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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Jeanette Ovesson (M)
Karl-Erik Olsson (S)
Christer Genetay (SD) tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD)
Jaennine Olesen (M)
Pia Ingvarsson (S)
Carl-Göran Svensson (C)
Tomas Assarsson (SD)
Sven Olsson (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M)
Malin Henriksson (L)
Gudrun Schyman (F!)
Christl Bengtsson (S) tjänstgör för Christer Grankvist (S)
Kaj Ovesson (M) tjänstgör för Maria Linde Strömberg (M)
Thomas Paulsson (SD)
Berit Olsson (S)
Hans-Olof Höglund (MP)
Mats Sundbeck (V)
Christer Akej (M)
Anne-Li Roshagen (KD)
Anita Svensson (C)
Christer Persson (ÖP)
Per Andersson (S)
Hans Dahlqvist (SD)
Frida Törnquist (M)
Ann-Christin Råberg (S)
Lotta Hildebrand (L) tjänstgör för Åke Andrén Sandberg 
(L)
Patrik Coucher (SD)
Staffan Olzon (F!) tjänstgör för Margarethe Müntzing (F!)
Anders Johnsson (M)
Göran Persson (S)
Hanna Persson (S)
Mats Bengtsson (C)
Bengt-Åke Lindell (SD)
Lars Johansson (S) tjänstgör för Else-Beth Rolf (S)
Christian Esbjörnsson (M)
Peo Nilsson (SD)
Jan Vokoun (S)
Kristina Nilsson (M)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Anita Olsson (S)
Laura Ilabacka (V) tjänstgör för Ingemar Hansson (V)
Frederick Thott (M) 
Catarina Genberg (L) tjänstgör för Christer Hallerby (L)
Jenny Assarsson (SD)
Ingmarie Jacobsen (F!)
Håkan Erlandsson (C)
Lennart Månsson (S)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

Övriga deltagande Ingela Bröndel (M)
Ingela Nilsson (C)
Linda Olsson (S)
Jan-Erik Persson (S)
Birgitta Öman (S)
Siv Bildtsén (MP)

Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Anita Ipsen, kanslichef
Carina Persson, nämndsekreterare
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Voteringslista 2019/312
§ 146 Val av justerare samt fastställande av justeringssam-

manträde
2019/311 6

§ 147 Fastställande av ärendelista 2019/38 7
§ 148 Information om Hällristningscentrum 2019/281 8

KOMMUNFULLMÄKTIGES FRÅGESTUND
§ 149 Fråga till kommunalrådet om nya föreskrifter för våra 

dricksvattentäkter.    
2019/305 9

NYA INTERPELLATIONER
§ 150 Interpellation till kommunalrådet ang den hotade fis-

kenäringen i Simrishamn - Lisa Kvarnbäck (MP)
2019/293 10

INKOMNA MEDBORGARFÖRSLAG
§ 151 Medborgarförslag - angående parkeringen vid badho-

tellet i Vitemölla.
2019/295 11

§ 152 Medborgarförslag - angående utrymme för parkering 
av husbilar i Kivik.

2019/296 12

BESLUTSÄRENDEN
§ 153 Avskrivning 2018 till 2019 - samhällsbyggnadsnämn-

den
2019/157 13 - 14

§ 154 Digitala medborgarförslag - ny hantering av medbor-
garförslag

2018/382 15 - 19

§ 155 Taxor och avgifter 2019 - Miljöförbundet 2018/385 20 - 21
§ 156 Motion från (S) - Ny busslinje från norr till syd 2019/133 22
§ 157 Förbundsordning för Sydöstra Skånes Räddnings-

tjänstförbund 2019-2022
2019/261 23

§ 158 Ansökan om bidrag från Yngve Östbergs donations-
fond - Fru Ide sällskapet

2018/428 24

§ 159 Riktlinjer för markanvisning - revidering 2019/266 25 - 26
§ 160 Föreskrifter om sotningsfrister 2018/503 27
§ 161 Reglemente för överförmyndarverksamheten 2019/40 28
§ 162 Reglemente för revisorerna - Simrishamns kommun 2019/40 29
§ 163 Kommunfullmäktiges arbetsordning 2019/40 30
§ 164 Utökat lånetak 2019 2019/309 31
§ 165 Finansiering - Kiviks avloppsreningsverk 2019/310 32

REMITTERAD MOTION
§ 166 Motion från Österlenpartiet om övertagande av ansva- 2019/287 33
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ret för gatorna inom byarna/fiskelägena inom Sim-
rishamns kommun.
MEDDELANDEN

§ 167 Meddelanden 2019/62 34
Föreläggande Malmö FR mål 3473-19 Laglighets-
prövning enligt kommunallagen. AV-Media.

2019/187

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag 
- Återvinningscentral i Järrestad.

2018/365

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag 
- Dela upp trottoarer och gångbanor med tydliga cy-
kel- resp gångbanor.

2018/438

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag 
- Bastu vid havet

2018/509

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag 
- Informationskampanj angående gruvplaner.

2018/454

§ 168 Sommarhälsning 2019/316 35
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 146 Dnr 2019/311

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare samt fastställande av justeringssammanträde

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

Justeringssammanträde äger rum måndagen den 24 juni, kl 08.30, på kommunledningskon-
toret, Simrishamn. 

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 147 Dnr 2019/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR

 Godkänna upprättad ärendelista.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 148 Dnr 2019/281

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om Hällristningscentrum

Museiintendent Lena Alebo och Alex Svärd informerar om ”Skånskt hällristningscent-
rum”.

Alex Svärd har haft ”Skånskt hällristningscentrum” som sitt projektarbete.

Alex Svärd informerar om placeringen som skulle kunna vara vid stenbrottet ute vid Sim-
rislund. Ger en bild av vilka förväntningar man har gällande ett hällristningscentrum. Visar 
en skiss över hur det skulle kunna se ut. Tanken är att det ska kunna användas hela året 
även om vissa delar skulle bli säsongsbetonade. Det viktiga är att området blir tillgängligt 
för alla personer.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 149 Dnr 2019/305

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fråga till kommunalrådet om nya föreskrifter för våra dricksvattentäk-
ter.

Lisa Kvarnbäck (MP) har inkommit med fråga till kommunstyrelsens ordförande om nya 
föreskrifter för våra dricksvattentäkter.

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om frågan får ställas, vilket den får.

Kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M), besvarar frågan.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 150 Dnr 2019/293

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang den hotade fiskenä-
ringen i Simrishamn 

Ärendebeskrivning

Lisa Kvarnbäck (MP) har i interpellation ställt frågan om den hotade fiskenäringen i Sim-
rishamn.

Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande.

Ordföranden ställer frågan om interpellationen får ställas.

Beslutsunderlag

Interpellation från Lisa Kvarnbäck (MP), 2019-05-21.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Interpellationen från Lisa Kvarnbäck (MP) får ställas.

 Interpellationen besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäkti-
ges sammanträde den 2 september 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens ordförande Jeanette Ovesson
Lisa Kvarnbäck (MP)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 151 Dnr 2019/295

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - angående parkeringen vid badhotellet i Vitemölla. 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Kjell Håkansson, Kivik, angående parkeringen vid 
badhotellet i Vitemölla.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Kjell Håkansson, 2019-05-28.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning 
och beslut.

Frågeställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommunfullmäktige.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kjell Håkansson
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 152 Dnr 2019/296

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - angående utrymme för parkering av husbilar i Ki-
vik. 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Kjell Håkansson, Kivik, angående utrymme för par-
kering av husbilar i Kivik.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Kjell Håkansson, 2019-05-28.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning 
och beslut.

Frågeställaren ska beredas möjlighet att redovisa sitt förslag i samhällsbyggnadsnämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kjell Håkansson
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 153 Dnr 2019/157

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avskrivning 2018 till 2019 - samhällsbyggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt beslut dnr 2018/206 §55, Ombudgetering från 2018 till 
2019 också lagt ett förslag om avskrivning avseende projekt som ej kunnat förutses. 
Sammantaget beskrivs tre projekt till en sammanlagd summa av 4 695 000 kr varav två om 
sammanlagt 4 178 000 kr skulle avskrivas genom beslut av kommunfullmäktige. 

Kommunens styrmodell när det gäller investeringar innebär att en flerårig plan med möjlighet 
att flytta med sig överskott till kommande år skapar en flexibilitet i såväl tid som investerings-
kostnader. Den fleråriga planen bygger också på kommunens långsiktiga finansiella förmåga, 
dvs den totala investeringsramen motsvarar de resurser som är tillgängliga för investeringar.
 
Några ytterligare resurser för oförutsett är inte tillgängliga. I skenet att nämnden kan föra med 
sig ett outnyttjat investeringsutrymme på totalt 31,8 mnkr ser inte kommunledningskontoret att 
kommunfullmäktige ska besluta avskriva de föreslagna projektkostnaderna utan de får hanteras 
inom den beslutade investeringsramen. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-05-27, § 135, bordlades ärendet

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut, 2019-05-27, § 135
Kommunstyrelsens beslut, 2019-05-08, § 135
Arbetsutskottets beslut, 2019-04-24, § 126
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-17
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-03-11, § 55
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse, 2019-02-26
Förslag till ombudgetering 2018 till 2019

Ajournering

Ordföranden, Håkan Erlandsson (C) begär ajournering, vilken verkställs kl 16.55-17.00

Efter ajournering förslår ordföranden följande beslutsförslag: att med hänvisning till att bokslut 
2018 redan är fastställt avslås samhällsbyggnadsnämndens begäran om avskrivning.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 153 forts Dnr 2019/157

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Med hänvisning till att bokslut 2018 är fastställt avslå begäran från samhällsbyggnads-
nämnden om ombudgetering/avskrivning.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 154 Dnr 2018/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Digitala medborgarförslag - ny hantering av medborgarförslag 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun införde, som första kommun i Skåne, medborgarförslag den 1 juli 
2002 (KF 2002-06-24 § 77) under en försöksperiod på sex månader, utvärdering skedde 
2003 då beslut togs om att möjligheten för kommuninvånarna att lämna medborgarförslag 
bibehölls även fortsättningsvis. 

Vid beslut i kommunfullmäktige den 29 september 2008, § 140, förenklades hanteringen 
av medborgarförslagen med anledning av ändringen i kommunallagens regler (KL 5:25) 
genom att kommunfullmäktige för varje enskilt medborgarförslag tar ställning till om ären-
det ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta ärendet till kommun-
styrelsen eller en annan berörd nämnd.

På senare år har digitala medborgarförslag ersatt de traditionella medborgar-förslagen i en 
rad svenska kommuner och landsting. Tillvägagångssättet innebär vanligen att en medbor-
gare presenterar sitt förslag på kommunens hemsida och andra medborgare ges möjlighet 
att rösta på det. Om tillräckligt många medborgare ställer sig bakom förslaget, tar kom-
munfullmäktige upp det och utreder förslaget. Hur många som behöver ställa sig bakom 
förslaget varierar i olika kommuner, men SKL, Sveriges kommuner och landsting, anser att 
en procent av befolkningen är en rimlig andel.

Fördelarna med att digitalisera medborgarförslagen enligt denna modell är många enligt 
såväl SKL som kommuner som utvärderat sin lösning. Det skapar transparens genom att 
publikt visa förslagen och flödet i hanteringen av dem, ger intresse i fler åldersgrupper, 
leder till ökat engagemang och är mer resurseffektivt. Det blir också en bättre och bredare 
återkoppling för de förslag som inte går vidare, framför allt de som inte rör kommunens 
verksamhet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-06-05, § 153
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 146
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-14.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2019-04-24, § 106.
Kommunfullmäktiges beslut 2008-09-29, § 140.
Kommunfullmäktiges beslut 2002-06-24, § 77.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 154 forts Dnr 2018/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yrkanden

Pia Ingvarsson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens beslutsförslag eftersom man anser 
att ett medborgarförslag ska behandlas som en motion och att man har möjlighet att i ett 
tidigt skede avslå ett förslag om det inte är en kommunal fråga. 

Gudrun Schyman (F!) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag mot Pia Ingvarssons 
(S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och fastställs.

Omröstning

Den som röstar för kommunstyrelsens beslutsförslag röstar Ja.

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

Voteringen utfaller med 36 ja-röster mot 13 Nej-röster, se omröstningsbilaga 1.

Kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Digitalisera medborgarförslagen enligt ny modell. Tills detta är genomfört hanteras 
medborgarförslagen enligt tidigare beslut.

 Under uppstarten skall gälla 75 ”gillare” och förslagen skall ligga ute två månader, 
utvärdering av detta skall ske efter sex månader.

 I samband med införandet revidera kommunfullmäktiges arbetsordning med hänsyn 
till digitaliseringen av medborgarförslagen.

 Uppdra åt kommunledningskontoret att kravställa och upphandla nödvändig teknisk 
plattform, finansiering sker genom befintlig budget.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 154 forts Dnr 2018/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christl Bengtsson (S), 
Berit Olsson (S), Per Andersson (S), Ann-Christin Råberg (S), Göran Person (S), 
Lars Johansson (S), Jan Vokoun (S), Anita Olsson (S) och Lennart Månsson (S).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 154 forts Dnr 2018/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

OMRÖSTNINGSBILAGA 1

 ja Nej Avstår
Jeanette Ovesson (M) X
Karl-Erik Olsson (S) X
Christer Genetay (SD) X
Jaennine Olesen (M) X
Pia Ingvarsson (S) X
Carl-Göran Svensson (C) X
Tomas Assarsson (SD) X
Sven Olsson (M) X
Malin Henriksson (L) X
Gudrun Schyman (F!) X
Christl Bengtsson (S) X
Kaj Ovesson (M) X
Thomas Paulsson (SD) X
Berit Olsson (S) X
Hans-Olof Höglund (MP) X
Mats Sundbeck (V) X
Christer Akej (M) X
Anne-Li Roshagen (KD) X
Anita Svensson (C) X
Christer Persson (ÖP) X
Per Andersson (S) X
Hans Dahlqvist (SD) X
Frida Törnquist (M) X
Ann-Christin Råberg (S) X
Lotta Hildebrand (L) X
Patrik Coucher (SD) X
Staffan Olzon (F!) X
Anders Johnsson (M) X
Göran Persson (S) X
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 154 forts Dnr 2018/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hanna Persson (M) X
Mats Bengtsson (C) X
Bengt-Åke Lindell (SD) X
Lars Johansson (S) X
Christian Esbjörnsson (M) X
Peo Nilsson (SD) X
Jan Vokoun (S) X
Kristina Nilsson (M) X
Lisa Kvarnbäck (MP) X
Anita Olsson (S) X
Laura Ilabacka (V) X
Frederick Thott (M) X
Catarina Genberg  (L) X
Jenny Assarsson (SD) X
Ingmarie Jacobsen (F!) X
Håkan Erlandsson (C) X
Lennart Månsson (S) X
Kristina Åhberg (M) X
Paul Frogner Kockum (KD) X
Kjell Dahlberg (ÖP) X

JA: 36
NEJ: 13
AVSTÅR: 0
FRÅNVARANDE: 0
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 155 Dnr 2018/385

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor och avgifter 2019 - Miljöförbundet 

Ärendebeskrivning

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft (SFS 2018:2088) där de regleras att tillstånd 
ska utfärdas istället för som idag en anmälan, till de som säljer tobak och liknande produk-
ter.
Ansökningsförfarandet kommer att ställa högre krav på den som söker men även på till-
synsmyndigheten genom granskning av den sökandes bakgrund, ekonomi, lämplighet med 
mera. I vissa fall kan tillsyn ske gemensamt med annan lagstiftning vilket gör att avgiften 
till viss del kan justeras ner. Tillsyn enligt tobakslagen och liknande produkter, alkohol 
(folköl) och receptfria läkemedel ingår i miljöförbundets verksamhetsplan. 

När lagen träder i kraft kommer ett utökat förbud mot rökning att gälla bland annat på ute-
serveringar, busskurer, tågstationer med mera. Förbudet inkluderar e-cigaretter, vattenpipor 
med eller utan tobak eller annat som till användningssättet motsvarar rökning, men som 
inte innehåller tobak.

Ystad-Österlenregionens miljöförbunds direktion har vid sammanträde den 8 april 2019, § 
36, beslutat ställa sig bakom de taxor som tagits fram med anledning av ett förändrat an-
sökningsförfarande gällande tillstånd för tobaksförsäljning och en förändring av tobakstill-
synen. En uppföljning av taxorna kommer att ske efter två år för att säkerställa rätt kost-
nadsnivå och tidsintervall. Direktionen beslutar att översända taxorna till respektive med-
lemskommuns kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-06-05, § 154
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 149
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-06.
Ystad-Österlenregionens miljöförbunds direktions beslut, 2019-04-08, § 36.
Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter (SFS 
2018:2088).
Taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel enligt lag (2009:730).
Taxa för tillsyn av folköl enligt alkohollagen (2010:1622).
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 155 forts Dnr 2018/385

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Fastställa de taxor, enlig nedan, som Ystad-Österlenregionens miljöförbunds direk-
tion ställt sig bakom med anledning av ett förändrat ansökningsförfarande gällande 
tillstånd för tobaksförsäljning och en förändring av tobakstillsynen.
- Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter 

(SFS 2018:2088)
- Taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel enligt lag 

(2009:730).
- Taxa för tillsyn av folköl enligt alkohollagen (2010:1622).

_______
Beslutet expedieras till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 156 Dnr 2019/133

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (S) - Ny busslinje från norr till syd 

Ärendebeskrivning

Karl-Erik Olsson (S) inkom den 6 mars 2019 med en motion om en ny busslinje från norr 
till syd i Simrishamns kommun.

Motionären pekar i sin skrivelse ut ett behov av att binda samman inlandsorterna i kommu-
nen med en ny busslinje från norr till syd, med anslutning i en större serviceort som erbju-
der grundläggande samhällsservice och kollektivtrafikutbud, förslagsvis Gärsnäs där det 
finns vårdcentral och vidare anslutning till tåg och expressbuss mot Lund kan ske.  

Karl-Erik Olsson (S) föreslår att förhandlingar inleds under 2019 med Skånetrafiken om att 
en ny busslinje startas upp från norr till söder via Gärsnäs under denna mandatperiod. 

25 mars 2019, §69 beslutade kommunfullmäktige att remittera ärendet till kommunstyrel-
sen för beredning. 

I översiktsplanen föreslås en ny busslinje genom inlandsbyarna Sankt Olof –Gärsnäs – 
Hammenhög –Borrby, alternativ rutt via Smedstorp för anslutning till tåg. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-06-05, § 155
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 150
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-10
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25, § 69
Motion från Socialdemokraterna – Ny busslinje från norr till syd 2019-03-06

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bifalla motionen med hänvisning till ställningstagande i översiktsplanen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
Infrastrukturstrateg Erica Johansson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 157 Dnr 2019/261

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förbundsordning för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2019-
2022 

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Räddningsförbund, SÖRF, har inkommit med förbundets förbundsordning 
för perioden 2019 - 2022.

Förbundsordningen ändrades med följande tillägg i bilaga1, Planering för ordförandeskapet 
i direktionen 2011–2026. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-06-05, § 156
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 152
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-08
Förbundsordning för Sydöstra Skånes Räddningsförpund 2019 - 2022

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Sydöstra Skånes Rädd-
ningsförbunds förbundsordning för 2019 - 2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Ystad kommun
Tomelilla kommun
Sjöbo kommun
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 158 Dnr 2018/428

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om bidrag från Yngve Östbergs donationsfond - Fru Ide säll-
skapet 

Ärendebeskrivning

Fru Ide sällskapet ansöker i skrivelse om största möjliga bidrag från Yngve Östbergs Do-
nationsfond för att användas till bland annat tryckning av skrifter, annonser, inbjudnings-
kort, arvoden, logi och förtäring i samband med sommarens arrangemang för att uppmärk-
samma Fru Ides minne.
Fru Ide bodde i riddarborgen i Gladsax på 1300-talet med sin make Thorkild Nielsen Bing 
och har gått till historien som ”Fru Ide Pedersdatter Falk till Gladsax”.

Den 15 augusti 2019 är det 620 år sedan Fru Ide avled, vilket är de som kommer att upp-
märksammas extra under sommaren.

Av Yngve Östbergs testamente samt Länsstyrelsens registreringsbevis för stiftelsen fram-
går att stiftelsens ändamål är att då den behållna räntan i fonden uppgått till 25 000 kronor 
kan fullmäktige bestämma huruvida det tillgängliga räntebeloppet skall utdelas till något 
ändamål som fullmäktige beslutar, eller förbli oanvänt till den sammanlagda räntan uppgått 
till 50 000 kronor. Då beloppet ovillkorligen skall användas för det eller de ändamål i och 
för staden som fullmäktige beslutar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-06-05, § 157
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 153
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-03.
Inkommen ansökan, 2018-10-17.
Registreringsbevis, Stiftelsen Yngve Östbergs Donationsfond.
Yngve Östbergs testamente.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Avslå ansökan då de inte avser arrangemang i staden, vilket enligt testamentet var 
Yngve Östbergs vilja.

_______
Beslutet expedieras till:
Fru Ide sällskapet
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 159 Dnr 2019/266

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjer för markanvisning - revidering 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog 30 oktober 2017, § 153, Simrishamns kommuns Riktlinjer för 
markanvisning, riktlinjer som kommunen, enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommu-
nala markanvisningar, är skyldig att ha. Sedan dess har vissa förutsättningar förändrats och 
därför ser samhällsbyggnadsförvaltningen ett behov av att föreslå följande ändringar/för-
tydliganden:

 Beskrivning av hur markanvisningsavtal kan användas i markanvisnings-processen.
 Förtydligande om att förlängning av ett genomförandeavtal alltid ska ske skriftligt 

och i god tid.
 Markanvisnings- och genomförandeavtal ska godkännas av samhälls-byggnads-

nämnden som också beslutar om att sälja marken.
 Fribyggarbostadstomter säljs först när startbesked beviljats.
 Ett vinnande tävlingsbidrag får endast i undantagsfall och efter kommunens god-

kännande, avvika från inlämnat förslag när det genomförs.
 Direktanvisning av mark får göras för byggnation för någon av de i Bostadsförsörj-

ningsprogrammet utpekade grupperna.
 Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om att försäljning av större markområden 

för verksamheter och mindre, färdigbildade verksamhetstomter där samhällsbygg-
nadsnämnden beslutat om försäljningspriset, säljs på delegation.

 Verksamhetsmark säljs först när (första) bottenplattan är gjuten.
 Mark-/tomtpris beslutas av samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med de principer 

för markprissättning som anges i riktlinjerna för markanvisning samt kommunfull-
mäktiges beslut om prissättning av kommunägd industrimark (KF 2018-10-01, § 
170).

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 april 2019, § 82, föreslå 
kommunfullmäktige anta reviderat förslag till Riktlinjer för markanvisning. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-06-05, § 158
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 154
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-09.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-04-25, § 82.
Förslag till reviderade Riktlinjer för markanvisning.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 159 forts Dnr 2019/266

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-12-13, § 273.

Bostadsförsörjningsprogram - Riktlinjer för bostadsförsörjning för Simrishamns kommun.
Gällande Riktlinjer för markanvisning, antagna 2017-10-30, § 153.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta reviderat förslag till Riktlinjer för markanvisning. 

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 160 Dnr 2018/503

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Föreskrifter om sotningsfrister 

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) har i sitt, av direktionen beslutade, hand-
lingsprogram för 2019 – 2022 tagit fram förslag på sotningsfrister, vilka vidare skall beslu-
tas av medlemskommunerna. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-06-05, § 159
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 156
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-07.
Sotningsfrister för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds förslag till sotningsfrister.

_______
Beslutet expedieras till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Ystad kommun
Tomelilla kommun
Sjöbo kommun
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 161 Dnr 2019/40

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Reglemente för överförmyndarverksamheten 

Ärendebeskrivning

I den pågående översynen av samtliga reglementen presenteras nu även förslag till nytt 
reglemente för överförmyndaren. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-06-05, § 160
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 157
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-08
Förslag till reglemente för överförmyndaren

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Fastställa reglemente för överförmyndaren i enlighet med redovisat förslag.

_______
Beslutet expedieras till:
Överförmyndarverksamheten
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 162 Dnr 2019/40

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Reglemente för revisorerna - Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

I den pågående översynen av samtliga reglementen presenteras nu även förslag till nytt regle-
mente för Simrishamns kommuns revisorer. Fullmäktige får enligt 12 kap 18 § kommunallagen 
meddela närmare föreskrifter om revisionen. Det sker genom att fullmäktige antar ett revi-
sionsreglemente. 
Reglementet kompletterar lagstiftningens reglering med lokala föreskrifter om revisionens 
organisation, sammankomster, förvaltning mm. Reglementet kan dock inte reglera eller 
styra själva inriktningen på granskningsarbetet.
Det föreliggande förslaget innehåller förtydliganden av revisorernas roll och uppdrag, för-
ändringar i lagstiftning och modernisering av språket. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-06-05, § 161
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 158
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-10  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Fastställa reglemente för revisorerna i enlighet med redovisat förslag.

_______
Beslutet expedieras till:
Revisionen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 163 Dnr 2019/40

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Ärendebeskrivning

I arbetet med att se över samtliga reglementen lämnas nu också förslag till ny arbetsord-
ning för kommunfullmäktige. Förslaget utgår från Sveriges kommuner och landstings 
(SKL) skrift ”Arbetsordning för fullmäktige – Ett underlag för lokal bedömning” och tar 
sin utgångspunkt i innehållet i kommunallagen, utvecklingen av kommunal praxis och den 
kommunaldemokratiska utvecklingen. 

Arbetsordningens regler avser att komplettera lagens bestämmelser. Fullmäktige har rela-
tivt stor frihet att själv bestämma arbetsordningens utformning och innehåll. Vissa frågor 
har dock ansetts vara av sådan vikt att de inte får lämnas oreglerade. Dessa återfinns i 5 
kap. 72 § KL. 

De förändringar som återfinns i förslaget till ny arbetsordning är främst förtydliganden, 
modernisering i språk och förändringar i lagstiftning och praxis. 
Förslaget till ny arbetsordningen är framtaget i samråd med kommunfullmäktiges presidi-
um.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-06-05, § 162
Arbetsutskottets beslut, 2019-05-22, § 159
Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-05-09
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Simrishamns kommun
Arbetsordning för kommunfullmäktige – ett underlag för lokala bedömningar, SKL

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Fastställa arbetsordning för kommunfullmäktige i enlighet med redovisat förslag.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktiges ledamöter/ersättare
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 164 Dnr 2019/309

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utökat lånetak 2019 

Ärendebeskrivning

Fullmäktige beslutade i januari 2016 att kommunens lånetak skulle uppgå till 300 mnkr. I nu 
aktuellt ärende föreslår kommunledningskontoret att lånetaket från den 1 juli 2019 höjs till 450 
mnkr. Nivån bygger på behovet av finansiering utifrån beslutad kompletterad investeringsverk-
samhet under 2019 samt kommande investeringsverksamhet. Verkställigheten av upplåningen 
sker efter likviditetsbehov. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-06-17, § 164
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2019-06-10

Yrkande

Karl-Erik Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Att utöka lånetaket till 450 miljoner kronor för Simrishamns kommun

 Att kommunfullmäktiges tidigare beslut därmed upphör att gälla

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 165 Dnr 2019/310

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Finansiering - Kiviks avloppsreningsverk 

Ärendebeskrivning

Fullmäktige beslutade den 27 maj 2019 § 140 att godkänna utökad investeringsram för perio-
den 2019-2020 i projekt 14568 Kiviks ARV med 65 mnkr, med följande fördelning:

- Utökad investeringsbudget med 25 mnkr i projekt 14568, Kiviks ARV
- Återkomma med finansieringen för 2020

Då finansiering för ovanstående inte ryms inom tidigare beslutade investeringsramar och låne-
finansiering samt att någon nyupplåning inte är beslutad för 2019 behöver det fattas nytt beslut 
om ovanstående.  

Fullmäktige behöver således fatta beslut om en nyupplåning avseende de 65 mnkr för projekt 
14568 Kiviks ARV som finansiering av projektet. Upplåningen kommer att ske efter likvidi-
tetsbehov under projektperioden. De medföljande driftskostnaderna som projektet innebär ska 
finansieras av avgifter inom VA-kollektivet. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-06-17, § 165
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2019-06-10

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Nyupplåning motsvarande 65 miljoner kronor som finansiering av projekt 14568 
Kiviks ARV.
 

 Upplåningen ska ske efter likviditetsbehov under projektperioden.

 Driftskostnaderna finansieras av avgifter inom VA-kollektivet.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret, ekonomienheten
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 166 Dnr 2019/287

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Österlenpartiet om övertagande av ansvaret för gatorna in-
om byarna/fiskelägena inom Simrishamns kommun. 

Ärendebeskrivning

Motion har inkommit från Kjell Dahlberg (ÖP) och Christer Persson (ÖP) om övertagande 
av ansvaret för gatorna inom byarna/fiskelägena inom Simrishamns kommun.

Motionen är remitterad till samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsunderlag

Motion från Kjell Dahlberg (ÖP och Christer Persson (ÖP), 2019-05-21.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Lägga informationen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 167 Dnr 2019/62

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas: 

- Föreläggande Malmö FR mål 3473-19, Laglighetsprövning enligt kommunallagen, 
AV-Media

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – Återvinningscentral i Jär-
restad.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – Dela upp trottoarer och 
gångbanor med tydliga cykel- resp gångbanor.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – Bastu vid havet.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – Informationskampanj an-
gående gruvplaner.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-06-17

§ 168 Dnr 2019/316

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sommarhälsning

Ordföranden, Håkan Erlandsson (C) tackar kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
för vårens sammanträden och önskar samtliga en trevlig sommar och väl mött igen i sep-
tember.

1:e vice ordförande, Christer Akej (M), tackar ordföranden för väl genomförda sammanträ-
den och önskar honom en trevlig sommar.

_____
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