
Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Mötet genomförs digitalt via Teams, kl 16.00-18.35, ajournering kl 17.45-
17.55

Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3

Utses att justera Christer Akej           Henrik Mårtensson      Jan Vokoun
Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret, fredagen den 4 juni 2021, kl 08.00 

Underskrifter Paragrafer 95-115
Sekreterare Carina Persson

Ordförande Henrik Mårtensson               Christer Akej
§§ 95-97                                §§ 98-115

Justerande Christer Akej           Henrik Mårtensson      Jan Vokoun
§§ 95-97                   §§ 98-115

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-05-31

Datum för
anslags uppsättande

2021-06-04 Datum för
anslags nedtagande

2021-06-26

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Carina Persson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

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)
Sven-Olof Andersson Hederoth (L)
Gudrun Schyman (FI)
Christer Grankvist (S)
Peter Rimsby (M) tjänstgör för Maria Linde Strömberg (M)
Thomas Paulsson (SD)
Berit Olsson (S)
Roland Thord (MP), §§ 95-110
Mats Sundbeck (V)
Christer Akej (M)
Anneli Roshagen (KD)
Anita Svensson (C)
Christer Persson (ÖP)
Christl Bengtsson (S) tjänstgör för Per Andersson (S)
Hans Dahlqvist (SD)
Kaj Ovesson (M) tjänstgör för Frida Törnquist (M)
Ann-Christin Råberg (S)
Åke Andrén Sandberg (L)
Patrik Coucher (SD)
Staffan Olzon (FI) tjänstgör för Margarethe Müntzing (FI)
Anders Johnsson (M)
Göran Persson (S)
Hanna Persson (M)
Mats Bengtsson (C)
Bengt-Åke Lindell (SD)
Else-Beth Rolf (S)
Sven Olsson (M)
Alf Persson (SD) tjänstgör för Peo Nilsson (SD)
Jan Vokoun (S)
Kristina Nilsson (M)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Anita Olsson (S)
Margaretha Hagstad (V) tjänstgör för Ingemar Hansson (V)
Frederick Thott (M)
Lotta Hildebrand (L)
Jenny Assarsson (SD)
Ingmarie Jacobsen (FI), §§ 95-109
Gun Lidman Nilsson (FI) tjänstgör för Ingmarie Jacobsen 
(FI), §§ 110-115
Henrik Mårtensson (C)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lennart Månsson (S)
Kristina Åhberg (M)
Paul Frogner Kockum (KD)
Kjell Dahlberg (ÖP)

Övriga deltagande Ingela Bröndel (M)
Annika Månsson (M)
Martin Nkoubou ()
Anna Ling (C)
Lars Johansson (S)
Birgitta Öman (S)
Peter Bernhorn (S)
Kitty Verngren (S)
Siv Bildtsén (MP)
Lotta Beskow (MP)
Gun Lidman Nilsson, §§ 95-109
Christer Vigren (ÖP)
Mats Kaldvee (ÖP)

Diana Olsson, kommundirektör
Anita Ipsen, kanslichef
Carina Persson, nämndsekreterare
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 95 Val av justerare och fastställande av justeringssam-
manträde

2021/5

§ 96 Fastställande av ärendelista 2021/8
§ 97 Avsägelse från uppdrag som kommunfullmäktiges 

ordförande - Henrik Mårtensson (C)
2021/196

§ 98 Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 2021/227
§ 99 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Byggnads-

nämnden - Jacques Öhlund (F!)
2021/199

§ 100 Avsägelse från uppdrag som ledamot i SINAB - Ing-
marie Jacobsen (F!)

2021/200

§ 101 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Kommunsty-
relsen - Margarethe Müntzing (F!)

2021/201

§ 102 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Samhällsplane-
ringsnämnden, Sydöstra Skånes Räddningstjänstför-
bund (SÖRF) och Kommunförbundet Skåne - Roland 
Thord (MP)

2021/205

§ 103 Avsägelse från uppdrag i fullmäktigeberedningen, 
Lisa Kvarnbäck (MP)

2021/209

§ 104 Avsägelse från uppdrag som ersättare i barn- och ut-
bildningsnämnden - Samra Hasanovic (S) 

2021/221

§ 105 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Simrishamns 
Bostäder AB - Kitty Verngren (S)

2021/222

§ 106 Interpellation från Gudrun Schyman (F): Om behovet 
av en gemensam kulturlokal

2021/158

§ 107 Interpellation till ordföranden i Socialnämnden från 
Mats Sundbeck (V)

2021/165

§ 108 Interpellation till ordföranden i Socialnämnden från 
Mats Sundbeck (V)

2021/166

§ 109 Policy för etableringar inom Simrishamns tätort 2019/382
§ 110 Motion från Oppositionspartierna - Simrishamns kom-

muns medarbetare som jobbar ute i verksamheterna 
inom Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialför-
valtningen samt kost och städ inom Samhällsbygg-
nadsförvaltningen, ska tilldelas ett engångsbelopp för 
extr

2021/64

§ 111 Bostadsförsörjningsprogram 2021 - 2025 2020/113
§ 112 Utredning angående deltagande i gemensamt handläg-

garkontor och överförmyndarnämnd
2020/451

§ 113 Ej färdigbehandlade motioner 2021 2021/148
§ 114 Lokal för kommunfullmäktiges sammanträden 2020/239
§ 115 Motion från Lisa Kvarnbäck (MP) - En grönare årsre-

dovisning - remitterad till kommunstyrelsen
2021/173
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

§ 115 Motion från Pia Ingvarsson (S) m.fl. - Campus Öster-
lens verksamhet och organisatoriska hemvist.

2021/183

§ 115 Motion från (S) - Utreda förutsättningarna för att infö-
ra appen "Enkelt avhjälpta hinder" samt inrätta en 
"trygghetsapp" - remitterad till kommunstyrelsen

2021/197

§ 115 Samhällsplaneringsnämndens beslut: Regler för ser-
vicenivå på badplatserna

2021/177

§ 115 Beslut från Kultur- och Fritidsnämnden 2021-04-20:  
Regler för servicenivå på badplatserna i Simrishamns 
kommun

2021/178

§ 115 Beslut Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-20: Kul-
tur- idrottspris, Föreningsledarstipendium 2021

2021/179
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 95 Dnr 2021/5

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare och fastställande av justeringssammanträde

Att justera dagens protokoll utses Christer Akej (M) och Jan Vokoun (S).

Justeringssammanträde äger rum fredagen den 4 juni, kl 08.00, på kommunledningskonto-
ret, Simrishamn.
_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 96 Dnr 2021/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Två valärenden har tillkommit på dagens ärendelista:

- Avsägelse från uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden – Samra Ha-
sanovic (S).

- Avsägelse från uppdrag som ledamot i Simrishamns Bostäder AB – Kitty Verngren 
(S).

Ärenden behandlas som punkt 9 B respektive 9 C.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av ärenden enligt ovan.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 97 Dnr 2021/196

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som kommunfullmäktiges ordförande - Henrik 
Mårtensson (C) 

Ärendebeskrivning

Henrik Mårtensson (C) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ordförande i kommunfull-
mäktige.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Henrik Mårtensson (C), 2021-05-17.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Henrik Mårtensson (C) entledigande från uppdrag som ordförande i kom-
munfullmäktige.

 Till ny ordförande i kommunfullmäktige utses:

Christer Akej (M)
Hannåsavägen 1
276 55 HAMMENHÖG

_______
Beslutet expedieras till:
Henrik Mårtensson (C)
Christer Akej (M)
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 98 Dnr 2021/227

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning

I samband med dagens val av ordförande i kommunfullmäktige avsäger sig Christer Akej 
(M) muntligen uppdraget som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

Den muntliga avsägelsen godkännes av kommunfullmäktige.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Christer Akej (M) entledigande från uppdrag som 1:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige.

 Till ny 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige utses:

Henrik Mårtensson (C)
Kyrkvägen 8
272 97 GÄRSNÄS

 Att justera dagens protokoll fr o m denna paragraf utses Henrik Mårtensson (C).

_______
Beslutet expedieras till:
Christer Akej (M)
Henrik Mårtensson (C)
Kommunledningskontoret/kansliet

 

9



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 99 Dnr 2021/199

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Byggnadsnämnden - Jacques 
Öhlund (F!) 

Ärendebeskrivning

Jacques Öhlund (FI) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i Byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Jaques Öhlund (FI), 2021-04-30.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Jaques Öhlund (FI) entledigande från uppdrag som ledamot i Byggnads-
nämnden.

 Till ny ledamot i Byggnadsnämnden utses:

Mats Möller (FI)
Komstads Byväg 18
272 96 GÄRSNÄS

_______
Beslutet expedieras till:
Jaques Öhlund (FI)
Mats Möller (FI)
Byggnadsnämnden
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 100 Dnr 2021/200

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Simrishamns Näringslivsutveck-
ling AB - Ingmarie Jacobsen (FI) 

Ärendebeskrivning

Ingmarie Jacobsen ((FI) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i Simrishamns 
Näringslivsutveckling AB, SINAB.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Ingmarie Jacobsen (FI), 2021-04-30.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Ingmarie Jacobsen (FI) entledigande från uppdrag som ledamot i Sim-
rishamns Näringslivsutveckling AB, SINAB.

 Till ny ledamot i Simrishamns Näringslivsutveckling AB, SINAB, utses:

Alf Nilsson (FI)
Blågårdsvägen 55
276 36 BORRBY

_______
Beslutet expedieras till:
Ingmarie Jacobsen (FI)
Alf Nilsson (FI)
Simrishamns Näringslivsutveckling AB
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 101 Dnr 2021/201

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen - Margarethe 
Müntzing (FI) 

Ärendebeskrivning

Margarethe Müntzing (FI) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i Kommunsty-
relsen.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Margarethe Müntzing (FI), 20201-05-05.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Margarethe Müntzing (FI) entledigande från uppdrag som ersättare i Kom-
munstyrelsen.

 Till ny ersättare i Kommunstyrelsen utses:

Ingmarie Jacobsen (FI)
Västanbäcksvägen 9
272 93 TOMMARP

_______
Beslutet expedieras till:
Margarethe Müntzing (FI)
Ingmarie Jacobsen (FI)
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 102 Dnr 2021/205

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Samhällsplaneringsnämnden, 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) och Kommunförbun-
det Skåne - Roland Thord (MP) 

Ärendebeskrivning

Roland Thord (MP) har i skrivelse avsagt sig uppdragen som ersättare i Samhällsplane-
ringsnämnden, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF och Kommunförbundet 
Skåne.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Roland Thord, 2021-05-18.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Roland Thord (MP) entledigande från uppdragen som ersättare i Samhälls-
planeringsnämnden, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF och Kom-
munförbundet Skåne.

 Till ny ersättare i Samhällsplaneringsnämnden utses:

John Kvarnbäck (MP)
Grönhemsvägen 2
272 97 GÄRSNÄS

 Till ny ersättare i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF, utses:

Lisa Kvarnbäck (MP)
Hasselbackavägen 46
272 97 GÄRSNÄS

 Till ny ersättare i Kommunförbundet Skåne utses:

Lisa Kvarnbäck (MP)
Hasselbackavägen 46
272 97 GÄRSNÄS

_______
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 102 forts Dnr 2021/205

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Roland Thord (MP
John Kvarnbäck (MP)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Samhällsplaneringsnämnden
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF
Kommunförbundet Skåne
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 103 Dnr 2021/209

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag i fullmäktigeberedningen, Lisa Kvarnbäck (MP) 

Ärendebeskrivning

Lisa Kvarnbäck (MP har i skrivelse avsagt sig uppdraget i fullmäktigeberedningen.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Lisa Kvarnbäck (MP), 2021-05-20.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Lisa Kvarnbäck entledigade från uppdrag i fullmäktigeberedningen.

 Till ny uppdragstagare i fullmäktigeberedningen utses:

Thomas Hansson (MP)
Grötafatsvägen 4
272 95 SIMRISHAMN

_______
Beslutet expedieras till:
Lisa Kvarnbäck (MP)
Thomas Hansson (MP)
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 104 Dnr 2021/221

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden - 
Samra Hasanovic (S) 

Ärendebeskrivning

Samra Hasanovic (S) har i skrivelse avsagt sig uppdragen som ersättare i Barn- och utbild-
ningsnämnden

Beslutsunderlag

Avsägelse från Samra Hasanovic (S), 2021-05-27.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Samra Hasanovic (S) entledigande från uppdrag som ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden.

 Till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden utses:

Kitty Verngren (S)
Korsavadsvägen 48
272 35 SIMRISHAMN

_______
Beslutet expedieras till:
Samra Hasanovic (S)
Kitty Verngren (S)
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 105 Dnr 2021/222

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Simrishamns Bostäder AB - Kitty 
Verngren (S) 

Ärendebeskrivning

Kitty Verngren (S) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i Simrishamns Bostä-
der AB.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Kitty Verngren (S), 2021-05-27.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Kitty Verngren (S) entledigande från uppdrag som ledamot i Simrishamns 
Bostäder AB.

 Till ny ledamot i Simrishamns Bostäder AB utses:

Samra Hasanovic
Rotgränd 6
272 39 SIMRISHAMN

_______
Beslutet expedieras till:
Kitty Verngren (S)
Samra Hasanovic (S)
Simrishamns Bostäder AB
Kommunledningskontoret/kansliet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 106 Dnr 2021/158

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Interpellation från Gudrun Schyman (F): Behovet av en gemensam kul-
turlokal 

Ärendebeskrivning

Gudrun Schyman (FI) har i interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande ställt 
frågan om behovet av en gemensam kulturlokal.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2021-04-26, § 66 beslöts att interpellationen fick 
ställas samt att kultur- och fritidsnämndens ordförande skulle besvara densamma vid kom-
munfullmäktige sammanträde den 31 maj 2021.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Lotta Hildebrand (L), besvarar interpellationen 
från Gudrun Schyman (FI).

Beslutsunderlag

Interpellationssvar från kultur- och fritidsnämndens ordförande
Kommunfullmäktiges beslut, 2021-04-26, § 66
Interpellation från Gudrun Schyman (FI)

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Interpellationen anses därmed vara besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Gudrun Schyman (FI)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 107 Dnr 2021/165

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Interpellation till ordföranden i Socialnämnden från Mats Sundbeck (V) 

Ärendebeskrivning

Mats Sundbeck (V) har i interpellation ställt frågan på vilket sätt Simrishamns kommun 
kommer arbeta med statsbidraget för att minska andelen timanställda och öka grundbeman-
ningen inom äldreomsorgen samt hur man kommer arbeta för att öka sjuksköterskebeman-
ningen inom äldreomsorgen.

Interpellationen är ställd till socialnämndens ordförande.

Ordföranden ställer frågan om interpellationen får ställas. 

Beslutsunderlag

Interpellation från Mats Sundbeck (V), 2021-04-16.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Interpellationen från Mats Sundbeck (V) får ställas.

 Interpellationen besvaras av socialnämndens ordförande vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 21 juni 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Socialnämndens ordförande Maria Linde Strömberg (M)
Mats Sundbeck (V)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 108 Dnr 2021/166

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Interpellation till ordföranden i Socialnämnden från Mats Sundbeck (V) 

Ärendebeskrivning

Mats Sundbeck (V) har i interpellation ställt frågan på vilket sätt Simrishamns kommun 
kommer arbeta för att öka sjuksköterskekompetensen inom äldreomsorgen, om kommunen 
avser använda statsbidraget för att utbilda fler sjuksköterskor och specialistundersköterskor 
samt om man kommer vida ytterligare åtgärder, utöver det ovan nämnda statsbidraget, för 
att öka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.

Interpellationen är ställd till socialnämndens ordförande.

Ordföranden ställer frågan om interpellationen får ställas. 

Beslutsunderlag

Interpellation från Mats Sundbeck (V), 2021-04-16.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Interpellationen från Mats Sundbeck (V) får ställas.

 Interpellationen besvaras av socialnämndens ordförande vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 21 juni 2021

_______
Beslutet expedieras till:
Socialnämndens ordförande Maria Linde Strömberg (M)
Mats Sundbeck (V)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 109 Dnr 2019/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Policy för etableringar inom Simrishamns tätort 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 9 oktober 2019, § 212, att godkänna ett 
förslag till projektdirektiv för framtagande av riktlinjer för etableringar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter framarbetat riktlinjer för etableringar inom 
Simrishamns tätort.
Samhällsplaneringsnämnden har sedan vid sammanträde den 25 februari 2021, § 32, beslu-
tat föreslå kommunstyrelsen godkänna dessa.

Det övergripande målet med riktlinjerna för etableringar är att öka Simrishamns
attraktionskraft och skapa intresse för framtida investeringar i kommunen.

Riktlinjerna ska även:

- skapa förutsättningar för att utveckla och stärka handel och övriga
etableringar i kommunen avseende storlek, styrka och utbud.

- stärka samverkan, tillgänglighet och trivsel/atmosfär, vilket i förlängningen bedöms 
får effekt för stadens och verksamheternas samladeattraktionskraft.

Kommunledningskontorets uppfattning är nu att detta dokument istället skall betecknas 
som en policy, detta utifrån de ställningstaganden som finns i den och som kan användas i 
kommunens planering. Detta innebär också att ärendet skall beslutas i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2021-05-19, § 127
Arbetsutskottets beslut, 2021-04-21, § 114
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-30.
Förslag till policy för etableringar inom Simrishamns tätort.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2021-02-25, § 32.
Slutrapport Etableringsstrategi för kommersiell service i Simrishamn, Evidens, 2020-06-
10.
Bilaga - Intervjuer och enkätundersökning, Evidens, 2020-06-10.
Projektdirektiv – Riktlinjer för etableringar.
Kommunstyrelsens beslut, 2019-10-09, § 212.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 109 forts Dnr 2019/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta Policy för etablering inom Simrishamns tätort, i enlighet med framlagt för-
slag.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden
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§ 110 Dnr 2021/64

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Oppositionspartierna - Simrishamns kommuns medarbetare 
som jobbar ute i verksamheterna inom Barn- och utbildningsförvaltning-
en, Socialförvaltningen samt kost och städ inom Samhällsbyggnadsför-
valtningen, ska tilldelas ett engångsbelopp för extr 

Ärendebeskrivning

I en motion från Socialdemokraterna, F!, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Österlenpartiet 
(nedan kallade OPS partierna), har personalens insatser i Simrishamns kommun under pan-
demin, Covid 19, lyfts fram. 

I motionen framhålls att de som jobbar ”ute i verksamheterna” ska få ta del av ett föresla-
get engångsbelopp, som ska kopplas till sysselsättningsgrad och ska gälla månadsanställda 
och timavlönade.

Antal medarbetare med månadslön beror på urvalskriterierna, men det rör sig om cirka 
1300 av kommunens 1530 månadsanställda medarbetare som arbetat ”ute i verksamheter-
na”, samt cirka 330 av 550 timavlönade, som arbetat mer än 160 timmar 160 timmar mot-
svarar cirka 8 procent). De grupper som definieras i motionen är svåra att särskilja exakt. 
Om grupper ska separeras från varandra finns en risk att ”gränslandet” för vad som är ”ute 
i verksamheterna” inte är tydlig. 
En arbetsmiljömässig aspekt är att även grupper som inte arbetat ”ute” i verksamheterna 
känner sig lika mycket, eller i vissa fall mer, påverkade av pandemisituationen. Detta gör 
att oaktat hur urvalet görs, så kommer vissa medarbetare att uppfatta urvalet som orättvist.
Ökad press på redan pressade chefer att göra ett sådant urval kan också rendera i olika be-
dömningar. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2021-05-19, § 128
Arbetsutskottets beslut, 2021-04-21, § 115
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2021-04-09
Motion (S, F!, VP, MP, ÖP), 2021-02-19

Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till motionen.

Jaennine Olesen (M), Bengt-Åke Lindell (SD), Åke Andrén Sandberg (L), 
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§ 110 forts Dnr 2021/64

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Peter Rimsby (M), Mats Bengtsson (C), och Paul Frogner Kockum (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Gudrun Schyman (FI), Christer Persson (ÖP) och Mats Sundbeck (V) yrkar bifall till Pia 
Ingvarssons (S) yrkande. 

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag mot Pia Ingvarssons 
(S) yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kom-
munstyrelsens beslutsförslag.

Votering är begärd och ska verkställas.

Omröstning

Den som röstar för kommunstyrelsens beslutsförslag röstar Ja.

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

Voteringen utfaller med 29 Ja-röster, 18 Nej-röster, 1 som avstår samt 1 som är frånvarande, 
omröstningsbilaga 1.

Kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Motionen från Oppositionspartierna avslås.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist 
(S), Berit Olsson (S), Christl Bengtsson (S), Ann-Christin Råberg (S), Göran Persson (S), 
Else-Beth Rolf (S), Jan Vokoun (S), Anita Olsson (S), Lennart Månsson (S), Gudrun Schy-
man (FI), Staffan Olzon (FI), Lisa Kvarnbäck (MP), Christer Persson (ÖP), Kjell Dahlberg 
(ÖP), Mats Sundbeck (V) och Margaretha Hagstad (V). 
_______
Beslutet expedieras till:
Pia Ingvarsson (S)
Gudrun Schyman (FI)
Mats Sundbeck (V)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Christer Persson (ÖP)
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

OMRÖSTNINGSBILAGA 1
SAMMANTRÄDESDATUM 2021-05-31

   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   
Sven Olof Andersson Hederoth(L)   X   
Gudrun Schyman (FI)    X  
Christer Grankvist (S)    X  
Peter Rimsby (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   
Christer Persson (ÖP)    X  
Christl Bengtsson (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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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bengt-Åke Lindell (SD)   X   
Else-Beth Rolf (S)    X  
Sven Olsson (M)   X   
Alf Persson (SD)   X   
Jan Vokoun (S)    X  
Kristina Nilsson (M)   X   
Lisa Kvarnbäck (MP)    X  
Anita Olsson (S)    X  
Margaretha Hagstad (V)    X  
Frederick Thott (M)   X   
Lotta Hildebrand (L)   X   
Jenny Assarsson (SD)   X   
Ingmarie Jacobsen (FI)      
Henrik Mårtensson (C)   X   
Lennart Månsson (S)    X  
Kristina Åhberg (M)   X   
Paul Frogner Kockum (KD)   X   
Kjell Dahlberg (ÖP)    X  

Ja: 29
Nej: 18
AVSTÅR: 1
FRÅNVARANDE: 1
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§ 111 Dnr 2020/113

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bostadsförsörjningsprogram 2021 - 2025 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen (bostadsförsörjningspro-
gram) varje mandatperiod. Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samrå-
da med berörda kommuner, länsstyrelsen och andra regionala organ varav länsstyrelsen har 
i uppdrag att ge kommunen information och underlag samt verka för samordningen av bo-
stadsförsörjningen mellan kommunerna. Efter samrådet kommer alla inkomna yttranden 
sammanställas och besvaras i en samrådsredogörelse och därefter görs eventuella korrige-
ringar av dokumentet. 

Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 
goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen för-
bereds och genomförs.

Bostadsförsörjningens innehåll bestäms av Lagen (2000:1383) om kommunernas bostads-
försörjningsansvar, 2 §:

Kommunens riktlinje för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efter-
frågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. 

Simrishamns kommuns nuvarande bostadsförsörjningsprogram sträcker sig 2016–2020 och 
antogs av kommunfullmäktige den 2017-10-30, § 162.

Bostadsförsörjningsprogrammet är nu i behov av att uppdateras och revideras för att anpas-
sas efter kommunens rådande behov av bostäder samt anpassas efter den nuvarande ut-
vecklingen av bostadsmarknaden. Det nya programmet ska redovisa mål och riktlinjer år 
2021–2025.

Samrådshandlingen godkändes av samhällsplaneringsnämnden 2020-10-22, § 218. 

Kommunstyrelsen behandlade samrådshandlingen vid sitt sammanträde 2020-01-13, § 7, 
och beslutade att inte framföra någon erinran mot det föreliggande förslaget till riktlinjer 
för bostadsförsörjning 2021–2025. 
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§ 111 forts Dnr 2020/113

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 22 oktober 2020, § 218, att låta bostadsförsörj-
ningsprogrammet (riktlinjer för bostadsförsörjning) gå ut för samråd. Samrådet pågick un-
der perioden 31 oktober–2 januari 2021. 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade 2021-03-18, § 57, att godkänna samrådsredogörel-
sen för ”Bostadsförsörjningsprogrammet/riktlinjer för bostadsförsörjningsprogram för Sim-
rishamns kommun 2021–2025” samt föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna 
antagandehandling för ”Bostadsförsörjningsprogram/riktlinjer för bostadsförsörjning för 
Simrishamns kommun 2021–2025.”

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2021-05-19, § 129
Arbetsutskottets beslut, 2021-04-21, § 116
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-07
Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2016–2020
Projektdirektiv Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2021–2025, 2020-
02-07
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-07
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-02-27, § 35
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-08
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2020-10-22, § 218
Samrådshandling, Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun, 2021–2025
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-13, § 7
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-08
Antagandehandling, Bostadsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2021–2025, 2021-
03-08
Samrådsredogörelse, Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2021–2025,
2021-03-08
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2021-03-18, § 57

Bakgrund/utredning

Kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen (bostadsförsörjningspro-
gram) varje mandatperiod. Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samrå-
da med berörda kommuner, länsstyrelsen och andra regionala organ varav länsstyrelsen har 
i uppdrag att ge kommunen information och underlag samt verka för samordningen av bo-
stadsförsörjningen mellan kommunerna. Efter samrådet kommer alla inkomna yttranden 
sammanställas och besvaras i en samrådsredogörelse och därefter görs eventuella korrige-
ringar av dokumentet. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i go-
da bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbe-
reds och genomförs.

Bostadsförsörjningens innehåll bestäms av Lagen (2000:1383) om kommunernas bostads-
försörjningsansvar, 2 §:

Kommunens riktlinje för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efter-
frågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. 

Simrishamns kommuns nuvarande bostadsförsörjningsprogram sträcker sig 2016–2020 och 
antogs av kommunfullmäktige den 2017-10-30, § 162.

Bostadsförsörjningsprogrammet är nu i behov av att uppdateras och revideras för att anpas-
sas efter kommunens rådande behov av bostäder samt anpassas efter den nuvarande ut-
vecklingen av bostadsmarknaden. Det nya programmet ska redovisa mål och riktlinjer år 
2021–2025.

Projektdirektivet för revidering av bostadsförsörjningsprogrammet godkändes av samhälls-
byggnadsnämnden 2020-02-27, § 35. Ett förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram (sam-
rådshandling) har sedan arbetats fram. Under arbetsprocessen har kontinuerliga möten och 
diskussioner förts med den politiska samrådsgruppen (som består av kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt ordförande och andre vice ordförande från samhällsplaneringsnämnden, 
byggnadsnämnden och socialnämnden). Flertalet möten har även genomförts med projek-
tets styrgrupp och referensgrupp samt berörda tjänstepersoner. 

Samrådshandlingen godkändes av samhällsplaneringsnämnden 2020-10-22, § 218. 

Kommunstyrelsen behandlade samrådshandlingen vid sitt sammanträde 2020-01-13, § 7, 
och beslutade att inte framföra någon erinran mot det föreliggande förslaget till riktlinjer 
för bostadsförsörjning 2021–2025. 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 22 oktober 2020, § 218, att låta bostadsförsörj-
ningsprogrammet (riktlinjer för bostadsförsörjning) gå ut för samråd. Samrådet pågick un-
der perioden 31 oktober–2 januari 2021. Sammanlagt kom det in 22 yttranden och genom-
gången av inkomna synpunkter visade att bostadsförsörjningsprogrammet generellt sett 
uppfattades positivt, särskilt handlingsplanen fick beröm för sin tydlighet. Några synpunk-
ter återkom i flera inkomna yttranden och sammanfattningsvis handlade synpunkterna om:
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Saknat resonemang kring målet av nybyggnation av bostäder kopplat till demografi
 Önskad uppdatering av statistik
 Efterfrågat fokus på permanent boende
 Önskat fokus på hållbarhet
 Avsaknad av kartmaterial

Bostadsförsörjningsprogrammet har efter samrådet reviderats utifrån nedan redovisade
punkter:

 Förtydligande kring målet kopplat till demografisk utveckling
 Bostadsförsörjningsprogrammets mål har uppdaterats med skrivelsen att ”Bostads-

beståndet ska stimulera till permanent boende i kommunen”
 Kommunens planreserv har justerats (sid 8)
 (sid 17) Stycket ”Simrishamns styrkor” fått ett ökat fokus på att konst och kultur bi-

drar till kommunens attraktivitet
 CEMR-deklarationen har lagts till under ”Lagar och styrdokument”
 Stycket om infrastruktur har (sid 22) har kompletterats med utmaningar gällande

elförsörjning, stycket har även kompletterats med åtgärder och utmaningar
gällande dricksvattenförsörjningen

 Programmet har kompletterats med boendepreferenser för äldre samt statistik
kring hemmaboende unga vuxna (sid 23)

 Statistik om marknadsdjup har adderats under stycket ”Efterfrågan på bostäder”
 Målet för bostadsbyggande (sid 23) har förklarats utifrån behov och efterfrågan

samt hänsyn på kommunens ökande befolkning under 2020
 (Sid 25) Information kring uppföljning av handlingsplanen har adderats
 Under temat ”God bebyggd miljö och hållbarhet” har information om hållbara

vattentjänster och biologisk mångfald lagts till
 Under temat ”Tillgång på bostadsmarknaden för alla” har nyanlända inkluderats

under gruppen ”Ekonomiskt svaga hushåll” och programmet har kompletterats
med information om att problem med hemlöshet och vräkningar saknas i kommu-
nen

 Handlingsplanen (sid 30) har uppdaterats
 Statistik kring befolkningsökning 2020, ökat flyttnetto och coronapandemins

effekter, har adderats under rubriken ”Befolkningstrend”
 Information kring bredbandsutbyggnad har uppdaterats (sid 36)
 Kartmaterial med statistik om utbildningsnivå har justerats (sid 37)
 Könsuppdelad statistik om hushållen ekonomi har lagts till under rubriken
 ”Hushållen ekonomi” samt statistik om inkomstkrav

Samhällsplaneringsnämnden beslutade 2021-03-18, § 57, att godkänna samrådsredogörel-
sen för ”Bostadsförsörjningsprogrammet/riktlinjer för bostadsförsörjningsprogram för Sim-
rishamns kommun 2021–2025” samt föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna 
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

antagandehandling för ”Bostadsförsörjningsprogram/riktlinjer för bostadsförsörjning för 
Simrishamns kommun 2021–2025.”

Yrkande

Kjell Dahlberg (ÖP) lägger ett tilläggsyrkande: Simrishamns Bostäder AB i Simrishamns 
kommun ges möjlighet att utöka sitt bostadsbestånd i inlandsbyarna med start under inne-
varande mandatperiod.

Ajournering

Ajournering är begärd och ska verkställas, kl 17.45-17.55.

Yrkande

Anders Johnsson (M), Paul Frogner Kockum (KD), Fredrik Ramberg (SD) och Sven Olof 
Andersson Hederoth (L) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.

Pia Ingvarsson (S) och Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till Kjell Dahlberg (ÖP) tilläggs-
yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Kjell Dahlbergs (ÖP) tilläggsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutat avslå detsamma.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna antagandehandling för ”Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns 
kommun 2021-2025”.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden
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§ 112 Dnr 2020/451

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utredning angående deltagande i gemensamt handläggarkontor och 
överförmyndarnämnd 

Ärendebeskrivning

Tomelilla, Ystad och Sjöbo har idag en gemensam överförmyndarnämnd och ett gemen-
samt kontor beläget i Tomelilla. Frågan om Överförmyndarverksamheten i Simrishamns 
kommun skall gå samman med dessa motsvarande verksamheter i Tomelilla, Ystad och 
Sjöbo behandlades av kommunstyrelsen den 10 februari 2021, §30. Kommunstyrelsen be-
slutade att återremittera ärendet för att innan förfrågan om ett samgående görs till de sam-
verkande kommunerna, undersöka möjligheten att bibehålla nuvarande organisation men 
att ingå ett mer ingående samarbetsavtal.

Förfrågan har ställts till Tomelilla kommun om förutsättningarna för ett samarbetsavtal, 
och Tomelilla kommun har återkommit med svaret att kommunen tackar nej till ett samar-
betsavtal.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2021-05-19, § 130
Arbetsutskottets beslut, 2021-04-21, §117
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-30
Svar på förfrågan om samarbetsavtal från Tomelilla, 2021-03-16
Förfrågan till Tomelilla kommun om förutsättningarna för ett samarbetsavtal, 2021-03-09
Kommunstyrelsens beslut, 2021-02-10, §30
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2021-01-20, §17
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22
Kostnadskalkyl gemensamt överförmyndarkansli 2020
Utredning angående deltagande i gemensamt handläggarkontor och överförmyndarnämnd, 
2020-12-11.

Överläggning

Ordföranden, Christer Akej (M), föreslår att man gör en redaktionell ändring i kommunstyrel-
sens beslutsförslag vad gäller första att-satsen som ändras till att ”Simrishamns kommun öns-
kar ingå i ett gemensamt handläggarkontor samt ingå i en gemensam överförmyndarnämnd 
tillsammans med Tomelilla, Ystad och Sjöbo.

Kommunfullmäktige godkänner den redaktionella ändringen.
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Yrkande

Pia Ingvarsson (S) yrkar att andra att-satsen i kommunstyrelsens beslutsförslag får följande 
lydelse: Handläggare ska finnas på plats i Simrishamn.

Tomas Assarsson (SD), Jeanette Ovesson (M), Gudrun Schyman (FI) och Anneli Rosha-
gen (KD) yrkar bifall till Pia Ingvarssons yrkande.

Beslutsomgång

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige är överens om att-sats 1 och 3 i kommun-
styrelsens beslutsförslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag gällande att-sats 2 
mot Pia Ingvarssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Pia Ing-
varssons yrkande (S).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Simrishamns kommun önskar ingå i ett gemensamt handläggarkontor samt ingå i 
en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Tomelilla, Ystad och Sjöbo.

 Handläggare ska finnas på plats i Simrishamn.

 Då detta förutsätter att kommunfullmäktige i Tomelilla, Ystad och Sjöbo fattar samma 
beslut, skickas förfrågan till kommunerna.

_______
Beslutet expedieras till:
Tomelilla kommun
Ystad kommun
Sjöbo kommun
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§ 113 Dnr 2021/148

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ej färdigbehandlade motioner 2021 

Ärendebeskrivning

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

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

Enligt Kommunallagen, kap 5, § 35, 2:a stycket, ges kommunfullmäktige rätt att avskriva 
motioner som inte beretts och beslutats inom ett år från det att motionen väckts.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2021-05-19, § 131
Arbetsutskottets beslut, 2021-04-21, § 118
Tjänsteskrivelse, KLK, 2021-04-08
Sammanställning över ej färdigbehandlade motioner.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Med godkännande lägga den i ärendet gjorda sammanställningen till handlingarna

_______
Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsplaneringsnämnden
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 114 Dnr 2020/239

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lokal för kommunfullmäktiges sammanträden 

Ärendebeskrivning

I samband med behandlande och beslut kring inkommen motion, avseende digitalt vote-
ringssystem, i kommunfullmäktige den 26 oktober 2020, § 211, beslutades bland annat 
också uppdra åt kommundirektören att se på en permanent lokal för kommunfullmäktiges 
sammanträde framöver.

Kommundirektörens beredning av ärendet behandlades vid kommunfullmäktiges samman-
träde den 1 mars 2021, § 46, beslutet blev då att återremittera ärendet tills man med större 
sannolikhet vet vad Skeppets lokaler kan användas till.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2021-05-19, § 132
Arbetsutskottets beslut, 2021-04-21, § 119
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-12.
Kommunfullmäktiges beslut, 2021-03-01, § 46.
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-11-30, § 246.
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-10-26, § 211.
Kommunstyrelsens beslut, 2020-08-19, § 159.
Kommunstyrelsens beslut, 2020-05-13, § 100.

Yrkande

Pia Ingvarssons (S) yrkar att som lokal för kommunfullmäktiges sammanträden framöver 
nyttjas Österlengymnasiets aula.

Gudrun Schyman (FI), Mats Sundbeck (V), Peter Rimsby (M), Paul Frogner Kockum (KD), 
Mats Bengtsson (C) och Lisa Kvarnbäck (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsför-
slag. 

Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag mot Pia Ingvarssons 
(S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens besluts-
förslag.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 114 forts Dnr 2020/239

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Som lokal för kommunfullmäktiges sammanträde skall framöver nyttjas Skeppet.

  Som en konsekvens får § 9 i Kommunfullmäktiges arbetsordning justeras utifrån  
fattat beslut om lokal för kommunfullmäktiges sammanträden.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2021-05-31

§ 115 Dnr 2021/37

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas:

- Motion från Lisa Kvarnbäck (MP) – En grönare årsredovisning – remitterad till 
kommunstyrelsen.

- Motion från Pia Ingvarsson (S) m fl – Campus Österlens verksamhet och organisa-
toriska hemvist – remitterad till kommunstyrelsen/barn- och utbildningsnämnden.

- Motion från Berit Olsson (S) och Lennart Månsson (S) – Utreda förutsättningarna 
för att införa appen ”Enkelt avhjälpta hinder” samt inrätta en ”trygghetsapp” – re-
mitterad till kommunstyrelsen.

- Samhällsplaneringsnämndens beslut: Regler för servicenivå på badplatserna.

- Kultur- och fritidsnämndens beslut: Regler för servicenivå på badplatserna i Sim-
rishamns kommun

- Kultur- och fritidsnämndens beslut: Kultur- och idrottspris samt föreningsledarsti-
pendium 2021.

_____
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