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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Mötet genomförs digitalt via Teams, kl 16.00-17.15 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
 2022-03-28  
 

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) 
  Henric Appelkvist (M) 
  Sven Olof Andersson Hederoth (L) 
  Gudrun Schyman (FI) 
  Christer Grankvist (S) 
  Peter Rimsby (M) 
  Alf Persson (SD) tjänstgör för Thomas Paulsson (SD) 
  Berit Olsson (S) 
  Pontus Ekström (MP) 
  Mats Sundbeck (MP) 
  Christer Akej (M) 
  Anita Svensson (C) 
  Christer Persson (ÖP) 
  Christl Bengtsson (S) tjänstgör för 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) 
  Staffan Olzon (FI) tjänstgör för Margarethe Müntzing () 
  Anders Johnsson (M) 
  Göran Persson (S) 
  Hanna Persson (M) 

Mats Bengtsson (C) 
Bengt-Åke Lindell (SD) 
Lars Johansson (S) tjänstgör för Else-Beth Rolf (S) 
Sven Olsson (M) 
Peo Nilsson (SD) 
Jan Vokoun (S) 
Kristina Nilsson (M) 
Ann Touré (MP) tjänstgör för Lotta Beskow (MP) 
Anita Olsson (S) 
Ingemar Hansson (V) 
Kaj Ovesson (M) 
Lotta Hildebrand (L) 
Jenny Assarsson (SD) 
Ingmarie Jacoben (FI) 
Henrik Mårtensson (C) 
Lennart Månsson (S) 
 

2



  
 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
 2022-03-28  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

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

 
Övriga deltagande Matts Karlsson (M) 
  Anitha Lindkvist (M), §§ 36-44 
  Jan-Erik Månsson (M) 
  Martin Nkoubou () 
  Jan-Erik Persson (S), §§ 36-44 
  Birgitta Öman (S) 
  Ulrika Persson (S) 
  Margaretha Hagstad (V) 
  Gun Lidman Nilsson (FI) 
  Mats Kaldvee (ÖP) 
 
  Lars Johan Rosvall, ekonomichef, § 38 
  Diana Olsson, kommundirektör 
  Anita Ipsen, kanslichef 
  Carina Persson, nämndsekreterare  
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
 2022-03-28  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 34 Val av justerare samt fastställande av justeringssam-

manträde 
2022/33  

§ 35 Fastställande av ärendelista 2022/34  
§ 36 Interpellation från Berit Olsson (S) till kommunstyrel-

sens 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  

§ 37 Interpellation från Gudrun Schyman (FI) till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande: Skolans bristande 
måluppfyllelse 

2022/115  

§ 38 Investeringsriktlinjer 2021/357  
§ 39 Finansiering av utbildningsresa för förtroendevalda i 

Barn- och utbildningsnämnden 
2022/44  

§ 40 Redovisning av ej besvarade motioner 2022/46  
§ 41 Borgensåtagande gällande tillbyggnad av fastigheten 

Galaxen 
2022/56  

§ 42 Verksamhetsområde för vatten och avlopp  - Mellby 
2782 

2022/63  

§ 43 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Samhällsplane-
ringsnämnden - Carin Åström (C) 

2022/150  

§ 44 Länsstyrelsen beslut om ny ledamot i kommunfull-
mäktige efter Frederick Thott (M) 

2022/3  

§ 44 Beslut från Tomelilla kommun angående Bolagsord-
ning och ägardirektiv - Österlen VA AB 

2021/236  

§ 44 Motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik 
Mårtensson (C): Riktlinjer för vattenanvändning - 
Remitterad till Samhällsplaneringsnämnden 

2022/91  

§ 44 Motion från Gudrun Schyman (F!):  Koldioxidbudget 
- Remitterad till Kommunstyrelsen 

2022/95  

§ 44 Motion från Carl-Göran Svensson m.fl. (C): Eftersatt 
underhåll - Remitterad till Kommunstyrelsen 

2022/108  

§ 44 Motion från Gudrun Schyman (F!); Kunskapslyft i 
hållbarhet - Remitterad till Barn- och utbildnings-
nämnden 

2022/109  

§ 44 Motion från Ingmarie jacobsen (FI) - Näringslivsenhet 
samt nya mål för besöksnäringen - Remitterad till 
kommunstyrelsen 

2022/136  
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-28  
 
 
 
 
 
 

§ 34   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 1 april, kl 08.30 på kommunledningskonto-
ret, Simrishamn. 
 
_____ 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-28  
 
 
 
 
 
 

§ 35   Dnr 2022/34 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

Ett valärende har tillkommit på dagens ärendelista; Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
samhällsplaneringsnämnden Carina Åström (C). Ärendet behandlas under punkt 12 B. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

• Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av ärendet enligt ovan. 

_____ 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-28  
 
 
 
 
 
 

§ 36   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 till kommunstyrelsens ordförande om ord-
föranden är enig med socialnämnden att aktivitetsersättning ska betraktas som inkomst 
samt kommer man kommunicera med Simrishamns Bostäder om ändring i ägardirektiven. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 28 februari, § 24, beslöts att interpellationen fick 
ställas. 

Kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M), besvarar interpellationen från Berit 
Olsson (S)  

Beslutsunderlag 

Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Kommunfullmäktiges beslut, 2022-02-28, § 24 
Avtal om bostäder för flyktingar, samt sociala kontrakt, i Simrishamns kommun 
Ägardirektiv, Simrishamns Bostäder AB 
Uthyrningspolicy, Simrishamns Bostäder. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

• Interpellationen anses därmed vara besvarad. 

_____ 
Beslutet expedieras till: 
Berit Olsson (S) 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-28  
 
 
 
 
 
 

§ 37   Dnr 2022/115 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Interpellation från Gudrun Schyman (FI) till barn- och utbildnings-
nämndens ordförande: Skolans måluppfyllelse  

Ärendebeskrivning 
 
Gudrun Schyman (FI) har i interpellation ställt frågan om skolans måluppfyllelse. Frågan 
är ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande. 
 
Ordföranden ställer frågan om interpellationen får ställas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Interpellation från Gudrun Schyman (FI), 2022-03-13. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Interpellationen från Gudrun Schyman (FI) får ställas. 
 

• Interpellationen besvaras av barn- och utbildningsnämndens ordförande vid kom-
munfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Gudrun Schyman (FI) 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-28  
 
 
 
 
 
 

§ 38   Dnr 2021/357 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Investeringsriktlinjer  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige återemitterade ärendet om investeringsriktlinjer 2021-12-20 § 238 för 
att förtydliga hur de gamla besluten ser ut kopplat till förslaget på nya riktlinjer. Nu gällan-
de investeringspolicy säger endast att kommunen ska använda sig av nominell beräk-
ningsmetod för kapitalkostnaderna istället för real annuitetsmetod.  
Kommunfullmäktige ska således ta ställning till om detta konstaterande kan upphävas som 
policy och istället ersättas av nya riktlinjer beslutade av kommunstyrelsen. 
 
Kommunledningskontoret har arbetat fram nya investeringsriktlinjer. De nya riktlinjerna 
föreslås att ersätta den tidigare investeringspolicyn som fastställdes av kommunfullmäktige 
1996-05-20, § 58.  
 
Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en funktionell och effektiv hantering av investering-
ar för att få ett effektivt resursutnyttjande och en rättvis redovisning. Målsättningen är att 
förtydliga beslutsprocessen, roll- och ansvarsfördelning samt hur redovisning av investe-
ringar ska ske. 
 
De föreslagna riktlinjerna sammanfattar hur kommunen idag arbetar med sina investeringar 
både vad avser budgetprocessen såsom redovisningsprocessen samt vilka regler som ska 
gälla för överföring av ej förbrukade anslag. Kommunen följer i allt väsentligt Rådet för 
kommunal redovisnings riktlinjer och Lagen om kommunal bokföring och redovisning, det 
vill säga god kommunal redovisningssed. Således kan konstateras att nominell beräk-
ningsmetod används och att kommunen även infört komponentavskrivning för sina an-
läggningstillgångar för att bättre tydliggöra nyttjandeperioden. 
 
Ansvaret för att detta följs ligger på respektive nämnd såsom alla anslag beslutade av kom-
munfullmäktige gör, det vill säga ansvar för driftsbudget, investeringsbudget samt exploate-
ringsbudget. 
 
Överläggning 
 
Ekonomichef Lars Johan Rosvall informerar om ändringarna som är gjorda i investerings-
riktlinjerna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-03-16, § 37 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-28  
 
 
 
 
 
 

§ 38 forts   Dnr 2021/357 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Arbetsutskottets beslut. 2022-02-23, § 25 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-02-14 
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll daterad 2021-12-20 § 238 
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-11-03 
Investeringsriktlinjer för Simrishamns kommun 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Upphäva tidigare beslutad investeringspolicy (KF 1996-05-20, § 58) per den 31 
mars 2022. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-28  
 
 
 
 
 
 

§ 39   Dnr 2022/44 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Finansiering av utbildningsresa för förtroendevalda i Barn- och utbild-
ningsnämnden  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden har den 25 januari 2022, 6§ fattat beslut om att ställa sig 
bakom att förtroendevalda ska genomföra en resa till förintelseläger i Polen, som i princip 
följer den utbildning som högstadieelever genomförde i slutet av 2021. Barn- och utbild-
ningsnämnden beslutade att översända förslaget till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
och begär att ett minimum på 120 000 kr skjuts till (detta motsvarar halva kostnaden) för 
att täcka delar av kostnaderna för att kunna genomföra utbildningen/resan för förtroende-
valda i Simrishamns kommun. 
 
Jan Rejdnell (L) har lämnat in en skrivelse till nämnden, Insatser och strategi för att mot-
verka våldsbejakande extremism i kommunen. I skrivelsen föreslås att förtroendevalda ska 
ges möjlighet att genomföra en utbildningsresa till förintelseläger i Polen, under Svenska 
Kommittén för antisemitisms (SKMA) regi. 
SKMA har utlovat att stå som arrangör av sådan utbildning och studieresa.  
 
Kostnaden uppges i skrivelsen vara 8 500 kronor per person. Förslagsvis genomförs insat-
sen under april månad 2022. 
 
Ärendet till kommunfullmäktige avser därmed ett äskande från Barn- och utbildnings-
nämnden om 120 000 kronor till finansiering av resan för förtroendevalda i Barn- och ut-
bildningsnämnden.   
 
Som övergripande finansiellt mål i Simrishamns kommun gäller att ekonomin sätter grän-
sen för verksamhetens omfattning. Enligt reglementet för barn- och utbildningsförvaltning-
en fastslås att kommunfullmäktiges budgetbeslut inte enbart ska anses styrande för bud-
getåret, utan för hela den aktuella planperioden. Nämnden kan inte fatta beslut som går 
utanför de ekonomiska ramarna, inte heller under år två eller tre i planperioden.  
Kommunledningskontoret noterar även att inga kostnader för arvoden lyfts fram i ärendet, 
och detta torde bli en betydande kostnad med tanke på att resan omfattar flera dagar. 
Kommunfullmäktige har beslutat om arvode och ersättningar för förtroendevalda i Sim-
rishamns kommun, och dessa bestämmelser behöver beaktas i sammanhanget.  
 
Kommunledningskontorets bedömning är därför att Barn- och utbildningsnämnden vid eventu-
ellt beslut om genomförande av resan också bör finansiera resan inom befintlig budget.  
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-28  
 
 
 
 
 
 

§ 39 forts   Dnr 2022/44 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-03-16, § 38 
Arbetsutskottets beslut, 2022-02-23, § 26 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-03 
Beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2022-01-25 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-21 
Skrivelse från Jan Rejdnell, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Insatser och stra-
tegi för att motverka våldsbejakande extremism i kommunen 
Skrivelse från oppositionspartierna, Hågkomstresor för att öka kunskapen och insikten om 
förintelsen, 2020-04-26. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Avslå Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för finansiering 
av resan. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-28  
 
 
 
 
 
 

§ 40   Dnr 2022/46 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Redovisning av ej besvarade motioner  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för motioner och medborgar-
förslag – Kommunallagen, kap 5, § 23. 
 
Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år re-
dovisar 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. 
 
Överläggning 
 
Ordföranden informerar om att motionen från Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S) 
och Lennart Månsson (S) om att kommunens ska ta fram ett handlingsprogram med mera 
kommer behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2022 och inte i mars 
2022 som det anges i bifogad rapport. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-03-16, § 39 
Arbetsutskottets beslut, 2022-02-23, § 27 
Tjänsteskrivelse, KLK, 2022-02-03 
Sammanställning över ej färdigbehandlade motioner. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Med godkännande lägga den i ärendet gjorda sammanställningen till handlingarna 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Samhällsplaneringsnämnden 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-28  
 
 
 
 
 
 

§ 41   Dnr 2022/56 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Borgensåtagande gällande tillbyggnad av fastigheten Galaxen  

Ärendebeskrivning 
 
Simrishamns Näringslivsutveckling AB har inkommit med en skrivelse, i enlighet med 
gällande bolagsordning, med en begäran av investeringsmedgivande för projektet tillbygg-
nad av Galaxen motsvarande 45 miljoner kronor. I samma skrivelse finns en begäran av 
utökad borgensram motsvarande 45 miljoner kronor för ovan beskrivet projekt så att bola-
get kan ta upp motsvarande lån. 
 
Simrishamns Näringslivsutveckling AB kommer att äga fastigheten och Simrishamns 
kommun kommer att vara hyresgäst. Ett preliminärt hyresavtal är kommunicerat och god-
känt av båda parter. 
 
Med beaktan av ovanstående begäran skulle därmed den totala borgensramen uppgå till 
150 miljoner kronor för Simrishamns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-04-16, § 40 
Arbetsutskottets beslut, 2022-02-23, § 28 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-02-14 
Skrivelse från Simrishamns Näringslivsutveckling AB daterad 2022-02-14 
Simrishamns Näringslivsutveckling AB sammanträdesprotokoll 2022-02-01 § 156. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bevilja Simrishamns Näringslivsutveckling AB investeringsmedgivande för projek-
tet tillbyggnad av Galaxen motsvarande 45 miljoner kronor 
 

• Simrishamns Näringslivsutveckling AB omgående meddelar kommunstyrelsen om 
större avvikelser i projektet skulle uppstå 
 

• Utöka borgensramen med 45 miljoner kronor och därmed så som för egen skuld in-
gå borgen för Simrishamns Näringslivsutvecklings AB låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp. 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-28  
 
 
 
 
 
 

§ 41 forts   Dnr 2022/56 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

• Simrishamns Näringslivsutvecklings AB ska till Simrishamns kommun erlägga 
borgensavgift årligen enligt gällande borgensavgiftsregler. 
 

• Kommunfullmäktiges beslut § 236/2020 om en borgensram på 105 miljoner kronor 
upphör att gälla så snart besluten i nu aktuellt ärende har vunnit laga kraft. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Simrishamns Näringslivsutveckling AB 
Ekonomienheten 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-28  
 
 
 
 
 
 

§ 42   Dnr 2022/63 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Verksamhetsområde för vatten och avlopp - Mellby 27:82  

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 27 januari 2022, § 9, föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvat-
ten för Mellby 27:82, i enlighet med bilagt kartmaterial. 
 
Kommunen ska enligt lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster (LAV) bestämma geo-
grafiskt område, verksamhetsområde, där vattentjänster behöver ordnas och sedan se till att 
behovet av vattentjänster snarast tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. Ägare till 
fastigheter som är belägna inom ett verksamhetsområde för den allmänna VA-
anläggningen har rätt och skyldighet att ansluta sig till anläggningen enligt LAV. Huvud-
mannen har därmed även rätt att ta ut anläggningsavgift för att täcka sina kostnader. 
 
Mellby 27:82 ligger inom befintligt vattenskyddsområde där anslutning till allmän VA-
försörjning är önskvärd för att säkra skyddet av en kommunal vattentäkt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-03-16, § 41 
Arbetsutskottets beslut, 2022-02-23, § 29 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-14 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-01-27, § 9 
Samhällsplaneringsnämndens tjänsteskrivelse, 2022-01-13 
Kartunderlag, förslag till utökat verksamhetsområde, Mellby 27:82, 2021-11-22. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvatten för Mellby 
27:82, i enlighet med redovisat kartmaterial. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsplaneringsnämnden 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-28  
 
 
 
 
 
 

§ 43   Dnr 2022/150 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Samhällsplaneringsnämnden - 
Carin Åström (C)  

Ärendebeskrivning 
 
Carin Åström (C) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i Samhällsplanerings-
nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Carin Åström (C), 2022-03-27. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bevilja Carin Åström (C) entledigande från uppdrag som ersättare i Samhällsplane-
ringsnämnden. 

 
• Till ny ersättare i Samhällsplaneringsnämnden utses 

 
Mikael Stamming (C) 
Vikarevägen 2 
272 95 SIMRISHAMN 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Carina Åström (C) 
Mikael Stamming (C) 
Samhällsplaneringsnämnden 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-28  
 
 
 
 
 
 

§ 44   Dnr 2022/38 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden 

Följande meddelande redovisas: 

- Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige efter Frederick Thott 
(M). 

- Beslut från Tomelilla kommun angående bolagsordning och ägardirektiv – Österlen 
VA AB. 

- Motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C); Riktlinjer för 
vattenanvändning – Remitterad till Samhällsplaneringsnämnden. 

- Motion från Gudrun Schyman (FI); Koldioxidbudget – Remitterad till Kommunsty-
relsen. 

- Motion från Carl-Görans Svensson (C) m fl; Eftersatt underhåll – Remitterad till 
Kommunstyrelsen. 

- Motion från Gudrun Schyman (FI); Kunskapslyft i hållbarhet – Remitterad till 
Barn- och utbildningsnämnden. 

- Motion från Ingmarie Jacobsen (FI); Näringslivsenhet samt nya mål för besöksnä-
ringen – Remitterad till Kommunstyrelsen. 

_____ 
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