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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
 2023-01-30  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
 Deltagande   Jeanette Ovesson (M) 
   Pia Ingvarsson (S) 
   Tomas Assarsson (SD) 
   Jaennine Olesen (M) 
   Jan Vokoun (S) 

Anna-Lena Jönsson (SD) tjänstgör för Fredrik Ramberg 
(SD) 
Henrik Mårtensson (C) 
Anders Johnsson (M) 
Berit Olsson (S) 
Mats Sundbeck (V) 
Åke Andrén Sandberg (L) 
Christer Akej (M) 
Bengt-Åke Lindell (SD) 
Thomas Hansson (MP) tjänstgör för John Kvarnbäck (MP) 
Lars Johansson (S) 
Christina Brandt (M) 
Christer Persson (ÖP) 
Jenny Assarsson (SD) 
Lisa Andersson (S) tjänstgör för Samra Hasanovic (S) 
Anne-Li Roshagen (KD) 
John Ohlson (M) 
Anna Ling (C) 
Johannes Svensson (S) tjänstgör för Andreas Sjögren (S) 
Patrik Persson (SD) 
Peter Rimsby (M) 
Gudrun Schyman (KIS) 
Christl Bengtsson (S) 
Jens Lundgren (M) 
Malin Yngvard (SD) 
Annelise Håkansson (V) 
Lotta Hildebrand (L) 
Ingela Bröndel (M) 
Per Andersson (S) 
Lotta Beskow (MP) 
Peo Nilsson (SD) 
Roland Thord (M) 
Agneta Åhlin (S) 
Carl-Göran Svensson (C) 
Kaj Ovesson (M) 
Alf Persson (SD) 
Jan-Erik Persson (S) 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
 2023-01-30  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
 Övriga deltagande Carola Tierfolk (M)  

Lage Engebo (M) 
Kristina Åhberg (M) 
Anita Svensson (C) 
Sven Olof Andersson Hederoth (L) 
Inga-Lill Högberg (L) 
Jan Rydén (KD) 
Else-Beth Rolf (S) 
Eva Nyhlén (V) 
Eva Cederberg (V) 
Alf Olle Olsson (ÖP) 
Sigrid Widalen (KIS), §§ 2-20 
Max Jamieson (KIS) 
 
Anita Ipsen, bitr kommundirektör 
Carina Persson, nämndsekreterare  
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
 2023-01-30  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 1 Val av justerare samt fastställande av justeringssam-

manträde 
2023/37  

§ 2 Fastställande av ärendelista 2023/38  
§ 3 Interpellation från Mats Sundbeck (V) till samhälls-

planeringsnämndens ordförande: Frågor gällande last-
ning och lossning i hamnen 

2023/17  

§ 4 Interpellation från Gudrun Schyman (KIS) till sam-
hällsplaneringsnämndens ordförande: Fossilbränslefria 
transporter i kommunens verksamhet 

2023/4  

§ 5 Jäv som kommunrevisor 2023/14  
§ 6 Sysavs framtida inriktning 2022/341  
§ 7 Förslag om instiftande av Byggnadsvårdspris samt 

Arkitekturpris i Simrishamns kommun 
2022/402  

§ 8 Instiftande av hållbarhetspris 2022/438  
§ 9 Revidering av Allmänt nämndsreglemente 2022/320  
§ 10 Revidering av Socialnämndens reglemente 2022/320  
§ 11 Revidering av Barn- och utbildningsnämndens regle-

mente 
2022/320  

§ 12 Revidering av Samhällsplaneringsnämndens regle-
mente 

2022/320  

§ 13 Revidering av Byggnadsnämndens reglemente 2022/320  
§ 14 Revidering av Kultur- och fritidsnämndens reglemente 2022/320  
§ 15 Motion från Lotta Hildebrand (L) - Flaggning med 

regnbågsflaggan 
2022/318  

§ 16 Uppdrag kommunfullmäktigeberedning miljö, klimat 
och hållbarhet 

2022/447  

§ 17 Val av ombud och ersättare till Skånes Kommuners 
förbundsmöte för perioden 2023-2027 

2022/462  

§ 18 Fyllnadsval till nämnder, bolag, förbund, stiftelser och 
fonder 

2022/425  

§ 19 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrel-
sen, ledamot i kommunfullmäktige samt ledamot i 
byggnadsnämnden - Samra Hasanovic (S) 

2023/40  

§ 20 Meddelanden 2023/63  
§ 20 Budget 2023 - planåren 2024-2026 Ystad-

Österlenregionens miljöförbund 
2022/403  

§ 20 Motion från Gudrun Schyman (KIS) - Marköversyn. 
Remitterad till samhällsplaneringsnämnden 

2022/461  

§ 20 Lokala ordningsföreskrifter 2022/159  
§ 20 Meddelande om förordnande av begravningsombud 2022/309  
§ 20 Miljöförbundets taxor 2023 2022/379  
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
 2023-01-30  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

§ 20 Delårsbokslut tertial 2 2022 - Miljöförbundet 2022/336  
§ 20 Delårsrapport 2022 - SÖRF 2022/264  
§ 20  Förtroendevalda mandatperioden 2022-2026 Tomelilla 

kommun 
2022/469  

§ 20 Reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 
mandatperioden 2023-2026 

2022/471  

§ 20 Förordnande av ordförande Stiftelsen Kivik-Vitemölle 
fond 

2023/32  
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-30  
 
 
 
 
 
 

§ 1   Dnr 2023/37 
 

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 3 februari 2023, kl 08.30, på kommunsty-
relseförvaltningen, Simrishamn. 

_____ 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-30  
 
 
 
 
 
 

§ 2   Dnr 2023/38 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  

• Godkänna upprättad kungörelse. 

_____ 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-30  
 
 
 
 
 
 

§ 3   Dnr 2023/17 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Interpellation från Mats Sundbeck (V) till samhällsplaneringsnämndens 
ordförande: Frågor gällande lastning och lossning i hamnen  

Ärendebeskrivning 
 
Mats Sundbeck (V) har i interpellation till samhällsplaneringsnämndens ordförande ställt 
frågan om lastning och lossning i hamnen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Interpellation från Mats Sundbeck (V), 2023-01-11. 
 
Interpellationen är ställd till samhällsplaneringsnämndens ordförande. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Interpellationen från Mats Sundbeck (V) får ställas. 
 

• Interpellationen besvaras av samhällsplaneringsnämndens ordförande vid kommun-
fullmäktiges sammanträde den 27 februari 2023. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsplaneringsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson (C) 
Mats Sundbeck (V) 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-30  
 
 
 
 
 
 

§ 4   Dnr 2023/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Interpellation från Gudrun Schyman (KIS) till samhällsplanerings-
nämndens ordförande: Fossilbränslefria transporter i kommunens verk-
samhet  

Ärendebeskrivning 
 
Gudrun Schyman (KIS) har i interpellation ställt frågan om fossilbränslefria transporter i 
kommunens verksamhet. 
 
Interpellationen är ställd till samhällsplaneringsnämndens ordförande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Interpellation från Gudrun Schyman (KIS), 2023-01-04. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Interpellationen från Gudrun Schyman (KIS) får ställas. 
 

• Interpellationen besvaras av samhällsplaneringsnämndens ordförande vid kommun-
fullmäktiges sammanträde den 27 februari 2023. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsplaneringsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson (C) 
Gudrun Schyman (KIS) 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-30  
 
 
 
 
 
 

§ 5   Dnr 2023/14 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Jäv som kommunrevisor  

Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från kommunrevisor Ulf Mårtensson (V) om att undantag görs i 
hans uppdrag som kommunrevisor vad gäller överförmyndarnämnden, då han har uppdrag 
som god man. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från kommunrevisor Ulf Mårtensson (V), 2023-01-10. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• I Ulf Mårtenssons (V) uppdrag som kommunrevisor görs undantag från överför-
myndarnämnden på grund av uppdrag som god man. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Ulf Mårtensson (V) 
Kommunstyrelseförvaltningen/kanslienheten 
Kommunrevisionen 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-30  
 
 
 
 
 
 

§ 6   Dnr 2022/341 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Sysavs framtida inriktning  

Ärendebeskrivning 
 
Sysavs ägarsamråd beslutade den 26 maj 2021 att tillsätta ett ”Framtidsråd” med en repre-
sentant per ägarkommun. Syftet med att tillsätta ett framtidsråd var att uppnå en brett för-
ankrad syn på Sysavs framtida inriktning som sedan kunde presenteras för ägarna för slut-
lig behandling och beslut i ägarkommunerna. 
 
Nuvarande konsortialavtal upphör att gälla den 31 december 2025, men förlängs med 5 år i 
sänder om det inte sägs upp av någon av ägarna senast två år före avtalstidens slut. En för-
ankrad syn på Sysavs framtida inriktning bland ägarna bedömdes vara en fundamental del 
för att ta ställning till frågan om en förlängning av nuvarande konsortialavtal i 5 år alterna-
tivt ett förnyat konsortialavtal med samma ägare som idag eller en eventuell förändrad 
ägarstruktur. 
 
Framtidsrådet har nu i koncensus nått en samsyn avseende Sysavs framtida inriktning. 
Framtidsrådet har den 28 juni 2022 också enats om att föreslå ägarna att nu gällande kon-
sortialavtal rörande villkor för samarbete i Sysav inte bör sägas upp, vilket innebär att avta-
let förlängs på oförändrade villkor under i vart fall fem år från och med den 1 januari 2026. 
 
Ägarsamrådets slutliga ställningstagande gällande Sysavs framtida inriktning planeras att 
läggas fast vid ordinarie möte i maj 2023 för att sedan slutligen beslutas av Sysavs styrelse 
i juni 2023.  
 
Inför ägarsamrådets slutliga ställningstagande behöver respektive ägarkommun behandla 
frågan senast den 28 februari 2023.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 13 november 2022 
Sysavkoncernens framtida inriktning och konsortialavtal, 26 september 2022 
Följebrev, Underlag för beslut om Sysavs framtida inriktning, 26 september 2022. 
Bilaga1, Förslag till framtida inriktning för Sysavkoncernen, 30 augusti 2022 
 
Yrkanden 
 
Jeanette Ovesson (M), Pia Ingvarsson (S) och Thomas Hansson (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens beslutsförslag. 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-30  
 
 
 
 
 
 

§ 6 forts   Dnr 2022/341 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Ställer sig bakom framtidsrådets förslag vad gäller Sysavs framtida inriktning. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Sysav 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-30  
 
 
 
 
 
 

§ 7   Dnr 2022/402 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Förslag om instiftande av Byggnadsvårdspris samt Arkitekturpris i Sim-
rishamns kommun  

Ärendebeskrivning 
 
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden och ordförande i byggnadsnämnden föreslog i 
skrivelse inkommen den 25 april 2022 ett förslag om instiftande av byggnadsvårdspris. 
Förslaget innebär att det nuvarande Arkitekturpriset från och med 2023 ersätts av två pri-
ser:  
 

• Ett arkitekturpris som delas ut av byggnadsnämnden 
• Ett byggnadsvårdspris som delas ut av kultur- och fritidsnämnden 

 
Bedömningen är att samordningen kommer att ge större uppmärksamhet och fler nomine-
ringar till priserna. Samt att en prissumma är en god uppmuntran som kan ge mer engage-
mang. 
Förslag till nya stadgar för respektive pris har samordnats, liksom prissumma och tid för 
utdelning som föreslås bli i samband med de årliga publika dagarna om arkitektur- och 
gestaltad livsmiljö.  
Tidigare pris i form av en plakett i brons har kostat cirka 9000 kronor. I förslaget om för-
ändring föreslås enklare plaketter för samtliga priser samt en prissumma om 10 000 kronor, 
lika för varje pris, som budgeteras respektive nämnds budget. 
En kommunikationsplan kommer att tas fram gemensamt. 
 
Simrishamns kommun har för närvarande även ett tredje pris, miljöpriset, som utses av 
samhällsplaneringsnämnden. Även för detta pris föreslås en förändring. Ärendet kommer 
att beslutas av SPN innan det kommer upp för beslut till kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2023-01-18, § 19 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-14 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-05 
Förslag till nya stadgar Simrishamns kommuns Arkitekturpris 
Förslag till stadgar Simrishamns kommuns Byggnadsvårdspris 
 
Yrkande 
 
Lotta Hildebrand (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-30  
 
 
 
 
 
 

§ 7 forts   Dnr 2022/402 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 
• Dela upp tidigare Arkitekturpris i ett Arkitekturpris och ett Byggnadsvårdspris. 

 
• Anta nya stadgar för Arkitekturpris samt Byggnadsvårdspris 

 
• Prissumma och övriga kostnader finansieras av respektive nämnd. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsplaneringsnämnden 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-30  
 
 
 
 
 
 

§ 8   Dnr 2022/438 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Instiftande av hållbarhetspris  

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningarna (samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen) har 
genom dialoger tagit fram förslag till stadgar för tre priser:  

• Ett arkitekturpris som delas ut av byggnadsnämnden  
• Ett byggnadsvårdspris som delas ut av kultur- och fritidsnämnden  
• Ett hållbarhetspris som delas ut av samhällsplaneringsnämnden  

 
Sedan 2010 har Simrishamns kommun årligen delat ut ett miljöpris för att uppmärksamma 
och uppmuntra olika lokala initiativ inom miljöområdet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2023-01-18, § 20 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-06  
Förslag till stadgar Simrishamns kommuns Hållbarhetspris 
Beslut SPN 2022-11-17 §247, Instiftande av hållbarhetspris 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Instifta ett Hållbarhetspris från och med 2023, vilket ersätter det tidigare Miljöpri-
set.  
 

• Anta nya stadgar för Hållbarhetspris 
 

• Prissumma och övriga kostnader för hållbarhetspriset belastar samhällsplanerings-
nämndens driftsbudget.  
 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsplaneringsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)  
 
  
 

15



  
 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-30  
 
 
 
 
 
 

§ 9   Dnr 2022/320 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revidering av Allmänt nämndreglemente  

Ärendebeskrivning 
 
Inför varje mandatperiod ska revidering av styrelsens och nämndernas reglementen göras. 
Kommunfullmäktige fattade även ett beslut 2022-09-26, §117 om en ny politisk organisa-
tion som bland annat berör förändring av antal ledamöter och ersättare. Följande revide-
ringar behöver göras i det allmänna nämndreglementet för Simrishamns kommun.  
 
Under 4§ Personalansvar görs tillägg kring arbetsmiljö. Samma text kring detta finns i 
samtliga nämndreglementen, och därmed blir personalansvarsparagrafen enhetlig. 
 
Då det tillsatts ett nytt strategiskt utskott under kommunstyrelsen ges därmed förslag på ett 
inrättande av ny paragraf för att förtydliga detta. Efterföljande paragrafer påverkas därmed.  
 
Förslag till lydelse; 
 
Utskott 
 
8§ Nämnder ska inte ha utskott. Undantaget är ett individ- och familjeutskott under social-
nämnden och ett strategiskt utskott under kommunstyrelsen, detta utskott har ingen beslu-
tanderätt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2023-01-18, § 21 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-02 
Allmänt nämndreglemente Simrishamns kommun  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Revidera allmänt nämndreglemente i enlighet med angivna förslag 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samtliga nämnder 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-30  
 
 
 
 
 
 

§ 10   Dnr 2022/320 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revidering av Socialnämndens reglemente  

Ärendebeskrivning 
 
Inför varje ny mandatperiod ska revidering av styrelsens och nämndernas reglementen gö-
ras. Kommunfullmäktige fattade även ett beslut 2022-09-26 § 117 om en ny politisk orga-
nisation som bland annat berör förändring av antalet ledamöter och ersättare i nämnderna.  
 
Efter samråd med berörd förvaltning presenteras här föreslagna förändringar i socialnämn-
dens reglemente. 
 
I 2§ Ledningsfunktionen och styrfunktionen punkt 6 görs ett förtydligande kring ersättning.  
Föregående lydelse:  
”besluta om ersättning ur generalschablonen för flyktingar”. 
Förslag till nuvarande lydelse:  
”besluta om fördelning av ersättning utifrån Migrationsverkets generalschablon för flyk-
tingar”. 
 
I 7 § Personal och organisation läggs ett förtydligande kring arbetsmiljö till;  
”Arbetsgivarens yttersta arbetsmiljöansvar vilar på respektive nämnd”. 
 
Under 10 § Sammansättning görs en revidering då nämnden numera består av 11 ordinarie 
ledamöter och 7 ersättare.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2023-01-18, § 22  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-02 
Reglemente socialnämnden  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Godkänna revidering av socialnämndens reglemente enligt angivna förslag. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-30  
 
 
 
 
 
 

§ 11   Dnr 2022/320 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revidering av Barn- och utbildningsnämndens reglemente  

Ärendebeskrivning 
 
Inför varje ny mandatperiod ska revidering av styrelsens och nämndernas reglementen gö-
ras. Kommunfullmäktige fattade även ett beslut 2022-09-26 §117 om en ny politisk orga-
nisation som bland annat berör förändring av antalet ledamöter och ersättare i nämnderna. 
Efter samråd med berörd förvaltning presenteras här föreslagna förändringar i barn- och 
utbildningsnämndens reglemente. 
 
I 6 § Personal och organisation läggs ett förtydligande kring arbetsmiljö till;  
”Arbetsgivarens yttersta arbetsmiljöansvar vilar på respektive nämnd”.  
 
Under 10 § Sammansättning görs ändring i antal ledamöter och ersättare. Nuvarande sam-
mansättning är därmed11 ordinarie ledamöter samt 7 ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2023-01-18, § 23 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-02  
Reglemente Barn- och utbildningsnämnden  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Godkänna revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente enligt angivna 
förslag. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-30  
 
 
 
 
 
 

§ 12   Dnr 2022/320 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revidering av Samhällsplaneringsnämndens reglemente  

Ärendebeskrivning 
 
Inför varje ny mandatperiod ska revidering av styrelsens och nämndernas reglementen gö-
ras. Kommunfullmäktige fattade även ett beslut 2022-09-26 §117 om en ny politisk orga-
nisation som bland annat berör förändring av antalet ledamöter och ersättare i nämnderna. 
 
Efter samråd med berörd förvaltning presenteras här föreslagna förändringar i samhälspla-
neringsnämndens reglemente. 
 
Då samhällsplaneringsnämnden ansvarar för kommunens hållbarhetspris (tidigare mil-
jöpris), görs en förändring under 1 § Allmänt om nämndens uppgifter.  
 
Sista stycket i samma paragraf ”Vidare företräder samhällsplaneringsnämnden kommunen 
i” tas bort då den ekonomiska föreningen sålts.   
 
Under 3 § görs en omstrukturering av punkter för att förtydliga lokalförsörjningsansvaret. 
Detta ansvar presenteras därmed mer noggrant under § 3 punkt 1, och sedan efterföljs 
nämndernas andra övergripande uppgifter. Efterföljande paragrafen ändras därmed.  
 
I samma paragraf under punkt 4 görs en korrigering då nämnden tillsammans med samtliga 
berörda nämnder främjar och utvecklar kommunens anläggningar. Tidigare specificerade 
hänvisning till kultur- och fritidsnämnden tas därmed bort, och ersätts med ”berörda 
nämnder”. 
 
Vidare i 3 § punkt 12 andra stycket tas ”inom antagen beställning (KF) ta fram översikts-
planer och fördjupningar” bort då det är ren verkställighetsfråga. Stycket ersätts med ”ut-
arbeta förslag till planer inom översiktlig planering”. 
 
Mindre språkförändringar görs under punkterna 25-29 för att förtydliga nämndens ansvars-
områden.  
 
I 6 § Personal och organisation läggs ett förtydligande kring arbetsmiljö till;  
”Arbetsgivarens yttersta arbetsmiljöansvar vilar på respektive nämnd”. 
 
Slutligen görs en revidering i 10 § Sammansättning då nämnden kommer bestå av 11 ordi-
narie ledamöter och 7 ersättare 
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§ 12 forts   Dnr 2022/320 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2023-01-18, § 24 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-06 
Reglemente samhällsplaneringsnämnden  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Byta ut ordet lokalförsörjning till lokalförvaltning. 
 

• Lägga till att Samhällsplaneringsnämnden har ansvar för beställarfunktion vid av-
falls- och renhållningsfrågor 

 
• I övrigt godkänna revidering av samhällsplaneringsnämndens reglemente enligt an-

givna förslag. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsplaneringsnämnden 
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§ 13   Dnr 2022/320 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revidering av Byggnadsnämndens reglemente  

Ärendebeskrivning 
 
Inför varje ny mandatperiod ska revidering av styrelsens och nämndernas reglementen gö-
ras. Kommunfullmäktige fattade även ett beslut 2022-09-26 §117 om en ny politisk orga-
nisation som bland annat berör förändring av antalet ledamöter och ersättare i nämnderna. 
 
Efter samråd med berörd förvaltning presenteras här föreslagna förändringar i byggnads-
nämndens reglemente. 
 
Då byggnadsnämnden ansvarar för Simrishamns kommuns arkitekturpris görs en revide-
ring av 3 § Nämndens övergripande uppgifter punkt 7. Förslag till reviderad lydelse; an-
svar för Simrishamns kommuns arkitekturpris.  
 
I 6 § Personal och organisation läggs ett förtydligande kring arbetsmiljö till;  
”Arbetsgivarens yttersta arbetsmiljöansvar vilar på respektive nämnd”. 
 
Slutligen görs en revidering av 10 § Sammansättning då nämnden numera består av 9 ordi-
narie ledamöter och 5 ersättare.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2023-01-18, § 25 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-02 
Reglemente byggnadsnämnden  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Godkänna revidering av byggnadsnämndens reglemente enligt angivna förslag 
 
_____ 
Beslutet expedieras till: 
Byggnadsnämnden 
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§ 14   Dnr 2022/320 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revidering av Kultur- och fritidsnämndens reglemente  

Ärendebeskrivning 
 
Inför varje ny mandatperiod ska revidering av styrelsens och nämndernas reglementen gö-
ras. Kommunfullmäktige fattade även ett beslut 2022-09-26 §117 om en ny politisk orga-
nisation som bland annat berör förändring av antalet ledamöter och ersättare i nämnderna. 
 
Efter samråd med berörd förvaltning presenteras här föreslagna förändringar i kultur- och 
fritidsnämndens reglemente. 
 
Under 1§ Allmänt om kultur- och fritidsnämndens uppgifter görs ett tillägg kring att nämn-
den ansvarar för folkbiblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen (2013:801) och museila-
gen (2017:563).  
 
I punkt 16, 3§ görs ett tillägg kring att nämnden även utser kommunens byggnadsvårds-
pristagare.  
 
I 6 § Personal och organisation läggs ett förtydligande kring arbetsmiljö till;  
”Arbetsgivarens yttersta arbetsmiljöansvar vilar på respektive nämnd”. 
 
I 10 § Sammansättning görs även en korrigering då nämnden kommer bestå av 9 ordinarie 
ledamöter och 5 ersättare.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2023-01-18, § 26 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-02  
Reglemente Kultur- och fritidsnämnden  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Godkänna revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente enligt angivna för-
slag. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 15   Dnr 2022/318 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Lotta Hildebrand (L) - Flaggning med regnbågsflaggan  

Ärendebeskrivning 
 
Lotta Hildebrand, Liberalerna, har den 26 augusti 2022 genom en motion yrkat att Sim-
rishamns kommun ska flagga med regnbågsflagga vid lämpliga tillfällen. Vidare yrkas 
också att utreda i vilken instans ärenden som rör kommunens ställningstaganden i demo-
krati-, jämställdhets- och liknande övergripande frågor ska behandlas.  
 
Av motionen framkommer att många kommuner hissar regnbågsflaggan på och vid offent-
liga byggnader och att det inte handlar om att dessa kommuner gör politiska ställningsta-
ganden utan att ställningstagandet snarare påvisar förståelse, tolerans, inkludering samt 
människors lika värde. Partiet yrkar för att Simrishamns kommun genom ett fullmäktige-
beslut synligt uppmärksammar jämlikhet och icke-diskriminering i kommunens egen verk-
samhet; att vara förebild i samhällsutvecklingen.  
 
Det framgår vidare av motionen att kommunfullmäktigemötena föreslås vara lämpliga till-
fällen för regnbågsflaggning utanför kommunhuset. Motionärerna föreslår vidare att den 
17 maj - den internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi, är lämplig flaggdag.  
 
Slutligen föreslår motionärerna även att låta kommunfullmäktige besluta att utreda i vilken 
instans ärenden av denna typ, som rör kommunens ställningstaganden i demokrati-, jäm-
ställdhets- och liknande övergripande frågor ska behandlas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2023-01-18, § 27 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-06 
Motion från Lotta Hildebrand, Liberalerna 2022-08-26 
Kommunstyrelsens reglemente. 
 
Yrkande 
 
Lotta Hildebrand (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 
 
Malin Yngvard (SD) yrkar att ärendet återremitteras till Samhällsplaneringsnämnden, som 
enligt beslut i Kommunfullmäktige 2021-11-29 äger frågan, för att utreda om enkla beslut 
såsom flaggregler, som bör vara opolitiska, bör beslutas av tjänstemännen och utföras av 
Samhällsplaneringsnämnden enligt tidigare ordning.  
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§ 15 forts   Dnr 2022/318 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutsomgång 
 
Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera detsamma 
och finner att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Votering är begärd och verkställs. 
 
Omröstning 
 
Den som vill avgöra ärendet idag röstar Ja. 
 
Den som vill återremittera ärendet röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller med 33 Ja-röster mot 8 Nej-röster, omröstningsbilaga 1. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Mot detta beslut reserverar sig Tomas Assarsson (SD), Anna-Lena Jönsson (SD), Bengt-
Åke Lindell (SD), Jenny Assarsson (SD), Patrik Persson (SD), Malin Yngvard (SD), Peo 
Nilsson (SD) och Alf Persson (SD) skriftligt. 
 
Överläggning 
 
Kommunfullmäktige diskuterar formuleringen av att-sats 3 i kommunstyrelsens beslutsför-
slag. 
 
Ordföranden föreslår att 3:e att-satsen får följande lydelse ”Bifalla motionen, på så sätt, att 
låta regnbågsflaggan hissas under lämpliga tillfällen, beslutade av kommunstyrelsen.  
 
Yrkande 
 
Thomas Hansson (MP), Gudrun Schyman (KIS), Peter Rimsby (M), Lars Johansson (S) 
och Anna Ling (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag, dock med ändring av 
3:e att-satsen enligt ordförandens förslag. 
 
Anne-Li Roshagen (KD) yrkar bifall till att-satserna 1-2 samt avslag på att-sats 3. 
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§ 15 forts   Dnr 2022/318 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutsomgång 
 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige ställer sig bakom kommunstyrelsens be-
slutsförslag vad gäller att-satserna 1-2. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på att-sats 3, godkännande av kommunstyrelsens 
beslutsförslag med ändring enligt ordförandens förslag mot Anne-Li Roshagens (KD) av-
slagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat godkänna kommunstyrelsens be-
slutsförslag med ändring enligt ordförandens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Kommunstyrelsen har ansvaret för beslut kopplat till flaggning och utarbetande av 
riktlinjer för detta. 
 

• Samhällsplaneringsnämnden ansvarar för det operativa genomförandet av flagg-
ning och utarbetande av rutiner för detta. 

 
• Bifalla motionen, på så sätt att låta regnbågsflaggan hissas under lämpliga tillfäl-

len, beslutade av kommunstyrelsen. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Lotta Hildebrand (L) 
Samhällsplaneringsnämnden 
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§ 15 forts   Dnr 2022/318 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

OMRÖSTNINGSBILAGA 1 
     

SAMMANTRÄDESDATUM  
  

2023-01-30 
  

    
 

 

      JA NEJ AVSTÅR 
   

      
Jeanette Ovesson (M)     X     
Pia Ingvarsson (S)     X     
Tomas Assarsson (SD)       X   
Jaennine Olesen (M)     X     
Jan Vokoun (S)     X     
Anna-Lena Jönsson (SD)       X   
Henrik Mårtensson (C)     X     
Anders Johnsson (M)     X     
Berit Olsson (S)     X     
Mats Sundbeck (V)     X     
Åke Andrén Sandberg (L)     X     
Christer Akej (M)     X     
Bengt-Åke Lindell (SD)       X   
Thomas Hansson (MP)     X     
Lars Johansson (S)     X     
Christina Brandt (M)     X     
Christer Persson (ÖP)     X     
Jenny Assarsson (SD)       X   
Lisa Andersson (S)     X     
Anne-Li Roshagen (KD)     X     
Johan Ohlsson (M)     X     
Anna Ling (C)     X     
Johannes Svensson (S)     X     
Patrik Persson (SD)       X   
Peter Rimsby (M)     X     
Gudrun Schyman (KIS)     X     
Christl Bengtsson (S)     X     
Jens Lundgren (M)     X     
Malin Yngvard (SD)       X   
Annelise Håkansson (V)     X     
Lotta Hildebrand (L)     X     
Ingela Bröndel (M)     X     
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§ 15 forts   Dnr 2022/318 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Per Andersson (S)     X     
Lotta Beskow (MP)     X     
Peo Nilsson (SD)       X   
Roland Thord (M)     X     
Agneta Åhlin (S)     X     
Carl-Göran Svensson (C)     X     
Kaj Ovesson (M)     X     
Alf Persson (SD)       X   
Jan-Erik Persson (S)     X           

Ja: 
  

33 
  

Nej: 
  

8 
  

AVSTÅR: 
  

0 
  

FRÅNVARANDE: 
  

0 
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Reservation 

 

Kommunfullmäktige 2023-01-30 

Ärendenummer 17 Motion Regnbågsflaggan 

 

Sverigedemokraterna menar att det tidigare fanns regler för Simrishamns kommuns flaggning, som 
gav alla föreningar och organisationer rätt att ansöka om flaggning i begränsad omfattning. Ärendena 
skulle beredas av kommunledningskontoret och beslut skulle fattas av kommunchefen. Vid 
kommunfullmäktige den 29 november 2021 upphävdes detta regelverk och det fattades beslut om 
att samhällsplaneringsnämnden skulle överta beslutsmandatet och att vid behov tillse att regler kring 
detta upprättades. 

Plötsligt vill ett politiskt parti göra politisk sakfråga av enkla beslut som absolut inte bör avgöras i 
kommunens högst beslutande organ. Varpå kommunstyrelsen och nu kommunfullmäktige genom 
majoritetsbeslut även kör över samhällsplaneringsnämndens beslutsmandat, utan att ärendet ens 
varit under beredning i aktuell nämnd. Tydligt blir även att politikerna i just detta ärende vill köra 
över kommuninvånarnas möjligheter att självständigt inkomma med ansökningar angående 
flaggning, då man forcerar ett beslut innan regler och nytt beslutsmandat kommit på plats. 
Sverigedemokraterna yrkade på att återremittera ärendet till samhällsplaneringsnämnden, för att 
utreda om inte enkla beslut om flaggning kan avgöras av tjänstemän och utföras av 
samhällsplaneringsnämnden enligt tidigare ordning. 

 

Sverigedemokraterna Simrishamn reserverar sig mot att kommunfullmäktige fattar beslut över 
huvudet på samhällsplaneringsnämnden som enligt beslut från kommunfullmäktige den 29 
november 2021 tilldelats uppgiften att fatta beslut om flaggning samt även mot den forcering av 
beslutsgången som innebär att kommuninvånarnas åsikter inte värderas i avgörandet när beslut 
fattas innan ett regelverk och det nya beslutsmandatet är på plats. 

 

 

För Sverigedemokraterna Simrishamn 

 

 

 Gruppledare Tomas Assarsson                                                                                                         

2023-01-30 
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§ 16   Dnr 2022/447 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Uppdrag kommunfullmäktigeberedning miljö, klimat och hållbarhet  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 21-12-20 §250 att inrätta en tillfällig beredning kopplad till 
miljö, klimat och hållbarhetsfrågor – klimat- och hållbarhetsberedning. Beredningen ska 
arbeta med den strategiska inriktningen för kommunens klimat- och miljödokument. 
 
Syftet med beredningen är att tydliggöra riktning och hastighet i kommunens arbete med 
miljö- och klimatfrågorna inom kommunens styrmodell och arbetet med Hållbarhetspoli-
cyn samt att ta fram förslag till en ny reviderad version av Hållbarhetspolicyn innehållande 
fokusområden och ställningstaganden för perioden 2025 - 2035. 
 
Beredningen föreslås ha en egen budget och ges en tidplan att arbeta utifrån. Klimat- och 
hållbarhetsberedningens ledamöter ska tillsättas med en ledamot från respektive parti i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2023-01-18, § 28 
Tjänsteskrivelse, daterad 22-12-13 
Hållbarhetspolicy 2021-2030, daterad 2020-12-14. 
 
Överläggning 
 
Kommunfullmäktige diskuterar hur tillsättningen av representanter i beredningen ska ske 
och enas om att varje parti som är representerad i kommunfullmäktige utser en represen-
tant. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Godkänna uppdragsbeskrivning för kommunfullmäktigeberedning för miljö, klimat 
och hållbarhet - Klimat- och hållbarhetsberedning 

 
• Uppdra åt beredningen att inarbeta den av samhällsplaneringsnämnden beslutade 

klimatanpassningsplanen i Hållbarhetspolicyn för perioden 2025 - 2035 
 

• Förrätta val till ovanstående beredning genom att utse en representant från varje 
parti som är representerad i kommunfullmäktige 
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§ 16 forts   Dnr 2022/447 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

• Avsätta medel ur kommunfullmäktiges medel till förfogande för 10 förtroendevalda 
och 10 möten motsvarande ca 180 000 kronor för 2023 

 
 
 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samtliga partier i kommunfullmäktige 
Ekonomienheten 
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§ 17   Dnr 2022/462 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av ombud och ersättare till Skånes Kommuners förbundsmöte för 
perioden 2023-2027  

Ärendebeskrivning 
 
Som medlem i Skånes Kommuner ska man välja ombud och ersättare till 
förbundsmötet för mandatperioden 2023 – 2027. 
 
Förbundsmötet utgörs av 149 ombud och minst lika många ersättare som utses av 
medlemskommunernas fullmäktige. 
  
Alla medlemskommuner har minst ett ombud. Övriga ombud 
fördelas mellan medlemskommunerna utifrån antal invånare vid ingången av det år då val 
till kommunfullmäktige senast ägt rum (1 januari 2022). 
 
Ombud och ersättare utses för den mandatperiod som gäller för ledamot i kommunernas 
styrelse. 
 
Varje kommun beslutar om ordningen i vilken ersättare från kommunen ska inkallas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från SKR 2022-12-14. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Till ombud för perioden 2023-2027 utses: 
 
Ombud Ersättare 
 
Jeanette Ovesson (M)  Anders Johnsson (M)  
Amiralsgatan 16 Stockebodavägen 16 
276 60 SKILLINGE 272 97 GÄRSNÄS 
 
Pia Ingvarsson (S) Jan Vokoun (S) 
Ponnygatan 4 Åbogatan 23 
272 37 SIMRISHAMN 272 94 SIMRISHAMN 
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§ 17 forts   Dnr 2022/462 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 

______ 
Beslutet expedieras till: 
SKR 
Jeanette Ovesson (M) 
Pia Ingvarsson (S) 
Anders Johnsson (M) 
Jan Vokoun (S) 
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§ 18   Dnr 2022/425 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fyllnadsval till nämnder, bolag, förbund, stiftelser och fonder  

Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2022-12-19, § 198, förrättades val till nämnder 
och styrelser för perioden 2023-2026. 
 
En del av platserna vakantsattes till kommunfullmäktiges sammanträde den 30 januari 
2023. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges beslut, 2022-12-19, § 198. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Till revisor för mandatperioden 2023-2026 utses: 
 
Stefan Lamme (M) 
Bästekille 715 
277 35 KIVIK 

 
• Till ersättare i Österlens kommunala Renhållnings AB utses: 

 
Carola Teirfolk (M) 
Garvaregatan 2 D 
272 31 SIMRISHAMN 
 
Jan Rydén (KD) 
Vinkelgatan 1 
276 60 SKILLINGE 

 
• Till ersättare i Kivik Vitemölla Understödsfond för åren 2023-2025 utses: 

 
Ingela Bröndel (M) 
Fridhemsvägen 9 
272 95 SIMRISHAMN 
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§ 18 forts   Dnr 2022/425 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

John Kvarnbäck (MP) 
Karakåsvägen 16 
277 35 KIVIK 

 
• Till ledamot i AF Monthans minnesfond utses: 

 
Sven-Olle Svensson (C) 
Ravlund Byaväg 6 
277 37 KIVIK 
 

• Till ledamöter samt ersättare i Augusta Östbergs minnesfond utses: 
 
Ledamot Ersättare 
 
Ingela Bröndel (M) Birgitta Zadenius(M) 
Fridhemsvägen 9 Yngve Östbergs väg 15 B, lgh 1002 
272 94 SIMRISHAMN 272 34 SIMRISHAMN 
 
Pia Ingvarsson (S) Berit Olsson (S) 
Ponnygatan 4 Långgatan 40 
272 37 SIMRISHAMN 276 60 SKILLINGE 

 
Enligt stadgarna för Augusta Östbergs minnesfond är kommunstyrelsens ordförande, kyr-
koherden samt kommunfullmäktiges ordförande självskrivna i minnesfonden.  

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Stefan Lamme (M) 
Carola Teirfolk (M) 
Jan Rydén (KD) 
Ingela Bröndel (M) 
John Kvarnbäck (MP) 
Sven-Olle Svensson (C) 
Pia Ingvarsson (S) 
Birgitta Zadenius (M) 
Berit Olsson (S) 
Länsstyrelsen (val av revisor) 
Kommunledningskontoret/kansliet 
 
 
  
 
 

34



  
 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-30  
 
 
 
 
 
 

§ 19   Dnr 2023/40 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i 
kommunfullmäktige samt ledamot i byggnadsnämnden - Samra Hasano-
vic (S)  

Ärendebeskrivning 
 
Avsägelse har inkommit från Samra Hasanovic (S) från uppdrag som ledamot i kommun-
fullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen samt ledamot i byggnadsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Samra Hasanovic (S), 2023-01-23. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bevilja Samra Hasanovic (S) entledigande från uppdrag som ledamot i kommun-
fullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen samt ledamot i byggnadsnämnden. 

 
• Hos länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning vad gäller ledamot i kommunfull-

mäktige. 
 

• Till ny ersättare i kommunstyrelsen utses: 
 
Christl Bengtsson (S) 
Idrottsvägen 5 
277 40 SANKT OLOF 

 
• Till ny ledamot i byggnadsnämnden utses: 

 
Ulf Bengtsson (S) 
Idrottsvägen 5 
277 40 SANKT OLOF 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Länsstyrelsen  
Samra Hasanovic (S) 
Christl Bengtsson (S) 
Ulf Bengtsson (S) 
 

35



  
 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-30  
 
 
 
 
 
 

§ 19 forts   Dnr 2023/40 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 Kommunledningskontoret/kansliet 
 
 

36



  
 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-30  
 
 
 
 
 
 

§ 20   Dnr 2023/63 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas: 

- Budget 2023 - planåren 2024-2026 Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
 

- Motion från Gudrun Schyman (KIS) - Marköversyn. Remitterad till samhällsplane-
ringsnämnden. 
 

- Länsstyrelsens beslut om att upphäva lokala ordningsföreskrifter. 
 

- Länsstyrelsen beslut om förordnade av begravningsombud. 
 

- Beslut från kommunfullmäktige, Ystad: Ystad-Österlens Miljöförbunds taxor 2023. 
 

- Beslut från kommunfullmäktige, Ystad: Delårsbokslut tertial 2/2022 – Ystad- Ös-
terlens miljöförbund 
 

- Beslut från kommunfullmäktige, Ystad: Delårsrapport 2022 – Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund. 
 

- Beslut från Tomelilla kommun: Förtroendevalda mandatperioden 2022-2026. 
 

- Reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd mandatperioden 2023 2026. 
 

- Länsstyrelsens beslut om förordnande av ordförande Stiftelsen Kivik-Vitemölla 
fond. 
 

_____ 
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