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Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 
 

Utses att justera Henrik Mårtensson                    Jan Vokoun   
Justeringens 
plats och tid 

  

Underskrifter  
 

 Paragrafer 69-87 
 Sekreterare 

 
Carina Persson  

 Ordförande 
 

Christer Akej  

 Justerande Henrik Mårtensson                    Jan Vokoun  
 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-06-20 

Datum för 
anslags uppsättande 

2022-06-22 Datum för 
anslags nedtagande 

2022-07-14 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

Carina Persson 
 

 

1



  
 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
 2022-06-20  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutande  Jeanette Ovesson (M) 
Karl-Erik Olsson (S) 
Alf Persson (SD) 
Jaennine Olesen (M) 
Pia Ingvarsson (S) 
Carl-Göran Svensson (C) 
Tomas Assarsson (SD) 
Ingela Bröndel (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M) 
Sven Olof Andersson Hederoth (L) 
Gudrun Schyman () 
Christl Bengtsson (S) tjänstgör för Christer Grankvist (S) 
Peter Rimsby (M) 
Berit Olsson (S) 
Pontus Ekström (MP) 
Mats Sundbeck (V), §§ 69-73 
Christer Akej (M) 
Anneli Roshagen (KD) 
Anita Svensson (C) 
Christer Vigren (ÖP) tjänstgör för Christer Persson (ÖP) 
Lars Johansson (S) tjänstgör för Per Andersson (S) 
Matts Karlsson (M) tjänstgör för Frida Törnquist (M) 
Ann-Christin Råberg (S) 
Åke Andrén Sandberg (L) 
Patrik Coucher (SD) 
Margareta Müntzing () 
Anders Johnsson (M) 
Göran Persson (S) 
Hanna Persson (M) 
Mats Bengtsson (C), §§ 69-73 
Martin Nkoubou () tjänstgör för Mats Bengtsson (C), § 74 
Bengt-Åke Lindell (SD) 
Else-Beth Rolf (S) 
Sven Olsson (M) 
Peo Nilsson (SD) 
Jan Vokoun (S) 
Kristina Nilsson (M) 
Ann Touré (MP) tjänstgör för Lotta Beskow (MP), §§ 69-
70 
Lotta Beskow (MP), §§ 71-86 
Jan-Erik Persson (S) tjänstgör för Anita Olsson (S) 
Ingemar Hansson (V) 
Kaj Ovesson (M) 
Lotta Hildebrand (L) 
Jenny Assarsson (SD) 
Ingmarie Jacobsen (FI) 
Henrik Mårtensson (C) 
Lennart Månsson (S) 
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Kristina Åhberg (M) 
Mats Kaldvee (ÖP) tjänstgör för Kjell Dahlberg (ÖP) 

 
Övriga deltagande Anitha Lindqvist (M) 

   Carl Strömberg (M) 
   Martin Nkoubou (), §§ 69-73 
   Ylva Stockelberg Deilert (L) 
   Birgitta Öman (S) 
   Ulrika Persson (S) 

  Ann Touré (MP), §§ 71-86 
   Gun Lidman Nilsson (FI) 

 
Jan Rejdnell (L), ordförande barn- och utbildningsnämn-
den, § 71 
Lars Johan Rosvall, ekonomichef, § 74 
Diana Olsson, kommundirektör 
Anita Ipsen, kanslichef 
Carina Persson, nämndsekreterare  
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
 2022-06-20  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 69 Val av justerare samt fastställande av justeringssam-

manträde 
2022/33 5 

§ 70 Fastställande av ärendelista 2022/34 6 
§ 71 Interpellation från Gudrun Schyman () till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande: Skolans bristande 
måluppfyllelse 

2022/115 7 

§ 72 Interpellation från Jenny Assarsson (SD till social-
nämndens ordförande: Personalunderskrifter gällande 
nattarbete 

2022/219 8 

§ 73 Politikerhandbok 2021/108 9-10 
§ 74 Investerings- och Exploateringsbudget 2023-2027 2021/354 11-15 
§ 75 Ändring i reglemente - Simrishamns kommun 2019/40 16-17 
§ 76 Reglemente och samverkansavtal för nya överförmyn-

darnämnden och enheten 
2022/102 18-19 

§ 77 Revidering av beslut om firmatecknare 2020/355 20-21 
§ 78 Handlingsplan "Våldsbejakande extremism" - 2021 2021/41 22-23 
§ 79 Motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik 

Mårtensson (C) – Riktlinjer för vattenanvändning 
2022/91 24-25 

§ 80 Motion från Gudrun Schyman (F!) – Kunskapslyft i 
hållbarhet 

2022/109 26-27 

§ 81 Motion från Fredrik Ramberg (SD), Jan Dahl (SD), 
Alf Persson (SD) och Thomas Paulsson (SD) - Erbju-
dande om gratis regntunnor 

2021/311 28-29 

§ 82 Val av nämndeman vid Ystad tingsrätt efter Jan-Erik 
Månsson (M) 

2022/177 30 

§ 83 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Barn- och ut-
bildningsnämnden - Jarl Kemnefeldt (M) 

2022/248 31 

§ 84 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Byggnads-
nämnden - CarlJohan Wåhlin (V) 

2022/249 32 

§ 85 Fyllnadsval som ersättare i byggnadsnämnden efter 
Anders Thuresson (C) 

2022/256 33 

§ 86 Motion från Carl-Göran Svensson (C) - Lokaler för 
gymnasieskolan - Remitterad till barn- och utbild-
ningsnämnden 

2022/229 34 

§ 86 Tips och råd till förtroendevalda 2022/236 34 
§ 87 Sommarhälsning 2022/257 35 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-06-20  
 
 
 
 
 
 

§ 69   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 onsdagen den 22 juni, kl 15.00. 
 
_____ 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-06-20  
 
 
 
 
 
 

§ 70   Dnr 2022/34 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

Till ärende 18 – Avsägelse från Jarl Kemnefeldt (M) avser avsägelsen även uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

Ett valärende tillkommer: Fyllnadsval av ersättare i byggnadsnämnden efter Anders Thu-
resson (C). Behandlas under punkt 19 B. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

• Godkänner upprättad ärendelista med ändringar enligt ovan. 

_____ 
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§ 71   Dnr 2022/115 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Interpellation från Gudrun Schyman () till barn- och utbildningsnämn-
dens ordförande: Skolans bristande måluppfyllelse  

Ärendebeskrivning 
 
Gudrun Schyman () har i interpellation ställt frågan till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande om skolans bristande måluppfyllelse. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-28 beslutades att interpellationen fick 
ställas. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Jan Rejdnell (L) besvarar interpellationen från 
Gudrun Schyman (). 
 
Beslutsunderlag 
 
Interpellationssvar från barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Kommunfullmäktiges beslut, 2022-03-28, § 48 
Interpellation från Gudrun Schyman (), 2022-03-13. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Interpellationen anses därmed vara besvarad. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Gudrun Schyman () 
 
  
 
 

7



  
 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-06-20  
 
 
 
 
 
 

§ 72   Dnr 2022/219 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Interpellation från Jenny Assarsson (SD till socialnämndens ordförande: 
Personalunderskrifter gällande nattarbete  

Ärendebeskrivning 
 
Jenny Assarsson (SD) har i interpellation ställt frågan till socialnämndens ordförande an-
gående personalens underskrifter angående nattarbete. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2022-05-30, § 49, beslöts att interpellationen fick 
ställas. 
 
Socialnämndens ordförande, Ingela Bröndel (M) besvarar interpellationen från Jenny As-
sarsson (SD). 
 
Beslutsunderlag 
 
Interpellationssvar från socialnämndens ordförande 
Kommunfullmäktiges beslut, 2022-05-30, § 49 
Interpellation från Jenny Assarsson (SD), 2022-05-23. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Interpellationen anses därmed vara besvarad. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Jenny Assarsson (SD) 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-06-20  
 
 
 
 
 
 

§ 73   Dnr 2021/108 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Politikerhandbok  

Ärendebeskrivning 
 
Simrishamns kommun har sedan tidigare en politikerhandbok som senast reviderades 
2021. 
 
Innehållet berör lagar och regler som styr kommunens uppdrag, nämnds- och förvaltnings-
organisationen, information om allmänna handlingar, arvodesregler och annan information 
som är viktigt att känna till. Syftet med politikerhandboken är att den ska fungera som en 
guide och utgöra ett stöd för den som är förtroendevald att fullgöra sina uppdrag i nämn-
der, styrelser, kommunförbund och/eller kommunfullmäktige i Simrishamns kommun.  
 
Efter en genomgång av handboken har några revideringar skett. De tillägg som gjorts 
handlar om hot och våld mot förtroendevalda som definierar ansvarsfördelning, riskbe-
dömning samt checklistor att tänka på för att förebygga och hantera olika situationer kring 
hot, hat och våld.  
 
Vidare har det gjorts en revidering av information om nämndinitiativ där beslutsförslagen 
redogörs. 
 
Nytt är även en punkt avseende arbetsmiljöansvar där det görs en förklaring kring ansvars-
fördelningen.  
 
Överläggning 
 
Kommundirektör Diana Olsson informerar om ”Hot och våld” och vad man som politiker 
ska tänka på. Som politiker ska man inte behöva tåla mer än någon annan. En politiker har 
inget skydd via kommunen eftersom man inte är anställd.  
Inför varje mandatperiod erbjuder kommunen utbildning för politiker och då behandlas 
bland annat ”Hot och våld”, 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-06-08, § 85 
Arbetsutskottets beslutsförslag, 2022-05-25, § 87 
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontor 2022-05-16 
Politikerhandbok för Simrishamns kommun. 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-06-20  
 
 
 
 
 
 

§ 73 forts   Dnr 2021/108 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Yrkande 
 
Ordföranden, Christer Akej (M), yrkar att man godkänner de föreslagna ändringarna och 
att dessa skrivs in i politikerhandboken. 
 
Beslutsomgång 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag mot sitt yrkande om 
att föreslagna ändringar/tillägg skrivs in i politikerhandboken och finner att kommunfull-
mäktige beslutat att ändringarna/tilläggen skrivs in i politikerhandboken. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Föreslagna ändringar/tillägg skrivs in i politikerhandboken.  
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samtliga nämnder 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-06-20  
 
 
 
 
 
 

§ 74   Dnr 2021/354 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Investerings- och Exploateringsbudget 2023-2027  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt gällande tidplan för budgetprocessen 2023–2027 ska kommunfullmäktige på sam-
manträdet i juni besluta om investeringsbudget och exploateringsbudget för år 2023 med 
plan för åren 2024–2027. 
 
Nämnderna presenterade sina antagna budgetskrivelseförslag avseende investeringsbudget, 
och för samhällsplaneringsnämnden även exploaterings-budget, för åren 2023–2027 för 
budgetberedningen i början av april. Budgetberedningen har sedan haft två möten under 
april och maj där de har arbetat med investerings- och exploateringsbudgetarna.  
 
Förslaget för investeringsbudget ser ut på följande sätt: 
 
Investeringsbudget per nämnd Förslag Plan Plan Plan Plan 
(tkr) 2023 2024 2025 2026 2027 
Kommunstyrelsen 3 100 4 450 2 450 3 050 2 450 

Byggnadsnämnden  150 100 100 100 100 

Samhällsplaneringsnämnden, skattefin. verk. 86 350 92 950 82 950 56 850 56 850 

Spn, skattefin. verksamhet. lån 38 000 0 0 0 0 

Kultur- och fritidsnämnden 2 960 2 825 2 525 1 625 1 125 

Barn- och utbildningsnämnden 4 150 4 000 4 000 4 000 4 000 

Socialnämnden 7 100 5 100 4 600 4 600 4 600 

Summa investeringar, skattefin. verk 141 810 109 425 96 625 70 225 69 125 

Spn, bidrag till statlig infrastruktur 1 500 0 8 165 0 0 

Summa inv, skattefin. verk. inkl. bidrag 143 310 109 425 104 790 70 225 69 125 

Samhällsplaneringsnämnden, VA 60 000 137 500 98 500 57 500 58 500 

Summa invester. inkl. bidrag och VA 203 310 246 925 203 290 127 725 127 625 

Anläggningsavgifter, vatten och avlopp -7 500 -7 500 -15 800 -7 500 -7 500 

Summa investeringar inkl. anl.avg. 195 810 239 425 187 490 120 225 120 125 
 
Förslaget för exploateringsbudget ser ut på följande sätt: 
 
Exploateringsbudget Förslag Plan Plan Plan Plan 
(tkr) 2023 2024 2025 2026 2027 
Inkomster 15 584 7 600 20 975 7 250 1 500 

Utgifter -5 366 -17 988 -20 775 -6250 -2390 

Netto 10 218 -10 388 200 1 000 -890 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-06-20  
 
 
 
 
 
 

§ 74 forts   Dnr 2021/354 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 202206-08, § 86 
Arbetsutskottets beslutsförslag, 2022-05-25, § 90 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2022-05-17 
Investerings- och exploateringsbudget 2023–2027 
Bilaga – KS budgetskrivelse för investeringar 2023–2027 
Bilaga – BN budgetskrivelse för investeringar 2023–2027 
Bilaga – SPN budgetskrivelse för investeringar 2023–2027 
Bilaga – KFN budgetskrivelse för investeringar 2023–2027 
Bilaga – BUN budgetskrivelse för investeringar 2023–2027 
Bilaga – SN budgetskrivelse för investeringar 2023–2027 
Bilaga – VA budgetskrivelse för investeringar 2023–2027 
Bilaga – Budgetskrivelse för exploateringar 2023–2027. 
 
Överläggning 
 
Ekonomichef Lars Johan Rosvall informerar om Investerings- och Exploateringsbudget 
2023-2027. 
 
Ajournering 
 
Ajournering är begärd och verkställs kl 17.45-17.55. 
 
Yrkande 
 
Pia Ingvarsson (S) yrkar att sista meningen i beslutsförslag två tas bort samt att beslutsför-
slag 3 och 4 tas bort. 
 
Gudrun Schyman (), Lars Johansson (S) och Karl-Erik Olsson (S) yrkar bifall till Pia Ing-
varssons (S) yrkande. 
 
Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Carl-Göran Svensson (C) och Anneli Rosha-
gen (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 
 
Beslutsomgång 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag mot Pia Ingvarssons 
yrkande (S) och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens besluts-
förslag. 
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§ 74 forts   Dnr 2021/354 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Votering är begärd och verkställs. 
 
Omröstning 
 
Den som röstar för kommunstyrelsens beslutsförslag röstar Ja. 
 
Den som röstar för Pia Ingvarssons (S) yrkande röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller med 25 Ja-röster, 20 Nej-röster, 4 frånvarande, omröstningsbilaga 1. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
▪ Godkänna upprättat förslag till investeringsram och investeringsprojekt för nämn-

derna för år 2023 med plan för åren 2024–2027. 
 

▪ Medge undantag från fastställt finansiellt mål inom God ekonomisk hushållning 
vilket säger att investeringar inom den skattefinansierade verksamheten inte ska lå-
nefinansieras. Undantaget avser projektet Ny förskola i Simrishamns stad. 
 

▪ Projektet Ny förskola i Simrishamns stad således medges lånefinansiering.  
 

▪ Projektet Ny förskola i Simrishamns stad får inte starta förrän kommunfullmäktige 
har fattat ett igångsättningsbeslut. Inför kommunfullmäktiges igångsättningsbeslut 
behöver samhällsplaneringsnämnden ta fram ett väl genomarbetat kalkylunderlag.  
 

▪ Godkänna upprättat förslag till exploateringsbudget och exploateringsprojekt för 
samhällsplaneringsnämnden för år 2023 med plan för åren 2024–2027. 

 
Reservationer 
 
Mot beslutet anmäler Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christl Bengtsson (S), Berit 
Olsson (S), Lars Johansson (S), Ann-Christin Råberg (S), Göran Persson (S), Else-Beth 
Rolf (S), Jan Vokoun (S), Jan-Erik Persson (S), Lennart Månsson (S), Ingemar Hansson 
(V), Gudrun Schyman (), Margarethe Müntzing (), Ingmarie Jacobsen (FI), Christer Vigren 
(ÖP), Mats Kaldvee (ÖP), Martin Nkoubou (), Pontus Ekström (MP) och Lotta Beskow 
(MP) reservation. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
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§ 74 forts   Dnr 2021/354 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
OMRÖSTNINGSBILAGA 1 

     

SAMMANTRÄDESDATUM  
  

2022-06-20 
  

      

      JA NEJ AVSTÅR 
   

      
Jeanette Ovesson (M)     X     
Karl-Erik Olsson (S)       X   
Alf Persson (SD)     X     
Jaennine Olesen (M)     X     
Pia Ingvarsson (S)       X   
Carl-Göran Svensson (C)     X     
Tomas Assarsson (SD)     X     
Ingela Bröndel (M)     X     
Sven Olof Andersson Hederoth (L)     X     
Gudrun Schyman (FI)       X   
Christl Bengtsson (S)       X   
Peter Rimsby (M)     X     
Berit Olsson (S)       X   
Pontus Ekström (MP)       X   
Christer Akej (M)     X     
Anne-Li Roshagen (KD)     X     
Anita Svensson (C)     X     
Christer Vigren (ÖP)       X   
Lars Johansson (S)       X   
Matts Karlsson (M)     X     
Ann-Christin Råberg (S)       X   
Åke Andrén Sandberg (L)     X     
Patrik Coucher (SD)     X     
Margarethe Müntzing ()       X   
Anders Johnsson (M)     X     
Göran Persson (S)       X   
Hanna Persson (M)     X     
Martin Nkoubou ()       X   
Bengt-Åke Lindell (SD)     X     
Else-Beth Rolf (S)       X   
Sven Olsson (M)     X     
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§ 74 forts   Dnr 2021/354 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Peo Nilsson (SD)     X     
Jan Vokoun (S)       X   
Kristina Nilsson (M)     X     
Lotta Beskow (MP)       X   
Jan-Erik Persson (S)       X   
Ingemar Hansson (V)       X   
Kaj Ovesson (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     
Mats Kaldvee (ÖP)       X         

Ja: 
  

25 
  

Nej: 
  

20 
  

AVSTÅR: 
     

FRÅNVARANDE: 
  

4 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
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§ 75   Dnr 2019/40 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ändring i reglemente i kommunstyrelsens reglemente  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet vid sitt sammanträde den 20 april 
2022, §68, för att få en tydlighet vad som gäller då oppositionsråd utses. 
 
Varken i Kommunallagen eller i kommunens beslutade styrdokument regleras hur opposi-
tionsråd ska utses.  
 
Vid en omvärldsbevakning kan konstateras att det enligt SKR inte finns någon rekommen-
dation framtagen kring hur oppositionsposten utses. Däremot har Tomelilla kommun följan-
de formulering i Kommunstyrelsens reglemente: 
 
Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare. Förutom ordförande ska det 
finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten som andre vice ordföranden ska 
tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte innehar ordförandeposten. 
 
För Simrishamns kommun föreslås följande formulering läggas till i Kommunstyrelsens reg-
lemente: 
 
Kommunstyrelsen består 13 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Förutom ordförande ska 
det finnas en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Posten som andre vice 
ordförande innefattar även uppdraget som oppositionsråd. Oppositionsrådsposten ska 
tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte innehar ordförandeposten (kommun-
styrelsens ordförande). 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-06-08, § 87 
Arbetsutskottets beslut, 2022-05-25, § 91 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 20 april 2022, §68 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2022. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att reglementet anpassas utifrån kommunfullmäktiges beslut den 20 decem-
ber 2021, § 250 samt att ändringarna träder ikraft i samband med kommande mandatperiod, 
2023-2026. 
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§ 75 forts   Dnr 2019/40 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Lars Johansson (S) yrkar att 3:e meningen i kommunstyrelsens beslutsförslag får följande 
lydelse: Posten som 2:e vice ordförande utgör i kommunallagens mening oppositionsråd. 
 
Beslutsomgång 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag mot Lars Johanssons 
(S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Lars Johanssons (S) yrkande. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på sitt yrkande om att reglementet anpassas utifrån 
kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2021, § 250 samt att ändringarna träder 
ikraft i samband med kommunande mandatperiod 2023-2026 och finner att kommunfull-
mäktige beslutat godkänna yrkandet.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Revidera Kommunstyrelsens reglemente enligt följande: Förutom ordförande ska 
det finnas en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Posten som and-
re vice ordförande utgör i kommunallagens mening oppositionsråd. Oppositions-
rådsposten ska tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte innehar ordfö-
randeposten (kommunstyrelsens ordförande). 

 
• Reglementet anpassas efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2021,  

§ 250. 
 

• Ändringarna träder ikraft i samband med kommande mandatperiod, 2023-2026. 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret 
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§ 76   Dnr 2022/102 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Reglemente och samverkansavtal för nya överförmyndarnämnden och 
enheten  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun fattade den 31 maj 2021 beslut om att Sim-
rishamns kommun önskar ingå i ett gemensamt handläggarkontor samt ingå i en gemensam 
överförmyndarnämnd tillsammans med Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner. 
 
Ystads kommun och Sjöbo kommun har sedan 2010 en gemensam organisation för över-
förmyndarverksamheten och sedan 2011 även en gemensam överförmyndarnämnd. Från 
2016 har Tomelilla ingått i den gemensamma överförmyndarverksamheten och varit värd-
kommun. Den nuvarande gemensamma nämnden för Tomelilla, Ystads och Sjöbo kom-
muner startade från och med 2019. 
 
I början av 2021 påbörjades en diskussion om Simrishamns kommuns deltagande i den 
gemensamma överförmyndarverksamheten och -nämnden. Samtliga fyra kommuner har 
under hösten 2021 fattat ett principbeslut om att Simrishamns kommun ska ingå från och 
med den 1 januari 2023. 
 
Syftet med samarbetet är att minska sårbarheten, upprätthålla en hög kompetensnivå, skapa 
en effektiv och rättssäker hantering, uppnå kostnadseffektivitet, genom att använda resur-
serna gemensamt. 
 
Den nuvarande överförmyndarnämnden har informerats och diskuterat liggande förslag. 
Likaså har Simrishamns kommuns överförmyndare hållits informerad.  Det har även varit 
på informell remiss i de fyra kommunerna. 
 
Namnen på enheten och nämnden förslås bli Sydöstra Skånes överförmyndarenhet och 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd. Nämnden föreslås ha fyra ledamöter och fyra er-
sättare, det vill säga en ledamot och en ersättare per kommun. 
 
Kostnaderna för den gemensamma organisationen ska fördelas mellan parterna utifrån re-
spektive parts andel av det totala antalet ärenden respektive år. Fördelningsnyckel ska årli-
gen ses över i samband med framtagande av budget och justeras med hänsyn till det faktis-
ka antalet ärenden i respektive kommun under innevarande år. 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-06-20  
 
 
 
 
 
 

§ 76 forts   Dnr 2022/102 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-06-08, § 88 
Arbetsutskottets beslut, 2022-05-25, § 92 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-03 
Samverkansavtal om gemensam överförmyndarorganisation och nämnd 
Reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd mandatperioden 2023 - 2026 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Ingå och godkänna samverkansavtal om gemensam överförmyndarorganisation och 
nämnd 
 

• Anta reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd för mandatperioden 2023 - 
2026 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Tomelilla kommun 
Sjöbo kommun 
Ystad kommun 
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§ 77   Dnr 2020/355 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revidering av beslut om firmatecknare  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har den 30 november 2020, §240 beslutat om firmatecknare för 
Kommunstyrelsen och övergripande frågor. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att 
varje nämnd föreslås besluta om firmatecknare för respektive nämnds verksamhetsområde 
enligt nämndens reglemente, som en komplettering till 23§ i allmänt nämndreglemente. 
Kommunfullmäktiges tidigare beslut om firmatecknare från 2019 upphävdes också av 
kommunfullmäktige genom detta beslut. 
 
Som firmatecknare för kommunstyrelsen och för kommunövergripande frågor utsågs 
kommunstyrelsens ordförande Jeanette Ovesson med förste vice ordförande Mats Bengts-
son som ersättare, och kontrasigneras av kommundirektör Diana Olsson med stabschef 
Mats Carlsson som ersättare.  
 
Då stabschef Mats Carlsson har avslutat sin anställning i Simrishamns kommun föreslås i 
stället stf kommundirektör Stina Lundquist bli kommundirektör Diana Olssons ersättare 
som firmatecknare. För övrigt föreslås inga förändringar. 
 
Begreppet firmatecknare finns inte i kommunallagen. Många företag som kommunen har avtal 
med använder ändå begreppet firmatecknare till exempel vid undertecknande av avtal. Av ef-
fektivitetsskäl och för att underlätta ärendehanteringen utser många kommuner firmatecknare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-06-08, § 89 
Arbetsutskottets beslut, 2022-05-25, § 93 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2022 
Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2020, §240 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Stf kommundirektör Stina Lundquist ersätter stabschef Mats Carlsson som kommundi-
rektör Diana Olssons ersättande firmatecknare. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Jeanette Ovesson (M) 
Mats Bengtsson (C) 
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§ 77 forts   Dnr 2020/355 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Diana Olsson 
Stina Lundquist 
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§ 78   Dnr 2021/41 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Handlingsplan "Våldsbejakande extremism" - 2021  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 30 oktober 2017, § 166, att anta en 
handlingsplan mot våldsbejakande extremism för åren 2017 till 2020. Planen var förlängd 
att gälla till och med 2021-12-13, genom beslut i kommunfullmäktige 2021-04-26, § 76. 
Handlingsplanen riktade sig till alla anställda inom alla verksamheter inom Simrishamns 
kommun.  
 
Kommunledningskontoret ger förslaget att avsluta handlingsplanen med följande yttrande 
 
Det är av stor vikt att Simrishamns kommuns verksamheter genomsyras av mänskliga rät-
tigheter och likabehandling för att minska risken för uppkomst av destruktiva miljöer. Då 
arbetet att förebygga och motverka våldsbejakande extremism finns i ordinarie arbete, an-
ses handlingsplanen överflödig. 
 
För att uppnå att Simrishamn ska vara en trygg och säker kommun samverkar Simrishamns 
kommun och lokalpolisområde Ystad i ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbe-
te. Organisationen av det lokala brottsförebyggande arbetet i Simrishamns kommun bygger 
på en gemensam lägesbild, framtagande och beslut av handlingsplan samt arbete med akti-
viteter i arbetsgrupper med tydligt syfte och mål.  
 
I arbetet finns bland annat Effektiv Samordning för Trygghet som är ett systematiskt arbets-
sätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga 
brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna 
inträffa.  
 
Medborgarlöftet för 2022 och 2023 presenterar tre fokusområden som har identifierats 
utifrån en gemensam lägesbild framtagen av polis och kommun i samverkan.  
 
Fokusområde 1: Barn och unga i riskzonen 
Med syfte att skapa ett tryggt liv för barn och unga utan kriminalitet, missbruk och utanför-
skap. 
Arbetet sker långsiktigt och i samverkan med polis, socialtjänst samt förskola/skola. 
 
Fokusområde 2: Trygga miljöer 
Med syfte att undersöka upplevd trygghet/otrygghet genom att identifiera miljöer (skola 
och publika platser) avser vi starta upp med arbete med att rapportera genom metoden Ef-
fektiv samordning för trygghet (EST) 
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§ 78 forts   Dnr 2021/41 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Polis och kommun vill även kommunicera positiva budskap. 
 
Fokusområde 3: Trafik 
Med syfte att skapa tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. 
Polis och kommun vill kunna ta emot fordonsburen turism, skapa och kommunicera parke-
ringsutrymmen samt motverka buskörning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-06-08, § 90 
Arbetsutskottets beslut, 2022-05-25, § 94 
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2022-04-20 
Handlingsplan våldsbejakande extremism för Simrishamns kommun 2017-2020 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Inte förlänga handlingsplan för Våldsbejakande extremism för Simrishamns kom-
mun utan låta detta arbete ingå i det arbete med EST som genomförs genom lokala 
BRÅ. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samtliga nämnden 
BRÅ 
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§ 79   Dnr 2022/91 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C) – 
Riktlinjer för vattenanvändning  

Ärendebeskrivning 
 
Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C) har inkommit med en motion avse-
ende riktlinjer för vattenanvändning.  
 
Av motionen framgår att vattenbrist och översvämningsrisk är högaktuella vattenfrågor 
som kan sammanlänkas till pågående klimatförändringar. Ett mål som bör sättas upp och 
jobba emot är att använda 100 liter vatten per dag/person i Simrishamns kommun. Det kan 
ske genom omställning av befintliga system samt genom informationskampanjer till all-
mänheten.  
 
Vidare framhålls i motionen att det finns en rad olika möjligheter att planera för och bygga 
ett hållbart samhälle, vilket måste tas med i Simrishamns kommuns planering och inklude-
ras mer uppgraderat i detaljplane- och bygglovsprocesser. 
I kommunens översiktsplan finns en del av dessa vattenfrågor beaktade utan att ha vunnit 
gehör fullt ut, som kan bli kostsamt framöver.   
 
Centerpartiet föreslår i motionen: 
”Att KF bifaller andemening i motionen och uppdra åt SPN att ta fram förslag/riktlinjer 
som uppfyller förslagen i motionen.” 
 
Motionen har varit överlämnad till samhällsplaneringsnämnden, där det beslutades vid 
sammanträde den 21 april 2022, § 99, att motionen anses vara besvarad då det redan pågår 
arbete inom samhällsbyggnadsförvaltningen med att planera för ett hållbart samhälle uti-
från ställningstaganden i Simrishamns kommuns översiktsplan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-06-08, § 91 
Arbetsutskottets beslut, 2022-05-25, § 95 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-09.  
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-04-21, § 99.  
Inkommen motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C), 2022-02-23. 
 
Yrkande 
 
Karl-Erik Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 
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§ 79 forts   Dnr 2022/91 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
• Motionen anses vara besvarad. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Carl-Göran Svensson (C) 
Henrik Mårtensson (C) 
Samhällsplaneringsnämnden (för kännedom) 
 
 
  
 
 

25



  
 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-06-20  
 
 
 
 
 
 

§ 80   Dnr 2022/109 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Gudrun Schyman (F!) – Kunskapslyft i hållbarhet  

Ärendebeskrivning 
 
En motion från Feministiskt initiativ (F!) inkom till Barn- och utbildningsnämnden 4 mars 
2022 gällande kunskapslyft i hållbar utveckling för elever, lärare och skolledare. Gun Lid-
man Nilsson (F!) och Gudrun Schyman (F!) föreslår i motionen Kunskapslyft i hållbar 
utveckling för elever, lärare och skolledare; 
 

• Att ett ämnesövergripande kunskapslyft i hållbar utveckling för elever, lärare och 
skolledare ges utrymme i barn- och utbildningsförvaltningens organisation.  
 

• Att tillräckligt med tid och resurser tillförs så att det blir möjligt för lärare och skol-
ledare att tillsammans med elever, genomföra ovanstående punkt.  

 
I tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsnämnden 2022-03-14, föreslås motionen avslås, 
med nedanstående yttrande.  
 
Med tolkning av skollagen kan man utifrån de förslag som framförts, tyda att ett ämnesö-
vergripande kunskapslyft är inom kommunens ansvarsområde.  
I stort handlar detta ansvarsområde om att ge ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar 
för kompetensutveckling.  
Under 2022 ska frågor kring kompetensutveckling prioriteras då detta är en del av barn- 
och utbildningsnämndens mål inom ramen för budget 2022. Således är de ekonomiska för-
utsättningarna under arbete.  
Gällande de tidsmässiga förutsättningarna så är utgångspunkten skolans timplan. I barn- 
och utbildningsnämndens beslut om läsårstider för 2022-2023 har 16 dagar för kompetens-
utveckling avsatts.  
 
I kommunen finns även en hållbarhetspolicy som syftar till att peka ut viljemeningar och 
prioriteringar för hela kommunen avseende arbetet mot hållbar utveckling, bidra till att mål 
såsom Agenda 2030, folkhälso- samt klimatmål uppnås.  
 
Motionen anses i linje med kommunens ansvarsområde kring hållbar utveckling inom ut-
bildningsväsendet. I den utsträckning det är en politisk befogenhet att besluta, anses de 
yrkanden som framförts redan beslutade. Utifrån ovan nämnda yttranden föreslås motionen 
avslås.  
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§ 80 forts   Dnr 2022/109 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-05-25, § 96 
Motion (F!) - Kunskapslyft i hållbar utveckling för elever, lärare och skolledare, 2022-03-
04 
Beslut från Barn- och utbildningsnämnden 2022-04-19 §40 
Tjänsteskrivelse Barn- och utbildningsnämnden 2022-03-14 
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontor 2022-05-05 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Motionen anses vara besvarad med hänvisning till pågående arbete inom ramen för 
efterfrågat ämnesområde. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Gudrun Schyman () 
Barn- och utbildningsnämnden (för kännedom) 
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§ 81   Dnr 2021/311 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Fredrik Ramberg (SD), Jan Dahl (SD), Alf Persson (SD) och 
Thomas Paulsson (SD) - Erbjudande om gratis regntunnor  

Ärendebeskrivning 
 
Fredrik Ramberg (SD), Jan Dahl (SD), Alf Persson (SD) och Thomas Paulsson (SD) har 
inkommit med en motion daterad den 29 september 2021, avseende erbjudande om gratis 
regntunnor. 
 
Av motionen framgår att Simrishamns kommun står inför stora prövningar gällande vatten-
försörjning med vattenbrist och bevattningsförbud. En åtgärd för att motverka detta är att 
Simrishamns kommun köper in 150 regntunnor som erbjuds till kommuninvånarna. Ystads 
kommun genomför det, vilket har blivit positivt mottaget av medborgarna. År 2020 hämta-
de totalt 83 hushåll ut regntunnor i Ystad och motionärerna förmodar att intresset är större i 
Simrishamns kommun på grund av rådande vattenförsörjningsproblematik. 
 
Fredrik Ramberg (SD) m.fl. föreslår i motionen: 

• Att inhandla 150 regntunnor som erbjuds gratis till Simrishamns kommuninvånare 
genom kommunens mediekanaler inför sommaren 2022.  

• Att visar sig projektet givande och större intresse finns, köpa in fler och fortsätta 
erbjuda gratis regntunnor.  

• Att finansiering sker genom medel KF förfogande. 
 
Samhällsplaneringsnämnden, till vilka motionen remitterades, beslutade vid sammanträde 
den 21 april 2022, § 100, att avslå motionen, med hänvisning till att åtgärden inte är ett 
kommunalt ansvar, risk för att insatsen bidrar till ökade spridning av plastrester och att 
nyttoeffekten av åtgärden bedöms bli låg i förhållande till kostnaden, samt att förslaget 
innebär ett behov av en ökad eller omprioriterad driftsbudget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-06-08, § 93 
Arbetsutskottets beslut, 2022-05-25, § 97 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-11  
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-04-21, § 100  
Inkommen motion från Fredrik Ramberg, Jan Dahl, Alf Persson och Thomas Paulsson SD - 
Erbjudande om gratis regntunnor, 2021-09-29. 
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§ 81 forts   Dnr 2021/311 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Yrkande 
 
Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag mot Tomas Assars-
sons (SD) yrkande om bifall och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunsty-
relsens beslutsförslag, avslå motionen. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Avslå motionen. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Fredrik Ramberg (SD) 
Jan Dahl (SD) 
Alf Persson (SD) 
Thomas Paulsson (SD) 
Samhällsplaneringsnämnden (för kännedom) 
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§ 82   Dnr 2022/177 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av nämndeman vid Ystad tingsrätt efter Jan-Erik Månsson (M)  

Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-05-30, § 60 beslutades att överlämna Jan-
Erik Månssons (M) avsägelsen om entledigande från uppdrag som nämndeman till Ystads 
tingsrätt. 
 
Beslut från Ystad tingsrätt har inkommit där det framgår att Simrishamns kommun ska utse 
ny nämndeman för resterande period. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut Ystads tingsrätt, 2022-06-14 
Kommunfullmäktiges beslut, 2022-05-30, § 60. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Till nämndeman vid Ystads tingsrätt utses: 
 
Henric Appelkvist (M) 
Stora Norregatan 9 
272 31 SIMRISHAMN 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Ystad tingsrätt 
Henric Appelkvist (M) 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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§ 83   Dnr 2022/248 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden 
samt som ersättare i Kommunfullmäktige - Jarl Kemnefeldt (M)  

Ärendebeskrivning 
 
Jarl Kemnefeldt (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbild-
ningsnämnden samt som ersättare i kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Jarl Kemnefeldt , 2022-05-28 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bevilja Jarl Kemnefeldt (M) entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden samt som ersättare i kommunfullmäktige. 

 
• Begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen vad gäller ersättare i kommun-

fullmäktige. 
 

• Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses: 
 
Jens Lundgren (M) 
Timotejgatan 4 
272 37 SIMRISHAMN 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Länsstyrelsen 
Jarl Kemnefeldt (M) 
Jens Lundgren (M) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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§ 84   Dnr 2022/249 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Byggnadsnämnden - CarlJohan 
Wåhlin (V)  

Ärendebeskrivning 
 
CarlJohan Wåhlin (V) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i byggnadsnämn-
den. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från CarlJohan Wåhlin (V), 2022-06-10. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bevilja CarlJohan Wåhlin (V) entledigande från uppdrag som ersättare i byggnads-
nämnden. 

 
• Till ny ersättare i byggnadsnämnden utses: 

 
Eva Cederberg (V) 
Wranérsgatan 13 A 
272 34 SIMRISHAM 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
CarlJohan Wåhlin (V) 
Eva Cederberg (V) 
Byggnadsnämnden 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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§ 85   Dnr 2022/256 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fyllnadsval som ersättare i byggnadsnämnden efter Anders Thuresson 
(C)  

Ärendebeskrivning 
 
Fyllnadsval ska förrättas efter Anders Thuresson (C) som avlidit.  
 
Fyllnadsval avser ersättare i byggnadsnämnden. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Till ny ersättare i byggnadsnämnden utses: 
 
Britt Larsson (C) 
Stenbocksgatan 32 A 
272 32 SIMRISHAMN 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Britt Larsson (C) 
Byggnadsnämnden 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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§ 86   Dnr 2022/38 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas: 

- Motion från Carl-Göran Svensson (C) – Lokaler för gymnasieskolan. Remitterad 
till barn- och utbildningsnämnden. 

 
- Tips och råd till förtroendevalda. 

 
_____ 
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§ 87   Dnr 2022/257 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Sommarhälsning 

Ordföranden tackar kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare samt tjänstepersoner för ett 
gott samarbete. 

De digitala mötena var en utmaning för oss alla, men det fungerade bra. 

Önskar alla en skön ledighet och sommar. 

_____  
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