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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Mötet genomförs digitalt via Teams, kl 16.00-17.55 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
 2022-02-28  
 

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) 
Kaj Ovesson (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M) 
Ylva Stockelberg Deilert (L) tjänstgör för Sven Olof An-
dersson Hederoth (L) 
Gudrun Schyman (FI) 
Christer Grankvist (S) 
Peter Rimsby (M) 
Thomas Paulsson (SD) 
Berit Olsson (S) 
Pontus Ekström (MP), §§ 20-25, 27-33 
Mats Sundbeck (V) 
Christer Akej (M) 
Anneli Roshagen (KD) 
Anita Svensson (C) 
Christer Persson (ÖP) 
Per Andersson (S) 

 Hans Dahlqvist (SD) 
Ingela Bröndel (M) tjänstgör för Frida Törnquist (M) 
Ann-Christin Råberg (S) 
Åke Andrén Sandberg (L) 

 Patrik Coucher (SD) 
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) 
Peo Nilsson (SD) 
Jan Vokoun (S) 
Kristina Nilsson (M) 
Lotta Beskow (MP) 
Anita Olsson (S) 
Margaretha Hagstad (V) tjänstgör för Ingemar Nilsson (V) 
Jan-Erik Månsson (M) tjänstgör på vakant plats 
Lotta Hildebrand (L) 
Jenny Assarsson (SD) 
Ingmarie Jacobsen (FI) 
Henrik Mårtensson (C) 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
 2022-02-28  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
 Lennart Månsson (S) 

Kristina Åhberg (M) 
 Kjell Dahlberg (ÖP) 
 
Övriga deltagande Matts Karlsson (M) 

Martin Nkoubou (), §§ 24-33 
Anna Ling (C) 
Christl Bengtsson (S) 
Lars Johansson (S) 
Jan-Erik Persson (S) 
Birgitta Öman (S) 
Kitty Verngren (S) 
Ulrika Persson (S) 
Alf Persson (SD) 
Gun Lidman Nilsson (FI) 
Christer Vigren (ÖP) 
Mats Kaldvee (ÖP) 

 
 Diana Olsson, kommundirektör 

Anita Ipsen, kanslichef 
Carina Persson, nämndsekreterare 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
 2022-02-28  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 20 Val av justerare samt fastställande av justeringssam-

manträde 
2022/33  

§ 21 Fastställande av ärendelista 2022/34  
§ 22 Information från kommundirektören om kommunens 

förberedelser med anledning av invasionen av Ukraina 
2021/406  

§ 23 Fråga till samhällsplaneringsnämndens ordförande: 
Var är och hur ser framtiden ut för den kommunägda 
brandbilen. 

2022/37  

§ 24 Interpellation från Pia Ingvarsson (S) till kommunsty-
relsens ordförande: Är ordföranden enig med social-
nämnden att aktivitetsersättning ska betraktas som 
inkomst samt kommer man kommunicera med Sim-
rishamns Bostäder om ändring i ägardirektiven? 

2022/66  

§ 25 Stimulansbidrag till trygghetsbostäder 2021/403  
§ 26 Motion från Pia Ingvarsson (S) m.fl. - Campus Öster-

lens verksamhet och organisatoriska hemvist 
2021/183  

§ 27 Gång- och cykelväg Skillinge - Hammar (Sydkustle-
den) 

2020/50  

§ 28 Val av ledamot i Sydöstra Skånes Räddningstjänstför-
bund efter Frederick Thott (M) 

2022/3  

§ 29 Nominering av  revisor i Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund efter Birger Johansson (S) 

2021/402  

§ 30 Val av lekmannarevisor i Simrishamns Bostäder efter 
Birger Johansson (S) 

2021/402  

§ 31 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Samhällsplane-
ringsnämnden - Gunilla Tynell (L) 

2022/65  

§ 32 Avsägelse från uppdrag som ledamot i socialnämnden 
- Hasse Bengtsson (S) 

2022/78  

§ 33 Motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik 
Mårtensson (C) - Inrättande av tjänst som landsbygds-
utvecklare - Remitterad till Samhällsplaneringsnämn-
den 

2022/60  
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-28  
 
 
 
 
 
 

§ 20   Dnr 2022/33 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare samt fastställande av justeringssammanträde 

Att justera dagens protokoll utses Henrik Mårtensson (C) och Jan Vokoun (S). 

Justeringssammanträde äger rum fredagen den 4 mars 2022, kl 08.30, på kommunled-
ningskontoret, Simrishamn. 

_____ 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-28  
 
 
 
 
 
 

§ 21   Dnr 2022/34 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

Ärende 15 på kungörelsen ska ha följande rubrik ”Nominering av revisor till Ystad-
Österlenregionens miljöförbund efter Birger Johansson (S). 

Ärende 4 ”Information från kommundirektören” kommer handla om kommunens förbere-
delser med anledning av invasionen av Ukraina. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

• Godkänna upprättad kungörelse med ändringar enligt ovan. 

_____ 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-28  
 
 
 
 
 
 

§ 22   Dnr 2021/406 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från kommundirektören om kommunens förberedelser med 
anledning av invasionen av Ukraina 

Kommundirektör Diana Olsson informerar om de förberedelser som kommunen gör med 
anledning av invasionen av i Ukraina. 

I Sverige jobbar man enligt ansvarsprincipen vilket innebär att de som är ansvariga till var-
dags även är ansvariga i krissituationer. 

Samverkan sker veckovis med länsstyrelsen samt andra som blir berörda av krisen. 

Kommunens ansvar handlar om att tillse att våra verksamheter fungerar i denna kris. Man 
ser över sin beredskap när det gäller eventuell flyktingmottagning. All flyktingmottagning 
hanteras av Migrationsverket. Kommunen blir berörd om det t ex gäller barn som ska gå i 
förskola/skola. 

Sverige är inte utmärkt som primärt flyktingland. Kommer man hit från Ukraina får man 
vistas i landet under 3 månader utan att man behöver ta kontakt med någon myndighet. 

Diskussionen om skyddsrum har blivit aktuell. Skyddsrum används enbart vid krig. I dags-
läget tillser man att de skyddsrum som är utpekade enligt MSB är utrustade för att kunna 
användas. 
Kommunen tar inte på sig något samordnande uppdrag. 

Simrishamns kommun har gjort en överenskommelse med Ystad, Sjöbo och Tomelilla 
kommuner om att lägga ut en likartad information på respektive kommuns hemsida. 

Kommunens ledningsgrupp träffas en gång i veckan för att stämma av hur man ligger i fas 
med sitt förberedelsearbete. Uppstår något akut träffas man oftare. 

Information sker löpande till arbetsutskottet i samband med att ledningsgruppen haft möte. 
 
Efter kommundirektörens information håller kommunfullmäktige en tyst minut. 

_____ 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-28  
 
 
 
 
 
 

§ 23   Dnr 2022/37 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Svar på fråga till samhällsplaneringsnämndens ordförande: Var är och 
hur ser framtiden ut för den kommunägda brandbilen. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2022-01-31, § 6, behandlades en fråga från Pia 
Ingvarsson (S) om ”Var är och hur ser framtiden ut den för kommunägda brandbilen” 
 
Frågan var ställd till samhällsplaneringsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson (C). 
 
För att kunna ge ett fullständigt svar på frågan önskade Carl-Göran Svensson (C) få besva-
ra frågan vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2022. 
 
Samhällsplaneringsnämndens ordförande, Carl-Göran Svensson (C) besvarar frågan från 
Pia Ingvarsson (S). 
 
_____ 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-28  
 
 
 
 
 
 

§ 24   Dnr 2022/66 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Interpellation från Berit Olsson (S) till kommunstyrelsens ordförande: 
Är ordföranden enig med socialnämnden att aktivitetsersättning ska be-
traktas som inkomst samt kommer man kommunicera med Simrishamns 
Bostäder om ändring i ägardirektiven?  

Ärendebeskrivning 
 
Berit Olsson (S) har i interpellation ställt frågan om ordföranden är enig med socialnämn-
den att aktivitetsersättning ska betraktas som inkomst samt kommer man kommunicera 
med Simrishamns Bostäder om ändring i ägardirektiven. 
 
Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Interpellation från Berit Olsson (S), 2022-02-11. 
 
Ordföranden ställer frågan om interpellationen får ställas. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Interpellationen från Berit Olsson (S) får ställas. 
 

• Interpellationen besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäkti-
ges sammanträde i mars 2022. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens ordförande Jeanette Ovesson (M) 
Berit Olsson (S) 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-28  
 
 
 
 
 
 

§ 25   Dnr 2021/403 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Stimulansbidrag till trygghetsbostäder  

Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden har inkommit med ett förslag om att upphäva tidigare beslut av kommun-
fullmäktige avseende stimulansbidrag till trygghetsbostäder med anledning av nedanståen-
de förändringar. 
 
Trygghetsbostäder är en boendeform som tillkom för att ge äldre personer större gemen-
skap och trygghet. Regeringen beslutade om investeringsstöd med målet att det skulle bli 
fler hyresrätter för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden. Stödet utgick inte 
till trapphus, korridorer, tvättstugor och liknande utrymmen. Kommunfullmäktige besluta-
de 2011-03-28 § 25 om kriterier för stimulans av trygghetsbostäder i Simrishamns kom-
mun. Detta då det vid denna tidpunkt inte fanns möjlighet att via staten få ett stöd för ge-
mensamhetsutrymme och för personal (värdinna).  
 
Boverket har ändrat regelverket kring detta och det är nu möjligt att ansöka såväl om inve-
steringsstöd som stöd för den dagliga personalen. Länsstyrelsen utreder och beslutar om 
dessa stöd. Med anledning av dessa förändringar så föreslås att Simrishamns kommun inte 
längre beviljar stimulansbidrag för trygghetsbostäder. 
 
Kommunledningskontoret har inget att erinra mot detta förslag.   
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-02-16, § 22 
Arbetsutskottets beslut, 2022-01-26, § 11 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-01-17 
Socialnämndens sammanträdesprotokoll daterad 2021-12-16 § 161 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-30 
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll daterad 2011-03-28 § 25 
Boverkets information om statligt stöd till bostäder för äldre personer 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• I enlighet med socialnämndens beslut upphäva det av kommunfullmäktige fattade 
beslut per 2011-03-28 § 25 avseende kriterier för stimulans av trygghetsbostäder i 
Simrishamns kommun  
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-28  
 
 
 
 
 
 

§ 25 forts   Dnr 2021/403 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-28  
 
 
 
 
 
 

§ 26   Dnr 2021/183 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Pia Ingvarsson (S) m.fl. - Campus Österlens verksamhet och 
organisatoriska hemvist  

Ärendebeskrivning 
 
Pia Ingvarsson (S) med flera föreslår i motion daterad den 4 maj 2021 att: 
”Campus Österlen snarast organisatoriskt överförs från bun till kommunstyrelsen och att 
ledningsstrukturen bibehålls med en verksamhetschef underställd och arbetsledd av kom-
mundirektören”. 
 
Motionärerna framför i sin motion bland annat att Campus Österlens verksamhet och orga-
nisatoriska hemvist diskuteras flitigt och är föremål för ganska genomgripande förändring-
ar samt att revisionen i en granskningsrapport 2020 lyft frågan om Campus Österlens orga-
nisatoriska hemvist och uppdrag. 
 
Motionen överlämnades till barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen för be-
redning. 
Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen vid sammanträde den 25 oktober 2021, 
§ 202, beslutades att återemittera ärendet för att ta fram en konsekvensanalys samt förslag 
till finansiering. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har därefter vid sammanträde den 14 december 2021, § 
142, behandlat ärendet och bland annat beslutat godkänna framlagt förslag till konsekven-
sanalys och förslag till finansiering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-02-16, § 23 
Arbetsutskottets beslut, 2022-01-26, § 12 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-13. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2021-12-14, § 142. 
Risk- och konsekvensanalys, godkänd av barn- och utbildningsnämnden. 
Kommunfullmäktiges beslut, 2021-10-25, § 202. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-22. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2021-08-31, § 97. 
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2021-06-09. 
Motion från Pia Ingvarsson (S) m fl, 2021-05-04. 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-28  
 
 
 
 
 
 

§ 26 forts   Dnr 2021/183 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Yrkande 
 
Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till motionen, att Campus Österlen organisatoriskt överflyt-
tas till kommunstyrelsen. 
Finansiering sker genom att flytta över 860 tkr från barn- och utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen. 
 
Gudrun Schyman (FI), Christer Grankvist (S), Kjell Dahlberg (ÖP) och Lotta Beskow 
(MP) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande. 
 
Jaennine Olesen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 
 
Anneli Roshagen (KD), Lotta Hildebrand (L) och Mats Bengtsson (C) yrkar bifall till 
Jaennine Olesens (M) yrkande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag, avslå motionen, mot 
att Pia Ingvarssons yrkande (S) att bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige be-
slutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag, avslå motionen. 
 
Votering begärs och verkställs. 
 
Omröstning 
 
Den som röstar på kommunstyrelsens beslutsförslag röstar Ja. 
 
Den som röstar för Pia Ingvarssons (S) yrkande röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller med 28 Ja-röster, 19 Nej-röster samt 2 frånvarande, omröstningsbilaga 
1. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Motionen avslås. 
 
Reservation 
 
Mot beslutet anmäler 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), Lennart Månsson (S), Gudrun Schyman 
(FI), Margarethe Müntzing (FI), Ingmarie Jacobsen (FI), Christer Persson (ÖP),  
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-28  
 
 
 
 
 
 

§ 26 forts   Dnr 2021/183 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Kjell Dahlberg (ÖP) och Lotta Beskow (MP) reservation. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Pia Ingvarsson (S) 
Christer Grankvist (S) 
Gudrun Schyman (FI) 
Ingemar Hansson (V) 
Lisa Kvarnbäck (MP) 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-28  
 
 
 
 
 
 

§ 26 forts   Dnr 2021/183 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
OMRÖSTNINGSBILAGA 1 

     

SAMMANTRÄDESDATUM  
  

2022-02-28 
  

      

      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     
Kaj Ovesson (M)     X     
Ylva Stockelberg Deilert (L)     X     
Gudrun Schyman (FI)       X   
Christer Grankvist (S)       X   
Peter Rimsby (M)     X     
Thomas Paulsson (SD)     X     
Berit Olsson (S)       X   
Pontus Ekström (MP)           
Mats Sundbeck (V)       X   
Christer Akej (M)     X     
Anne-Li Roshagen (KD)     X     
Anita Svensson (C)     X     
Christer Persson (ÖP)       X   
Per Andersson (S)       X   
Hans Dahlqvist (SD)     X     
Ingela Bröndel (M)     X     
Ann-Christin Råberg (S)       X   
Åke Andrén Sandberg (L)     X     
Patrik Coucher (SD)     X     
Margarethe Müntzing (FI)       X   
Anders Johnsson (M)     X     
Göran Persson (S)       X   
Hanna Persson (M)     X     
Mats Bengtsson (C)     X     
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-28  
 
 
 
 
 
 

§ 26 forts   Dnr 2021/183 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Bengt-Åke Lindell (SD)     X     
Else-Beth Rolf (S)       X   
Sven Olsson (M)     X     
Peo Nilsson (SD)     X     
Jan Vokoun (S)       X   
Kristina Nilsson (M)     X     
Lotta Beskow (MP)       X   
Anita Olsson (S)       X   
Margaretha Hagstad (V)       X   
Jan-Erik Månsson (M)     X     
Lotta Hildebrand (L)     X     
Jenny Assarsson (SD)     X     
Ingmarie Jacobsen (FI)       X   
Henrik Mårtensson (C)     X     
Lennart Månsson (S)       X   
Kristina Åhberg (M)     X     
Kjell Dahlberg (ÖP)       X         

Ja: 
  

28 
  

Nej: 
  

19 
  

AVSTÅR: 
  

0 
  

FRÅNVARANDE: 
  

2 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-28  
 
 
 
 
 
 

§ 27   Dnr 2020/50 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Gång- och cykelväg Skillinge - Hammar (Sydkustleden)  

Ärendebeskrivning 
 
Trafikverket översände under våren 2021 tilläggsavtal och utökad kostnadskalkyl avseende 
projektet gång-och cykelväg Skillinge – Hammar.  
 
Tillägget till det tidigare undertecknade medfinansieringsavtalet från 2016 är föranlett av 
bedömda ökade kostnader i projektet och för att säkerställa projektets fortsatta finansiering 
måste avtalet förnyas mellan samtliga parter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 §199 att inte godkänna tilläggsavtalet.  
§8 i tilläggsavtalet bedömdes innebära en allt för stor osäkerhet för Simrishamns kommun 
gällande framtida avtal och eventuella kostnadsökningar. 
 
I dialog med Region Skåne och Trafikverket har skrivningen gällande §8 i tilläggsavtalet 
nu förtydligats och skrivits om enligt kommunfullmäktiges tidigare önskemål.  
 
Region Skåne har efter det tidigare beslutet från Ystad och Simrishamns kommuner nu 
påbörjat arbetet med att omfördela ekonomiska medel i förslag till regional transportinfra-
struktur för Skåne 2022–2033 så att framtida eventuella kostnadsökningar belastar den 
regionala transportinfrastrukturplanen i stället för kommunernas budget. Detta innebär att 
Simrishamns kommun enligt det reviderade tilläggsavtalet får ett kostnadstak i projektet på 
10,1 miljoner. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-20-16, § 24 
Tjänsteskrivelse, KLK, 2022-01-31 
Arbetsutskottets beslut, 2022-01-26, § 13 
Reviderat tilläggsavtal mellan Trafikverket, Ystad och Simrishamns kommuner, 2022-01-
17 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25 §199 
Förvaltningens tidigare tjänsteskrivelse, 2021-10-22 
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2021-05-27 §114 
Undertecknat medfinansieringsavtal mellan Trafikverket, Ystad och Simrishamns kommu-
ner, 2016-08-26. 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-28  
 
 
 
 
 
 

§ 27 forts   Dnr 2020/50 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
 
Yrkanden 
 
Jeanette Ovesson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 
 
Tomas Assarsson (SD) yrkar avslag på medfinansieringsavtalet. 
 
Pia Ingvarsson (S), Christer Akej (M), Mats Sundbeck (V), Gudrun Schyman (FI), Carl-
Göran Svensson (C), Lotta Beskow (MP, Kjell Dahlberg (ÖP) och Anneli Roshagen (KD) 
yrkar bifall till Jeanette Ovessons (M) yrkande. 
 
Avstå från att delta i beslut 
 
Lotta Hildebrand (L), Åke Andrén Sandberg (L), Ylva Stockelberg Deilert (L) och Mats 
Bengtsson (C) avstår från att delta i beslut av ärendet.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Jeanette Ovesson (M) yrkande om bifall till kommun-
styrelsens beslutsförslag mot Tomas Assarssons (SD) yrkande om avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag. 
 
Votering begärs och verkställs. 
 
Omröstning 
 
Den som röstar för bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag röstar Ja. 
 
Den som röstar för bifall till Tomas Assarssons (SD) avslagsyrkande röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller med 36 Ja-röster, 8 Nej-röster, 4 som avstår samt 1 frånvarande, om-
röstningsbilaga 2. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

• Godkänna medfinansieringsavtalet. 
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§ 27 forts   Dnr 2020/50 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

• Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören att underteckna 
avtalet. 
 

• Finansiering sker genom att uppdra åt Samhällsplaneringsnämnden ta med kostna-
den 8,165 mkr i investeringsplaneringen för 2025. 

 
Protokollsanteckning 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Mats Bengtsson (C) önskar lägga 
protokollsanteckning, vilket kommunfullmäktige godkänner. 
 
Kristdemokraterna instämmer i Moderaternas protokollsanteckning. 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsplaneringsnämnden 
Trafikverket – sara.lundgren@trafikverket.se 
Region Skåne – ludvig.widestam@skane.se 
Ystad kommun – kommunen@ystad.se 
 
 
 
  

19

mailto:sara.lundgren@trafikverket.se
mailto:ludvig.widestam@skane.se
mailto:kommunen@ystad.se


  
 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-28  
 
 
 
 
 
 

§ 27 forts   Dnr 2020/50 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Protokollsanteckning 
 
Moderaterna, lämnar följande protokollsanteckning: 
 
En gång- och cykelväg mellan Skillinge och Hammar är mycket angelägen. Idag tvingas 
fotgängare och cyklister använda kustvägen som är smal och livligt trafikerad, speciellt 
under turistsäsongen. Det gör att olycksrisken är hög. Därför är det viktigt att en ny GC-
väg kommer till stånd så fort som möjligt. Vi beklagar dock att vi från kommunens sida 
inte fått vara med mer och diskutera kring och påverka dragningen av den nya GC-vägen. I 
grunden anser vi en dragning söder om kustvägen skulle vara att föredra men Trafikverket 
har, med stöd av Länsstyrelsen, deklarerat att det enligt rådande lagstiftning är omöjligt. Vi 
har fått igenom vårt krav på ett kostnadstak för vad Simrishamns kommun ska betala i av-
talet. Utifrån detta ställer vi oss därför positiva till avtalet.  

Kristdemokraterna instämmer i Moderaternas protokollsanteckning. 

Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning 
 
 Till att börja med så är vi såklart positiva till en GC väg men vi yrkar avslag till att under-
teckna det nya medfinansieringsavtalet och skulle helst vilja se att hela avtalet rivs upp och 
att man gör ett omtag i detta. 
 
Och där då de inblandade får sin röster hörda genom en dialog som dom anser inte ha fun-
nits eller att dom har fått möjlighet att påverka men även att man ser på andra alternativ 
vad gäller dragningen. 
 
Centerpartiet lämnar följande protokollsanteckning 
 
Denna utdragna process har nu kommit till vägs ände. Det har varit en process från TRV:s 
sida som lämnar mycket i övrigt att önska. Centerpartiet beklagar detta. Detta till trots an-
ser Centerpartiet att en GC väg är viktig på vägen mellan Skillinge och Hammar. 
Centerpartiet kommer trots våra och medborgarnas invändningar att bifalla att en GC väg 
byggs för att skapa en trafiksäker lösning. 
Vi har förhoppningen att TRV bygger denna GC väg på ett miljö och klimatsmart sätt och 
med iakttagande av boende och näringsidkares synpunkter inte minst jordbrukets. 
 
Mats Bengtsson (C) lämnar följande protokollsanteckning 
  
Jag är införstådd med att beslutet endast handlar om finansieringen men jag vill på detta 
sätt markera mot Trafikverkets hantering och planering av byggandet av gång- och cykel-
vägen.  
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§ 27 forts   Dnr 2020/50 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Jag är i grunden positiv till att det byggs en separerad gång- och cykelväg och anser att 
denna behöver byggas snarast men med försiktighetsprincipen som ledstjärna.   
Det största problemet är avsaknaden av dialog med de som är direkt berörda av bygget 
men även hur mycket mark som ska tas i anspråk.  
 
När det gäller marken så menar jag att det går att bygga på ett mindre omfattande sätt som 
då sparar flera hektar av värdefull åkermark.  
 
_____ 
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§ 27 forts   Dnr 2020/50 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

OMRÖSTNINGSBILAGA 2 
     

SAMMANTRÄDESDATUM  
  

2022-02-28 
  

      

      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   
Kaj Ovesson (M)     X     
Ylva Stockelberg Deilert (L)         X 
Gudrun Schyman (FI)     X     
Christer Grankvist (S)     X     
Peter Rimsby (M)     X     
Thomas Paulsson (SD)       X   
Berit Olsson (S)     X     
Pontus Ekström (MP)     X     
Mats Sundbeck (V)     X     
Christer Akej (M)     X     
Anne-Li Roshagen (KD)     X     
Anita Svensson (C)     X     
Christer Persson (ÖP)     X     
Per Andersson (S)     X     
Hans Dahlqvist (SD)       X   
Ingela Bröndel (M)     X     
Ann-Christin Råberg (S)     X     
Åke Andrén Sandberg (L)         X 
Patrik Coucher (SD)       X   
Margarethe Müntzing (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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§ 27 forts   Dnr 2020/50 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Else-Beth Rolf (S)     X     
Sven Olsson (M)     X     
Peo Nilsson (SD)       X   
Jan Vokoun (S)     X     
Kristina Nilsson (M)     X     
Lotta Beskow (MP)     X     
Anita Olsson (S)     X     
Margaretha Hagstad (V)     X     
Jan-Erik Månsson (M)     X     
Lotta Hildebrand (L)         X 
Jenny Assarsson (SD)       X   
Ingmarie Jacobsen (FI)     X     
Henrik Mårtensson (C)     X     
Lennart Månsson (S)     X     
Kristina Åhberg (M)     X     
Kjell Dahlberg (ÖP)     X           

Ja: 
  

36 
  

Nej: 
  

8 
  

AVSTÅR: 
  

4 
  

FRÅNVARANDE: 
  

1 
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§ 28   Dnr 2022/3 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av ledamot i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund efter Frede-
rick Thott (M)  

Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 31 januari 2022, § 17, entledigades Frederick 
Thott från uppdraget som ledamot i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF. 
 
Val av ny ledamot bordlades till sammanträdet 28 februari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges beslut, 2022-01-31, § 17. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Till ny ledamot i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF, utses 
 
Anders Johnsson (M) 
Stockebodavägen 16 
272 97 GÄRSNÄS 
 

• Till ny ersättare i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF, utses 
 
Kristina Nilsson (M) 
Rundelsgatan 1 
277 40 SANKT OLOF 
 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Anders Johnsson (M) 
Kristina Nilsson (M) 
SÖRF 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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§ 29   Dnr 2021/402 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Nominering av revisor i Ystad-Österlenregionens miljöförbund efter Bir-
ger Johansson (S)  

Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-01-31, § 16 entledigades Birger Johansson 
(S) från uppdraget som revisor i Ystad- Österlenregionens miljöförbund. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31, § 16 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Till ny revisor i Ystad-Österlenregionens miljöförbund nomineras 
 
Ulf Bengtsson (S) 
Idrottsvägen 5 
277 40 SANKT OLOF 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Ulf Bengtsson (S) 
Tomelilla kommun 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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§ 30   Dnr 2021/402 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av lekmannarevisor i Simrishamns Bostäder efter Birger Johansson 
(S)  

Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-01-31, § 16, entledigades Birger Johansson 
(S) från uppdraget som lekmannarevisor i Simrishamns Bostäder AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31, § 16. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Till ny lekmannarevisor i Simrishamns Bostäder AB utses 
 

Ulf Bengtsson (S)  
Idrottsvägen 5 
277 40 SANKT OLOF 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Ulf Bengtsson (S) 
Simrishamns Bostäder AB 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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§ 31   Dnr 2022/65 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Avsägelse från uppdrag som ledamot i Samhällsplaneringsnämnden - 
Gunilla Tynell (L)  

Ärendebeskrivning 
 
Gunilla Tynell (L) har i skrivelse avsagt sig uppdraget om ledamot i Samhällsplanerings-
nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Gunilla Tynell (L), 2022-02-07. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bevilja Gunilla Tynell (L) entledigande från uppdrag som ledamot i Samhällsplane-
ringsnämnden. 

 
• Till ny ledamot i Samhällsplaneringsnämnden utses 

 
Pia Nordström (L) 
Repslagaregatan 11 
272 31 SIMRISHAMN 
 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Gunilla Tynell (L) 
Pia Nordström (L) 
Samhällsplaneringsnämnden 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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§ 32   Dnr 2022/78 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Avsägelse från uppdrag som ledamot i socialnämnden - Hasse Bengtsson 
(S)  

Ärendebeskrivning 
 
Hasse Bengtsson (S) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i Socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Hasse Bengtsson (S), 2022-02-10. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bevilja Hasse Bengtsson (S) entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämn-
den. 

 
• Till ny ledamot i socialnämnden utses 

 
Tommy Mårtensson (S) 
Sandbyvägen 31 
276 30 BORRBY 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Hasse Bengtsson (S) 
Tommy Mårtensson (S) 
Socialnämnden 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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§ 33   Dnr 2022/38 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden 

Följande meddelande redovisas:  

- Motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C): Inrättande av 
tjänst som landsbygdsutvecklare – remitterad till Samhällsplaneringsnämnden. 

 
_____ 
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