-27 § 118
Motion från Vänsterpartiet, Mats Sundbeck och Ingemar Hansson, 2020-06-10.

Bakgrund/utredning

Socialförvaltningen har i beredande tjänsteskrivelse, till socialnämnden, 
framfört följande i ärendet:

Kommunförbundet Skåne gör ramupphandlingar för olika typer av boenden, behandlings-
hem samt öppenvård för målgrupper som återfinns inom socialförvaltningens ansvarsområ-
de. Kommunförbundet ramupphandlar även handledning. Syftet med att Kommunförbun-
det gör ramupphandlingar är bland annat för att de vårdgivare som godkänns ska ha den 
kompetens som krävs, att kostnaden för insatsen ska vara jämförbar, att avtal för uppsäg-
ning av plats etc ska vara densamma för de olika boendena/insatserna. Vidare är syftet att 
kommunerna ska ha tillgång till flera olika typer av boenden/insatser för att kunna matcha 
klientens behov på bästa sätt. Socialförvaltningens verksamheter uppfattar att Kommunför-
bundets ramupphandling fungerar mycket bra och man har också möjlighet att få stöd och 
råd utifall att oklarheter/tvister uppstår. Det är en stor trygghet att Kommunförbundet re-
gelbundet följer upp boenden/insatser för att kvaliteten ska kunna garanteras.

Det som är av stor vikt att beakta är att det idag ofta finns behov av mycket specialiserade 
insatser för att klienterna ska kunna få de insatser de behöver och i många fall fungerar det 
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§ 215 forts Dnr 2020/250

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

inte alls att blanda personer med olika svårigheter och/eller diagnoser på ett och samma bo-
ende. Socialförvaltningens verksamheter upplever att brukare/klienter som idag beviljas 
extern placering/insats har oerhört komplexa behov. Det är inte alltid enkelt att hitta insat-
ser som kan ge personen den hjälp hen behöver men det underlättar att det finns ett mycket 
stort antal att välja på och där det även finns möjlighet att insatsen sker i en annan del av 
Sverige när så är mest lämpligt för klienten. Oavsett om upphandling sker via Kommunför-
bundet eller om det är boenden/insatser som drivs i offentlig regi så måste behovet av till-
gång till en stor mängd olika typer av boenden/insatser med olika specialinriktningar

Avstå från att delta i beslut

Gudrun Schyman (FI) avstår från att delta i beslut av ärendet.

Yrkande

Mats Sundbeck (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag mot Mats Sundbecks 
(V) bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå motionen.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som vill bifalla kommunstyrelsens beslut, avslå motionen, röstar Ja.

Den som vill bifalla motionen röstar Nej.

Voteringen utfaller med 29 Ja-röster, 3 Nej-röster, 16 avstår, enligt omröstningsbilaga 3.

Kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag, avslå motionen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Motionen avslås.

_______
Beslutet expedieras till:
Mats Sundbeck (V)
Ingemar Hansson (V)
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§ 215 forts Dnr 2020/250

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

OMRÖSTNINGSBILAGA 3
SAMMANTRÄDESDATUM 2020-10-26

  JA NEJ AVSTÅR

   
Jeanette Ovesson (M)  X   
Karl-Erik Olsson (S)    X
Fredrik Ramberg (SD)  X   
Peter Rimsby (M)  X   
Pia Ingvarsson (S)    X
Carl-Göran Svensson (C)  X   
Tomas Assarsson (SD)  X   
Henric Appelkvist (M)  X   
Sven Olof Andersson Hederoth (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  
Christer Akej (M)  X   
Anneli Roshagen (KD)  X   
Anita Svensson (C)  X   
Per Andersson (S)    X
Hans Dahlqvist (SD)  X   
Kaj Ovesson (M)  X   
Ann-Christin Råberg (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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§ 215 forts Dnr 2020/250

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bengt-Åke Lindell (SD)  X   
Else-Beth Rolf (S)    X
Sven Olsson (M)  X   
Christer Genetay (SD)  X   
Jan Vokoun (S)    X
Kristina Nilsson (M)  X   
Lisa Kvarnbäck (MP)    X
Anita Olsson (S)    X
Margareta Hagstad (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   
Pär Rosenberg (KD)                 X   
Kjell Dahlberg (ÖP)           X  

Ja: 29
Nej: 3
AVSTÅR: 16
FRÅNVARANDE: 1
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§ 216 Dnr 2020/326

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (FI) - Äldre syskons rätt till förskoleplats 

Ärendebeskrivning

Gudrun Schyman (FI) har den 5 februari 2020 inkommit med motionen Äldre syskons rätt 
till förskoleplats. Motionen har överlämnats till barn- och utbildningsnämnden för bered-
ning inför beslut i kommunfullmäktige.

I motionen föreslås en

 begränsningen av äldre syskons rätt till förskoleplats när en vårdnadshavare är för-
äldraledig inträder först en månad efter syskonets födelse

 begränsningen av äldre syskons rätt till förskoleplats när en vårdnadshavare är för-
äldraledig ändras från 20 timmar per vecka till 30timmar per vecka.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 augusti 2020,
§ 94, föreslå kommunfullmäktige besluta:

 Bifalla motionen i den del det rör begränsningen av äldre syskons rätt till förskole-
plats när vårdnadshavare är föräldraledig

 Avslå motionen i den del det rör utökning av erbjuden tid från 20 till 30 timmar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020ö10-14, § 205
Arbetsutskottets beslut, 2020-09-23, § 189
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-09
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2020-08-25, § 94
Motion från (FI), Gudrun Schyman, 2020-02-05.

Yrkande

Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till motionen i sin helhet.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer frågan om man kan bifalla första delen av motionen vad gäller be-
gränsningen av äldre syskons rätt till förskoleplats när vårdnadshavare är föräldraledig, 
vilket kommunfullmäktige ställer sig bakom.
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§ 216 forts Dnr 2020/326

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelses beslutsförslag att avslå mo-
tionen i den del det rör utökning från 20 till 30 timmar, mot Gudrun Schymans (FI) bifalls-
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens besluts
Förslag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för kommunstyrelsens beslutsförslag röstar Ja.

Den som röstar för Gudrun Schymans (FI) bifallsyrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller med 43 Ja-röster mot 5 Nej-röster, omröstningsbilaga 4.

Kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bifalla motionen i den del det rör begränsningen av äldre syskons rätt till förskole-
plats när vårdnadshavare är föräldraledig

 Avslå motionen i den del det rör utökning av erbjuden tid från 20 till 30 timmar.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Gudrun Schyman (FI), Staffan Olzon (FI), Ingmarie Jacobsen 
(FI), Mats Sundbeck (V) och Margaretha Hagstad (V).

_______
Beslutet expedieras till:
Gudrun Schyman (FI)
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

OMRÖSTNINGSBILAGA 4
SAMMANTRÄDESDATUM 2020-10-26

  JA NEJ AVSTÅR

   
 Jeanette Ovesson (M)  X   
Karl-Erik Olsson (S)  X   
Fredrik Ramberg (SD)  X   
Peter Rimsby (M)  X   
Pia Ingvarsson (S)  X   
Carl-Göran Svensson (C)  X   
Tomas Assarsson (SD)  X   
Henric Appelkvist (M)  X   
Sven Olof Andersson Hederoth (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  
Christer Akej (M)  X   
Anneli Roshagen (KD)  X   
Anita Svensson (C)  X   
Per Andersson (S)  X   
Hans Dahlqvist (SD)  X   
Kaj Ovesson (M)  X   
Ann-Christin Råberg (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   
Bengt-Åke Lindell (SD)  X   
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Else-Beth Rolf (S)  X   
Sven Olsson (M)  X   
Christer Genetay (SD)  X   
Jan Vokoun (S)  X   
Kristina Nilsson (M)  X   
Lisa Kvarnbäck (MP)  X   
Anita Olsson (S)  X   
Margareta Hagstad (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   
Pär Rosenberg (KD)                 X   
Kjell Dahlberg (ÖP)                 X   

Ja: 43
Nej: 5
AVSTÅR: 0
FRÅNVARANDE: 1
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§ 217 Dnr 2019/216

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Havsplan och kustzonsanalys, fördjupning av översiktsplanen för Sim-
rishamns kommuns havsområde - antagande 

Ärendebeskrivning

Kust- och havsområdet är en viktig del av Simrishamns kommun. Cirka två tredjedelar av 
kommunens yta består av hav. Den nästan sju mil långa kuststräckan omfattar såväl kustor-
terna med sina åtta hamnar som betydande natur-, kulturmiljö- och rekreativa värden. Här 
inryms också viktiga näringar som ska samsas med den ständigt växande turismen. Men 
samtidigt finns också en baksida, vårt vackra hav är ett av världens mest förorenade. Vi 
måste därför hitta ett samspel i hur havet kan användas utan att denna negativa utveckling 
fortsätter.

Av kommunens översiktsplan framgår att en Havsplan inklusive en kustzonsanalys med 
tydliga riktlinjer och prioriteringar, ska tas fram. Havsplanens uppgift är att vara vägledan-
de vid olika ställningstaganden och frågor såsom tillståndsgivning, detaljplanering och 
bygglov.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2017, § 73, att arbetet med Havsplanen skulle star-
tas upp och att arbetet skulle ledas av samhällsbyggnadsnämnden.

Förslag till havsplan och kustzonsanalys har varit föremål för samråd under perioden 6 
april – 14 juni 2019, under denna period inkom totalt 19 yttranden.

Förslag till havsplan och kustzonsanalys har varit föremål för utställning under perioden 11 
april – 18 juni 2020, under utställningen inkom totalt 22 yttranden. Sammanfattningsvis 
har inkomna synpunkter under utställningen handlat om:

 Riksintressen
Sammanställning av värdebeskrivningar har uppdaterats och riksintresse för kom-
munikationer – Flygplats MSA (skyddsområde för hindersfri höjd) har lagts till ef-
ter förfrågan från luftfartsverket.

 Förslag om kulturmiljöreservat
Försvarsmakten motsätter sig fortfarande föreslaget område för bildande av kul-
turmiljöreservat utanför Verkeåns mynning. En kommunal över-siktsplans huvud-
syfte är att göra avvägningar mellan olika allmänna intresse och här finns en tydlig 
intressekonflikt mellan två värden, och det finns ett stort värde i att även framhäva 
de kulturhistoriska intressena i området. Ställningstagandet innebär en intressekon-
flikt mellan stat och kommun men föreslaget område för kulturmiljöreservat tas inte 
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§ 217 forts Dnr 2019/216

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

bort ur mark- och vattenanvändningskartan. I enlighet med Länsstyrelsen yttrande 
kommer kommunen inte att initiera arbetet med en reservatsbildning utan att ha fört 
ytterligare dialoger med Försvarsmakten och ser gärna att Länsstyrelsen får vara 
samordnade part.

Förtydligande görs också om att försvarsmaktens intressen i enstaka fall kan kom-
ma att påverka sjöfart.

 Strategi beredskap för framtida klimatförändringar
Ställningstagande revideras så att vägledning för att säkerställa att bebyggelse loka-
liseras till mark som är lämplig med hänsyn till risken för översvämning och ero-
sion förtydligas.

 Kustnära fiske
Förtydligande om att ledningsreservatet för sjökabel inte ska påverka det kustnära 
lokala fisket har gjorts.

 Redaktionella ändringar och förslag på några ändringar i text.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 27 augusti 2020, § 154, före-
slå kommunfullmäktige anta förslag till Havsplan och kustzonsanalys, fördjupning av 
översiktsplanen för Simrishamns kommuns havsområde.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-14, § 206
Arbetsutskottets beslut, 2020-09-23, § 190
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-07.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-08-27, § 154.
Förslag till Havsplan och kustzonsanalys – Fördjupning av översiktsplanen för Sim-
rishamns kommuns havsområde, 2020-07-15.
Utställningsutlåtande, 2020-07-14.
Mark- och vattenanvändningskarta.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta förslag till Havsplan och kustzonsanalys, fördjupning av översiktsplanen för 
Simrishamns kommuns havsområde.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden
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§ 218 Dnr 2020/78

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk Förening” 

Ärendebeskrivning

Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest 
Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kom-
muninvests fortsatta kapitalisering.

Simrishamns kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 31 augusti 2020 till 
3 500 000 kronor, jämte ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräk-
nas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra 
till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid 
medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Före-
ningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, 
och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till 
Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga 
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen 
för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till 
Föreningen i form av en kapitalinsats. 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som med-
lemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsin-
sats. 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. 
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per 
invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. 
Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kom-
mande fyra åren enligt nedan tabell.

År Kapitalinsats (kr/invånare) 
(kommun)

2020 900
2021 1 000
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

2022 1 100
2023 1 200
2024 1 300

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-14, § 208
Arbetsutskottets beslut, 2020-09-23, § 192
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-14
Informationsbrev från Kommuninvest till samtliga medlemmar daterad 2020-09-03, Kapi-
talisering av Kommuninvest Ekonomisk förening
Bilaga 1 Förslag missiv och beslutsformulering
Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Simrishamns kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om 3 500 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndi-
gas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen senast den 20 
november 2020

 kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 
1 300 kronor per invånare. 

_______
Beslutet expedieras till:
Kommuninvest ekonomisk förening
Ekonomikontoret
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§ 219 Dnr 2020/322

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delårsrapport 2020-08-31 - Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari till augusti 2020. 
Rapporten inkluderar även en helårsprognos som redovisar ett beräknat balanskravsresultatet 
på +57,7 mnkr (budget +13,3 mnkr). Anledningen till den stora budgetavvikelsen beror på 
generella statsbidrag och ersättning för sjuklönekostnader, som betalats ut med anledning av 
coronapandemin. 

Tre av de tre finansiella målen bedöms kunna uppnås. Endast två av de fem verksamhetsmålen 
med inriktning på god ekonomisk hushållning förväntas bli helt uppfyllda under året. Frisknär-
varon understiger 95 procent och med coronapandemins effekter är detta mål svårt att påverka. 
Utfallet gällande nämndmålen bedöms i allt väsentligt bli positivt.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-14, § 209
Arbetsutskottets beslut, 2020-10-07, § 200
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2020-10-01
Delårsrapport januari – augusti 2020

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna föreliggande rapport.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
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§ 220 Dnr 2020/322

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revisorernas bedömning av delårsrapport - 2020-08-31 

Ärendebeskrivning

De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna har lämnat sin bedömning av delårsrappor-
ten per 2020-08-31.

Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför kommunfullmäktiges behand-
ling av rapporten.

Revisorernas bedömning av delårsrapporten föreligger och överlämnas till kommunfull-
mäktige för ställningstagande.

Beslutsunderlag

Revisorernas bedömning av delårsrapport, 2020-10-13
Rapport från granskning av delårsrapport, 2020-08-31 – Ernst & Young

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Lägga revisorernas skrivelse med bilagd granskningsrapport till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomikontoret
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2020-04-27, § 88, entledigat Ingmarie Jacobsen 
(FI) från uppdraget som ledamot i samhällsplaneringsnämnden.

Ärendet har blivit bordlagt vid de senaste sammanträdena.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut, 2020-09-28, § 202.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Till ny ledamot i samhällsplaneringsnämnden utses

Staffan Olzon (FI)
Stenshuvud 31
277 35 KIVIK

_______
Beslutet expedieras till:
Staffan Olzon (FI)
Samhällsplaneringsnämnden
Kommunledningskontoret/kansliet
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Samhällsplaneringsnämnden - 
Rikard Sköld (C) 

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2020-08-31, § 170, entledigades Rikard Sköld (C) 
från uppdraget som ersättare i Samhällsplaneringsnämnden.

Val av ny ersättare bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde i augusti och septem-
ber 2020. 

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut, 2020-09-28, § 170.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Till ny ersättare i samhällsplaneringsnämnden utses

Carin Åström (C)
Brevduvegatan 11
272 35 SIMRISHAMN

_______
Beslutet expedieras till:
Carin Åström (C)
Samhällsplaneringsnämnden
Kommunledningskontoret/kansliet

 

41



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

§ 223 Dnr 2020/353

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden samt ersättare i kultur- och fritidsnämn-
den - Jan Christensson (SD) 

Ärendebeskrivning

Jan Christensson (SD) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäk-
tige, ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Jan Christensson (SD), 2020-10-08, 2020-10-23

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Jan-Christensson (SD) entledigande från uppdraget som ersättare i kom-
munfullmäktige.

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

 Bordlägga val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fri-
tidsnämnden till kommunfullmäktiges sammanträde i november.

_______
Beslutet expedieras till:
Jan Christensson (SD)
Länsstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningskontoret/kansliet
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden - 
Staffan Olzon (FI) 

Ärendebeskrivning

Staffan Olzon (FI) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kultur- och fritids-
nämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Staffan Olzon (FI), 2020-10-13.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Staffan Olzon (FI) entledigande från uppdraget som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden.

 Till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden utses

Lisbeth Hagerman (FI)
Österrikevägen 45
277 35 KIVIK

_______
Beslutet expedieras till:
Staffan Olson (FI)
Lisbeth Hagerman (FI)
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningskontoret/kansliet
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§ 225 Dnr 2020/243

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av lekmannarevisor i ÖKRAB efter Jan Rydén (KD) 

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2020-06-15, § 140, entledigades jan Rydén (KD) 
från uppdraget som revisor i kommunrevisionen.

I beslutet som fattades entledigade man inte Jan Rydén (KD) från uppdraget som lekman-
narevisor i ÖKRAB.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut, 2020-06-15, § 140.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Jan Rydén (KD) entledigande från uppdraget som lekmannarevisor i 
ÖKRAB.

 Till ny ordinarie lekmannarevisor utses 

Steen Stavnshöj (KD)
Fuxgatan 21
272 37 SIMRISHAMN

 Till suppleant för lekmannarevisorn utses:

Britt-Marie Wrahme (S)
Ryttaregatan 33
272 37 SIMRISHAM

_______
Beslutet expedieras till:
Jan Rydén (KD
Steen Stavnshöj (KD
Britt-Marie Wrahme (S)
ÖKRAB
Kommunledningskontoret /kansliet
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden kommunfullmäktige

Följande meddelanden redovisas: 

- Svar på socialnämndens ordförande – Motion från Pia Ingvarsson (S) – Minnesgå-
va till personer i daglig verksamhet efter 25 års anställning.

- Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 2020.

- Kultur- och fritidsnämndens beslut: medborgarförslag – hyra av gräsplaner.

- Barn- och utbildningsnämndens beslut: Medborgarförslag – Installation av porrfil-
ter/teknisk lösning på wi-fi nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, 
skolor, fritids med flera platser där kommunen är huvudman och där barn vistas.

- Beslut från Ystad kommun gällande skrivelse från Sydöstra Skånes Räddnings-
tjänstförbund om att få ta del av de statliga ekonomiska medel som tilldelas kom-
munerna med hänvisning till Coronaviruset.

- Länsstyrelsens beslut: Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Katja Åsbäck von-
Meyburg (L).

- Länsstyrelsens beslut: Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Thomas Hansson 
(MP).

- Samhällsplaneringsnämndens beslut: medborgarförslag – digitala hastighetsskyltar 
till väg 1583, Gröstorps bygata.

- Samhällsplaneringsnämndens beslut: Medborgarförslag – hundrastgård i Sankt 
Olof.

- Samhällsplaneringsnämndens beslut: Medborgarförslag – papperskorgar, med mil-
jövänliga påsar, sätts upp längs Skillinge strandpromenad.

- Samhällsplaneringsnämndens beslut: Medborgarförslag – yta för skateboar-
ding/kickbike etc.

- Simrishamnsförslaget: Samhällsplaneringsnämnens beslut: Hundrastgård i Bortby.

- Simrishamnsförslaget:  Samhällsplaneringsnämndens beslut: Ramp ner till stran-
den, Borrby strand.
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

- Samhällsplaneringsnämndens beslut: Medborgarförslag – Plantera en rosengång.

- Kultur- och fritidsnämndens beslut: medborgarförslag – Bygga ut för att göra en in-
linesbana vid Korsavadshallen.

_____
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