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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Jeanette Ovesson (M)
Karl-Erik Olsson (S)
Jaennine Olesen (M)
Pia Ingvarsson (S)
Carl-Göran Svensson (C)
Tomas Assarsson (SD)
Sven Olsson (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M), §§ 
246-257
Henric Appelkvist (M), §§ 258-271
Sven Olof Andersson Hederoth (L) tjänstgör för Malin 
Henriksson (L)
Gudrun Schyman (FI)
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)
Annelie Roshagen (KD)
Anita Svensson (C)
Christer Persson (ÖP)
Christl Bengtsson (S) tjänstgör för Per Andersson (S)
Hans Dahlqvist (SD)
Frida Törnquist (M)
Lars Johansson (S) tjänstgör för Ann-Christin Råberg (S)
Åke Andrén Sandberg (L)
Patrik Coucher (SD)
Margarethe Müntzing (FI), §§ 246-257 (del av)
Staffan Olzon (FI) tjänstgör för Margarethe Müntzing (FI), 
§§ 258-271
Anders Johnsson (M)
Linda Olsson (S) tjänstgör för Göran Persson (S)
Hanna Persson (M)
Mats Bengtsson (C)
Bengt-Åke Lindell (SD)
Else-Beth Rolf (S)
Christian Esbjörnsson (M)
Peo Nilsson (SD)
Jan Vokoun (S)
Ingela Bröndel (M) tjänstgör för Kristina Nilsson (M)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Anita Olsson (S)
Margaretha Hagstad (V) tjänstgör för Ingemar Hansson (V)
Frederick Thott (M)
Lotta Hildebrand (L)
Jan Christensson (SD) tjänstgör för Jenny Assarsson (SD)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ingmarie Jacobsen (FI)
Henrik Mårtensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C)
Lennart Månsson (S)
Kristina Åhberg (M)
Paul Frogner Kockum (KD)
Kjell Dahlberg (ÖP)

Övriga deltagande Sven Olsson (M), §§ 258-271
Annika Månsson (M)
Ylva Stockelberg Deilert (L)
Birgitta Öman (S)
Roland Thord (MP)
Siv Bildtsén (MP)
Staffan Olzon (FI)
Gunilla Aastrup Persson (ÖP, §§ 263-271
Christer Vigren (ÖP)

Diana Olsson, kommundirektör
Anita Ipsen, kanslichef
Carina Persson, nämndsekreterare
Malin Ahlm, exploateringsingenjör, § 256
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 246 Val av justerare samt fastställande av justeringssam-
manträde

2019/233

§ 247 Fastställande av ärendelista 2019/38
KOMMUNFULLMÄKTIGES FRÅGESTUND

§ 248 Fråga till Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
angående deltagande i Kulturskolan

2019/477

MEDBORGARFÖRSLAG
§ 249 Medborgarförslag - Österlen-Svensk ordbok till nyin-

flyttade.
2019/446

§ 250 Medborgarförslag - Gör Simrishamn tillgängligare 
hela året för turister.

2019/450

§ 251 Medborgarförslag - Etiska föreskrifter för Sim-
rishamns kommun.

2019/455

§ 252 Medborgarförslag - Byt ut de nuvarande kompostpå-
sarna i papper mot kompostpåsar i majsplast.

2019/457

§ 253 Medborgarförslag - Förändra öppettiderna på Måsa-
lycke  återvinningscentral.

2019/456

§ 254 Medborgarförslag - Projektering och anläggning av 
Måns Nils torg i Borrby

2019/472

§ 255 Medborgarförslag - Papperskorgar, med miljövänliga 
påsar, sätts upp längs Skillinge strandpromenad

2019/474

BESLUTSÄRENDEN
§ 256 Juridiken som styr kommunens markförsäljning 2019/490
§ 257 Budget 2020-2021 2019/371
§ 258 Taxor och avgifter 2019 - Campus Österlen 2018/385
§ 259 Taxor och avgifter 2020 2019/326
§ 260 Taxor 2020 - Österlens Kommunala Renhållnings AB 2019/397
§ 261 Taxor 2020 -  Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2019/437
§ 262 Motion från Mats Sundbeck (V) - fler cykelställ 

centralt och vid busshållplatser samt centralt placerade 
cykelpumpar

2019/15

§ 263 Ej färdigbehandlade medborgarförslag 2019 2019/128
§ 264 Ej färdigbehandlade motioner 2019 2019/129
§ 265 Försäljning av industritomten Otto Lars 12 - Gröstorps 

Åkeri AB
2019/325

§ 266 Verksamhetsområde för kommunalt avlopp inom Ha-
vängs sommarby

2019/414

§ 267 Projekt VA-samverkan - bilda gemensamt driftbolag 2019/298
§ 268 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 

utförs av privata utförare
2019/290

§ 269 Sammanträdesdagar 2020 2019/392
VALÄRENDE

§ 270 Avsägelse från uppdrag som ledamot och 1:e vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt ersättare 

2019/409
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

i kommunstyrelsen - Christian Esbjörnsson (M)
MEDDELANDE

§ 271 Meddelanden - kommunfullmäktige 2019/62
Skrivelse från Hela Sveriges järnväg. 2019/470
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 246 Dnr 2019/233

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare samt fastställande av justeringssammanträde

Att justera dagens protokoll utses Jeanette Ovesson (M) och Lars Johansson (S). 

Justeringssammanträde äger rum torsdagen den 28 november, kl 08.30 på kommunled-
ningskontoret, Simrishamn.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 247 Dnr 2019/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Till dagens ärendelista har tillkommit en informationspunkt: Juridiken kring försäljning av 
industrimark. Ärendet behandlas som punkt 13 B.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av informationsärende enligt ovan.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 248 Dnr 2019/477

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fråga till Barn- och utbildningsnämndens ordförande angående delta-
gande i Kulturskolan

Gudrun Schyman (FI) har inkommit med fråga till barn- och utbildningsnämndens ordfö-
rande angående deltagande i kulturskolan.

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

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Agneta Berliner (L) besvarar frågan.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 249 Dnr 2019/446

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Österlen-Svensk ordbok till nyinflyttade. 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Bengt Wrannerheim om en Österlen-svensk ordbok 
till nyinflyttade.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Bengt Wrannerheim, 2019-10-18.

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

Förslagsställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommunstyrelsen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Bengt Wrannerheim
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 250 Dnr 2019/450

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Gör Simrishamn tillgängligare hela året för turister 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Claes Rönnqvist om att göra Simrishamn tillgänglig 
för turister hela året.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Claes Rönnqvist, 2019-10-25.

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

Förslagsställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommunstyrelsen

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Claes Rönnqvist
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 251 Dnr 2019/455

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Etiska föreskrifter för Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Froste Persson om etiska regler för Simrishamns 
kommun.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Froste Persson, 2019-10-29.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut 
ska fattas i kommunfullmäktige

Förslagsställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommunstyrelsen

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Beslut ska fat-
tas i kommunfullmäktige.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Froste Persson

 

11



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 252 Dnr 2019/457

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Byt ut de nuvarande kompostpåsarna i papper mot 
kompostpåsar i majsplast 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Roger Westh om att man byter ut nuvarande kom-
postpåsar i papper mot kompostpåsar i majsplast.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Roger Westh, 2019-10-29.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Synpunkter ska inhämtas från Österlens kommunala Renhållnings AB, ÖKRAB.

Förslagsställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommunstyrelsen

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Roger Westh
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 253 Dnr 2019/456

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Förändra öppettiderna på Måsalycke återvinnings-
central 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Roger Westh om förändrade öppettider på Måsalycke 
återvinningscentral.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Roger Westh, 2019-10-29.

Kommunfullmäktiges presidium har i enlighet med sin arbetsordning berett frågan och 
föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Synpunkter ska inhämtas från SYSAV.

Förslagsställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommunstyrelsen

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Roger Westh
 

13



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 254 Dnr 2019/472

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Projektering och anläggning av Måns Nils torg i 
Borrby 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Tommy Löwall om projektering och anläggning av 
Måns Nils torg i Borrby.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Tommy Löwall, 2019-11-07.

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

Förslagsställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i samhällsbyggnadsnämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Tommy Löwall
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 255 Dnr 2019/474

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Papperskorgar, med miljövänliga påsar, sätts upp 
längs Skillinge strandpromenad 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Mira Ekstrand om att papperskorgar med miljövänli-
ga påsar ska sättas upp längs strandpromenaden i Skillinge.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Mira Ekstrand, 2019-11-10.

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

Förslagsställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i samhällsbyggnadsnämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Mira Ekstrand
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 256 Dnr 2019/490

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Juridiken som styr kommunens markförsäljning

Kanslichef Anita Ipsen och exploateringsingenjör Malin Ahlm informerar om juridiken 
som styr kommunens markförsäljning. 

Kommunernas markförsäljning regleras bland annat av de allmänna reglerna i kap 4, jorda-
balken, kommunallagen samt EU-rättsliga regler.

Kommunernas prissättning gäller lika för alla och är baserad på marknadsvärde och beslu-
tad i kommunfullmäktige. 

Marköverlåtelser kan föregås av en oberoende expertvärdering som genomförs av en eller 
flera oberoende värderingsmän före försäljningen. Marknadspriset som fastställs anses då 
vara det lägsta försäljningspris som kan avtalas utan att det föreligger statligt stöd.

Om en fastighetsförsäljning varken sker enligt kommunens beslutade prissättning. Föregås 
av ett anbudsförfarande eller en oberoende expertvärdering ska medlemsstaten göra en 
anmälan till kommissionen. Detta för att kommissionen ska ges möjlighet att fastställa om 
statligt stöd förekommer., om så är fallet, att göra en bedömning av dess förenlighet med 
reglerna för den gemensamma marknaden.

Statsstöd som är oförenligt med fördraget måste återbetalas med ränta. Medlemsstaten ska 
se till att återbetalning sker. 

Ett kommunalt beslut som till exempel innebär stöd till enskild näringsidkare enligt 2 kap, 
8 §, kommunallagen kan överklagas genom laglighetsprövning.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 257 Dnr 2019/371

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2020-2021 

Ärendebeskrivning

Detta ärende avser fastställandet av budgeten för åren 2020-2022.

Alliansen har inkommit med förslag till budgetramar för åren 2020 till 2022. Förslaget 
finns bifogat till detta ärende. Av förslaget framgår vilka förutsättningar som gäller för 
beräkningen av budgetramarna samt dess finansiering. 

Ramtilldelning för Revisorerna beslutas av kommunfullmäktige och finns bara med i un-
derlaget för att visa helhetsbilden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-11-06, § 234
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-10-09, § 232
Kommunstyrelsens beslut, 2019-10-09, § 219
Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-09-16
Budgetkommentarer
Alliansens budget 2020-2022
MBL-protokoll, 2019-09-26
Sverigedemokraternas budgetförslag, 2020-2022
Oppositionspartiernas budgetförslag 2020-2022

Yrkanden

Jeanette Ovesson (M), yrkar bifall till Alliansens budgetförslag.

Pia Ingvarsson (S) yrkar avslag till Alliansens budget förslag och yrkar bifall till Opposi-
tionens budgetförslag. Pia Ingvarsson (S) begär att nedanstående punkter ska ställas under 
särskild proposition:

- Under kommunfullmäktiges investeringsramar avsätta 5 mnkr för år 2020 samt 5,5 
mnkr för år 2021 för oförutsedda utgifter.

- Avsätta 2,5 mnkr för ett tilläggsköp av Skåne Trafiken angående busslinje norr-sö-
der.
Finansieras genom statsbidraget kommunen fått.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 257 forts Dnr 2019/371

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (FI), Berit Olsson (S) och Mats Sundbeck (V) yr-
kar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.

Lars Johansson (S) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) begäran om särskild proposition på 
två punkter.

Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

Carl-Göran Svensson (C), Åke Andrén-Sandberg (L), Annelie Roshagen (KD) och Anders 
Johnsson (M) yrkar bifall till Jeanette Ovessons (M) yrkande.

Ajournering

Kommunfullmäktige ajournerar sig kl 15.50-16.15 för att ge ledamöter och ersättare möj-
lighet att medverka vid en ljusmanifestation på Stortorget mot ”Mäns våld mot kvinnor”.

Yrkande

Jaennine Olesen (M) yrkar bifall till Jeanette Ovessons (M) yrkande.

Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till oppositionens budget och vill att man prövar hennes 
säryrkande i vanlig ordning. 

Karl-Erik Olsson (S), Lisa Kvarnbäck (MP) och Linda Olsson (S), yrkar bifall till Pia Ing-
varsson (S) yrkande om bifall till oppositionens budgetförslag.

Anders Johnsson (M) yrkar att budgeten ska behandlas i sin helhet utifrån respektive bud-
getförslag, Alliansens, Oppositionspartiernas och Sverigedemokraternas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Anders Johnssons (M) yrkande om att behandla budge-
ten i sin helhet från respektive block mot Pia Ingvarssons (S) yrkande om särbehandling av 
hennes tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat behandla budgeten i sin 
helhet från respektive block (Alliansen, Oppositionspartierna samt Sverigedemokraterna).

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för att budgeten behandlas i sin helhet från respektive block; Alliansen, 
Oppositionspartierna samt Sverigedemokraterna röstar Ja.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 257 forts Dnr 2019/371

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Den som röstar för särbehandling av Pia Ingvarssons (S) tilläggsyrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller med 28 Ja-röster mot 19 Nej-röster, omröstningsbilaga 1.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist 
(S), Berit Olsson (S), Christl Bengtsson (S), Lars Johansson (S), Linda Olsson (S), Else-
beth Rolf (S), Jan Vokoun (S), Anita Olsson (S), Lennart Månsson (S), Gudrun Schyman 
(FI), Ingmarie Jacobsen (FI), Mats Sundbeck (V), Margaretha Hagstad (V), Hans-Olof 
Höglund (MP), Lisa Kvarnbäck (MP), Christer Persson (ÖP) och Kjell Dahlberg (ÖP).

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Alliansens budgetförslag, Oppositionspartiernas budget-
förslag samt Sverigedemokraternas budgetförslag och finner att kommunfullmäktige beslu-
tat enligt Alliansens budgetförslag.

Votering begärs och verkställs.

Ordföranden utser Alliansens budgetförslag som huvudförslag.

Proposition ställs på Oppositionspartiernas budgetförslag mot Sverigedemokraternas bud-
getförslag och finner att Oppositionspartiernas budgetförslag blir motförslag i huvudvote-
ringen.

Beslutsomgång

Den som röstar för Alliansens budgetförslag röstar Ja.

Den som röstar för Oppositionspartiernas budgetförslag röstar Nej.

Voteringen utfaller med 21 Ja-röster, 19 Nej-röster samt 7 som avstår från att rösta, om-
röstningsbilaga 2.

Kommunfullmäktige har beslutat enligt Alliansens budgetförslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Fastställa skattesatsen för 2020 till 20,51 procent.

 Godkänna finansiella och verksamhetsmässiga mål med inriktning på god ekono-
misk hushållning. 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 257 forts Dnr 2019/371

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Godkänna att nämndernas budgetansvar ska följa avsnittet ”Budgetuppföljning”.

 Fastställa driftbudgeten för 2020-2022, dvs nämndernas ramar samt finansieringen 
(se avsnitt ”Driftsbudget”).

 Godkänna förslag till investeringsramar för 2022 (se avsnitt ”Investeringsbudget”).

 Godkänna förslag till tillägg av investeringsramar för 2020 och 2021 enligt tabell 4 
i avsnittet investeringsbudget

 Ge nämnderna i uppdrag att innan utgången av februari 2020 återkomma med för-
slag på vilka investeringsprojekt som utifrån 2022 års investeringsramar får genom-
föras till och med år 2022.

 Godkänna att beskrivna investeringsregler ska gälla (se avsnitt ”Investeringsbud-
get”).

 Godkänna föreslagna resultat-, finansierings- och balansbudgetar för åren 2020 till 
och med 2022 (se avsnitt ”Resultat-, finansierings- och balansbudget”).

 De av kommunfullmäktige fastställda 5 mnkr för år 2020 samt 5,5 mnkr för år 2021 
i investeringsbudgeten under kommunfullmäktiges förfogande upphävs och åter-
finns som en del av samhällsbyggnadsnämndens utökade investeringsram.

 Tillföra barn- och utbildningsnämnden ett tillfälligt omställningsbidrag om 4 mnkr 
för år 2020 från kommunfullmäktiges till förfogande.

 Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att fatta nödvändiga struktur- och inrikt-
ningsbeslut med fokus på lagstadgade krav och på kärnverksamheten för att på ett 
par års sikt kunna anpassa verksamheten till förväntade ekonomiska ramar. 

Reservationer

Skriftlig reservation lämnas av Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer 
Grankvist (S), Berit Olsson (S), Christl Bengtsson (S), Lars Johansson (S), Linda Olsson 
(S), Else-beth Rolf (S), Jan Vokoun (S), Anita Olsson (S), Lennart Månsson (S), Gudrun 
Schyman (FI), Ingmarie Jacobsen (FI), Mats Sundbeck (V), Margaretha Hagstad (V), 
Hans-Olof Höglund (MP), Lisa Kvarnbäck (MP), Christer Persson (ÖP) och Kjell Dahl-
berg (ÖP).

_______
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 257 forts Dnr 2019/371

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 257 forts Dnr 2019/371

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

OMRÖSTNINGSBILAGA 1
SAMMANTRÄDESDATUM 2019-11-25

Namn  JA NEJ
AVS
TÅR

    
Jeanette Ovesson (M) X   
Karl-Erik Olsson (S)  X  
Jaennine Olesen (M) X   
Pia Ingvarsson (S)  X  
Carl-Göran Svensson (C) X   
Tomas Assarsson (SD) X   
Sven Olsson (M) X   
Sven Olof Andersson Hederoth 
(L) X   
Gudrun Schyman (FI)  X  
Christer Grankvist (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   
Annelie Roshagen (KD) X   
Anita Svensson (C) X   
Christer Persson (ÖP)  X  
Christl Bengtsson (S)  X  
Hans Dahlqvist (SD) X   
Frida Törnquist (M) X   
Lars Johansson (S)  X  
Åke Andrén Sandberg (L) X   
Patrik Coucher (SD) X   
Anders Johnsson (M) X   
Linda Olsson (S)  X  
Hanna Persson (M) X   
Mats Bengtsson (C) X   
Bengt-Åke Lindell (SD) X   
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 257 forts Dnr 2019/371

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Else-Beth Rolf (S)  X  
Christian Esbjörnsson (M) X   
Peo Nilsson (SD) X   
Jan Vokoun (S)  X  
Ingela Bröndel (M) X   
Lisa Kvarnbäck (MP)  X  
Anita Olsson (S)  X  
Margaretha Hagstad (V)  X  
Frederick Thott (M) X   
Lotta Hildebrand (L) X   
Jan Christensson (SD) X   
Ingmarie 
Jacobsen (FI  X  
Henrik Mårtensson (C) X   
Lennart Månsson (S)  X  
Kristina Åhberg (M) X   
Paul Frogner Kockum (KD) X   
Kjell Dahlberg (ÖP)  X  

Ja: 28
Nej: 19
AVSTÅR: 0
FRÅNVARANDE: 2
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 257 forts Dnr 2019/371

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

OMRÖSTNINGSBILAGA 2
SAMMANTRÄDESDATUM 2019-11-25

Namn  JA NEJ AVSTÅR
    
Jeanette Ovesson (M) X   
Karl-Erik Olsson (S)  X  
Jaennine Olesen (M) X   
Pia Ingvarsson (S)  X  
Carl-Göran Svensson (C) X   
Tomas Assarsson (SD)   X
Sven Olsson (M) X   
Sven Olof Andersson Hederoth (L) X   
Gudrun Schyman (FI)  X  
Christer Grankvist (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   
Annelie Roshagen (KD) X   
Anita Svensson (C) X   
Christer Persson (ÖP)  X  
Christl Bengtsson (S)  X  
Hans Dahlqvist (SD)   X
Frida Törnquist (M) X   
Lars Johansson (S)  X  
Åke Andrén Sandberg (L) X   
Patrik Coucher (SD)   X
Anders Johnsson (M) X   
Linda Olsson (S)  X  
Hanna Persson (M) X   
Mats Bengtsson (C) X   
Bengt-Ålke Lindell (SD)   X
Else-Beth Rolf (S)  X  
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§ 257 forts Dnr 2019/371

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Christian Esbjörnsson (M) X   
Peo Nilsson (SD)   X
Jan Vokoun (S)  X  
Ingela Bröndel (M) X   
Lisa Kvarnbäck (MP)  X  
Anita Olsson (S)  X  
Margaretha Hagstad (V)  X  
Frederick Thott (M) X   
Lotta Hildebrand (L) X   
Jan Christensson (SD)   X
Ingmarie Jacobsen (FI)  X  
Henrik Mårtensson (C) X   
Lennart Månsson (S)  X  
Kristina Åhberg (M) X   
Paul Frogner Kockum (KD) X   
Kjell Dahlberg (ÖP)  X  

Ja: 21
Nej: 19
AVSTÅR: 7
FRÅNVARANDE: 2

25



26



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 258 Dnr 2018/385

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor och avgifter 2019 - Campus Österlen 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden tar ut taxor och avgifter för några av de tjänster som nämn-
den erbjuder. Sedan 1 april 2019 kommer barn- och utbildningsnämnden bland annat att 
erbjuda hyra av lokal och tentamenservice på Storgatan 25 i Simrishamn. Barn- och utbild-
ningsförvaltningen har berett ärendet genom att i samråd med samhällsbyggnadsförvalt-
ningen utarbeta förslag till taxor och avgifter.  

Observera att detta ärende avser endast år 2019. Taxor för år 2020 hanteras i ordinarie rutin 
för Taxor och Avgifter för år 2020 och kommer att behandlas av kommunfullmäktige vid 
novembersammanträdet 2019.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-11-06
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2019-11-04
Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden § 78, 2019-08-27
Tjänsteskrivelse, Barn- och utbildningsförvaltningen, Förslag på taxor 2019 för Campus 
Österlen och Kommunal vuxenutbildning på Storgatan 25, 2019-04-24
Tjänsteskrivelse, Barn- och utbildningsutbildningsförvaltningen Taxor och avgifter 2019 - 
Campus Österlen och Kommunal vuxenutbildning på Storgatan 25

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Fastställa taxan och avgiften för Campus Österlen och Kommunal vuxenutbildning 
på Storgatan 25 att gälla fr.o.m. 2019-11-26.

Paragrafen förklarar omedelbart justerad.

_______
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 259 Dnr 2019/326

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor och avgifter 2020 

Ärendebeskrivning

Nämnderna ansvarar för att ta fram ett underlag som ska innehålla en tydlig
redovisning av taxor och avgifter för föregående år samt nytt förslag på taxor och avgifter för 
kommande år. 
Presentationen ska göras så att det på ett enkelt sätt går att utläsa vilka förändringar
som gjorts.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-10-09.
Arbetsutskottets beslut, 2019-09-18, § 222
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2019-09-17
Taxor och avgifter, kommunstyrelsens verksamheter, 2019-09-18
Taxor och avgifter 2020, barn- och utbildningsnämnden, 2019-08-27
Taxor 2020, samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde, övriga 2019-06-18
Taxor 2020, plantaxa, samhällsbyggnadsnämnden, 2019-06-18
Taxor 2020, VA-taxa, samhällsbyggnadsnämnden, 2019-06-18
Budget 2020 – taxor, kultur- och fritidsnämnden, 2019-06-04
Taxor 2020, socialnämnden, 2019-06-20 och 2019-09-19*
Taxor 2020, byggnadsnämnden, 2019-06-25

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Fastställa styrelsens och nämndernas taxor att gälla fr.o.m. 2020-01-01.

Kommunstyrelsen:
-Kopieringsavgifter
-Taxa för prenumerationer av fullmäktigehandlingar

Byggnadsnämnden:
-Bygglovtaxa
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 259 forts Dnr 2019/326

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsnämnden:
-Hamntaxa
-Taxa för upplåtelse av gatumark och offentlig plats
-Kart- och mättaxa
-Taxa för ledningsdragande verk
-Kostenhetens måltidspriser (för anhöriga/gäster)
-Plantaxa
-Felparkeringsavgifter
-Taxa för kommunjägartjänster (ny taxa)
-VA-taxa

Kultur- och fritidsnämnden:
-Uthyrning lokaler
-Entréavgifter simhall/utomhusbad
-Lotteritillstånd
-Avgifter biblioteket
-Kopieringsavgifter
-Avgifter Österlens museum

Barn- och utbildningsnämnden:
-Kulturpedagogiska enhetens avgifter
-Naturskolan Österlens avgifter
-Lokalavgifter
-Campus Österlen och kommunal vuxenutbildning

Socialnämnden
-Taxor och avgifter inom vård och omsorg
-Taxa för dödsboförvaltning

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
Kontakt Simrishamn
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 260 Dnr 2019/397

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor 2020 - Österlens Kommunala Renhållnings AB 

Ärendebeskrivning

Österlens Kommunala Renhållningsbolag AB har inkommit med förslag på taxor för verk-
samhetsåret 2020 avseende Simrishamns kommun.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-11-06, § 242
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2019-10-07
Budget 2020 – Ökrab
Budgetkommentarer 2020
Renhållningstaxa Ökrab Förslag 3
Kommentarer Taxor 2020
Taxa containers 2020 förslag ver 3

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Fastställa Österlens Kommunala Renhållningsbolag AB:s taxor att gälla fr.o.m. 
2020-01-01

_______
Beslutet expedieras till:
Österlens Kommunala Renhållnings AB
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§ 261 Dnr 2019/437

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor 2020 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Ärendebeskrivning

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med förslag på timtaxa för verksam-
hetsåret 2020 avseende Simrishamns kommun.

Miljöförbundet har även inkommit med taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och fo-
der. I kommande kontrollförordning försvinner begreppet extra offentlig kontroll vid bris-
tande efterlevnad och ersätts med offentlig kontroll. Detta gäller fr.o.m. 2019-12-15. Det 
blir ingen höjning av årsavgifter eller timavgifter i detta beslut mot tidigare gällande avgif-
ter. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-11-06, § 243
Arbetsutskottets beslut, 2019-10-23, § 246
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2019-10-17
Beslut Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder
Bilaga 1 – Riskklassning av livsmedelsverksamhet
Tjänsteskrivelse Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Beslut Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens miljöförbund

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Fastställa Ystad-Österlenregionens miljöförbund timtaxa att gälla fr.o.m. 2020-01-
01

 Fastställa taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder att gälla fr.om. 2019-
12-15

_______
Beslutet expedieras till:
Ystad Österlenregionens miljöförbund
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 262 Dnr 2019/15

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Mats Sundbeck (V) - fler cykelställ centralt och vid busshåll-
platser samt centralt placerade cykelpumpar 

Ärendebeskrivning

Mats Sundbeck (V) föreslår i inkommen motion, daterad den 6 januari 2019 att:

 Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att, under 2019, utreda placeringar av fle-
ra cykelställ i centrala Simrishamn samt fler och säkrare cykelställ vid busshållplat-
ser och tågstationer i hela kommunen.

 Utreda, under 2019, möjligheten att placera cykelpumpar centralt i Simrishamn och 
i byarna.”

Motionären framför i motionen bland annat att det är en lovvärd trend i tiden att fler än 
tidigare cyklar samt att elcykel gett många möjligheter att börja cykla istället för att ta bi-
len. Samtidigt framförs att de märkligt nog saknas cykelställ på många ställen i staden.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 28 januari 2019, § 22, för beredning 
att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden som behandlade motionen vid sam-
manträde den 22 augusti 2019, § 171, och beslutade då föreslå kommunfullmäktige ”I ar-
betet med cykelplanen för Simrishamns kommun ingår bland annat frågan kring cykelpum-
par och cykelparkering. I remissversionen av cykelplanen föreslås att en plan bör tas fram 
för cykelparkeringar i respektive tätort och vid kollektivtrafikhållpaltser. Arbetet med att 
sätta upp cykelpumpar pågår, och är redan utfört i Simrishamn, Kivik och Skillinge. I re-
missversionen av cykelplanen beskrivs även hur kommunen kan arbeta vidare med den 
service som kan erbjudas vid olika målpunkter och cykelparkeringar, bland annat avseende
cykelpumpar, samt att mot bakgrund att arbetet med cykelplan redan pågår anses motionen 
härmed besvarad.”

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-11-06, § 235
Arbetsutskottets beslut, 2019-10-23, § 238
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-27.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-08-22, § 171.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-15.
Motion från Mats Sundbeck (V).
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§ 262 forts Dnr 2019/15

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yrkanden

Mats Sundbeck (V) yrkar bifall till motionen.

Carl-Göran Svensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Karl-Erik Olsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag om att anse motionen 
besvarad mot Mats Sundbecks (V) yrkande om att bifalla motionen och finner att kom-
munfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för att motionen ska anses vara besvarad röstar JA

Den som vill att motionen ska bifallas röstar Nej.

Voteringen utfaller med 21 Ja-röster mot 27 Nej-röster, omröstningsbilaga 3.

Kommunfullmäktige har beslutat bifalla motionen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Motionen anses vara bifallen.

_______
Beslutet expedieras till:
Mats Sundbeck (V)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 262 forts Dnr 2019/15

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

OMRÖSTNINGSBILAGA 3
SAMMANTRÄDESDATUM 2019-11-25

Namn  JA NEJ AVSTÅR
    
Jeanette Ovesson (M) X   
Karl-Erik Olsson (S)  X  
Jaennine Olesen (M) X   
Pia Ingvarsson (S)  X  
Carl-Göran Svensson (C) X   
Tomas Assarsson (SD)  X  
Henric Appelkvist (M) X   
Sven Olof Andersson Hederoth (L) X   
Gudrun Schyman (FI)  X  
Christer Grankvist (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   
Annelie Roshagen (KD) X   
Anita Svensson (C) X   
Christer Persson (ÖP)  X  
Christl Bengtsson (S)  X  
Hans Dahlqvist (SD)  X  
Frida Törnquist (M) X   
Lars Johansson (S)  X  
Åke Andrén Sandberg (L) X   
Patrik Coucher (SD)  X  
Staffan Olzon (FI)  X  
Anders Johnsson (M) X   
Linda Olsson (S)  X  
Hanna Persson (M) X   
Mats Bengtsson (C) X   
Bengt-Åke Lindell (SD)  X  
Else-Beth Rolf (S)  X  
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§ 262 forts Dnr 2019/15

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Christian Esbjörnsson (M) X   
Peo Nilsson (SD)  X  
Jan Vokoun (S)  X  
Ingela Bröndel (M) X   
Lisa Kvarnbäck (MP)  X  
Anita Olsson (S)  X  
Margaretha Hagstad (V)  X  
Frederick Thott (M) X   
Lotta Hildebrand (L) X   
Jan Christensson (SD)  X  
Ingmarie Jacobsen (FI)  X  
Henrik Mårtensson (C) X   
Lennart Månsson (S)  X  
Kristina Åhberg (M) X   
Paul Frogner Kockum (KD) X   
Kjell Dahlberg (ÖP)  X  

Ja: 21
Nej: 27
AVSTÅR: 0
FRÅNVARANDE: 1
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 263 Dnr 2019/128

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ej färdigbehandlade medborgarförslag 2019 

Ärendebeskrivning

Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och 
motioner, KL, kap 5, § 23.

Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år redo-
visar de motioner som inte beretts färdigt och beslutats (Arbetsordning § 32).

Enligt KL, kap 5, § 35, ges fullmäktige rätt att avskriva motioner som ej handlagts inom ett 
år från det att motionen väckts.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-11-06, § 236
Arbetsutskottets beslut, 2019-10-23, § 239
Reviderad rapport, Ej färdigbehandlade medborgarförslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Lägga den i ärendet redovisade rapporten till handlingarna.

____
Beslutet expedieras till:
Berörda nämnder
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§ 264 Dnr 2019/129

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ej färdigbehandlade motioner 2019 

Ärendebeskrivning

Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och 
motioner, KL, kap 5, § 23.

Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år redo-
visar de motioner som inte beretts färdigt och beslutats (Arbetsordning § 32).

Enligt KL, kap 5, § 35, ges fullmäktige rätt att avskriva motioner som ej handlagts inom ett 
år från det att motionen väckts.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-11-06, § 237
Arbetsutskottets beslut, 2019-10-23, § 240
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-10
Rapport, Ej färdigbehandlade motioner

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Lägga den i ärendet gjorda redovisningen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Berörda nämnder
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§ 265 Dnr 2019/325

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Försäljning av industritomten Otto Lars 12 - Gröstorps Åkeri AB 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen återremittera 19-09-11 ärendet med uppdrag åt kommundirektören un-
dersöka om det finns en tidigare utfästelse med köparen. 

Gröstorps Åkeri AB har sedan den 12 juni 2018 reserverat verksamhetstomten Otto Lars 
12 med avsikt att där bedriva sin verksamhet. Företaget erhöll den 23 april 2019 bygglov 
för uppförande av nybyggnad av en plåthall inom fastigheten, ett bygglov som även har 
vunnit laga kraft.
Ett förslag till köpeavtal mellan Gröstorps Åkeri AB och Simrishamns kommun är nu upp-
rättat.

I det material som finns kring ärendet så återfinns inget skriftligt avtal sedan tidigare med 
köparen, inte heller kunden kan ta fram ett sådant utan hänvisar till muntliga överenskom-
melser. Enligt de uppgifter som finns dokumenterade så är kunden informerad sedan 2017 
om att marken ska värderas. Priset om 80 kr/kvm har aldrig uppgetts vara aktuellt utan 
kunden är informerad om att värdering måste inväntas innan reservation kan ske. Reserva-
tionen skrevs först när det nya värdet på marken var klarlagt. Oavsett information på hem-
sidan så har kunden fått korrekt information dvs att marken ska värderas. Ett förslag till 
köpeavtal är upprättat och utskickat till Gröstorps Åkeri AB, i juni 2018, med ett värderat 
markpris om 160 kr/m2. Sedan reservationsbekräftelsen lämnades för Otto Lars 12 har 
priset inte ändrats. Det nya priset har med andra ord varit känt för köparen genom hela 
reservations- och bygglovsprocessen. 

Simrishamns kommun har i dagsläget ett flertal tomter inom Otto Lars reserverade med ett 
markpris om 160 kr/m2 och ett fåtal lediga tomter kvar inom hela exploateringsområdet. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 18 juni 2019, § 152, föreslå 
kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat förslag till köpeavtal avseende försäljning 
av fastigheten Otto Lars 12 till Gröstorps Åkeri AB, samt uppdra till samhällsbyggnads-
nämnden att slutföra försäljningen. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag (2019-06-18, § 152) till KF kvarstår.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-10-23, § 241
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 2019-10-14
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 265 forts Dnr 2019/325

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut kommunstyrelsen, daterad 2019-09-11
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-06-18, § 152.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-07.
Köpeavtal – ej undertecknat av köparen.
Reservationsbekräftelse, daterad 2018-06-12
Mail angående hemsidans uppdatering, daterad 2019-09-18
Mail från Roland Österlind, inkommen 2019-09-30
Utdrag ur Evolution, daterad 2019-10-01
Mail angående hantering av ärende 2019/325, daterad 2019-10-03

Yrkande

Mats Bengtsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag, ett pris på 160 kro-
nor/kvm.

Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag, 80 kronor/kvm mot 
arbetsutskottets beslutsförslag, 160 kronor/kvm, och finner att kommunfullmäktige beslutat 
enligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

Votering begärs och verkställs.

Omröstning

Den som röstar för kommunstyrelsens beslutsförslag, 80 kronor/kvm, röstar Ja.

Den som röstar för arbetsutskottets beslutsförslag, 160 kronor/kvm, röstar Nej.

Voteringen utfaller med 26 Ja-röster, 21 Nej-röster samt 1 som avstår från att rösta, om-
röstningsbilaga 4.

Kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag, 80 kronor/kvm. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Markpriset för industritomten Otto Lars 12 ska fastställas till 80 kronor/kvm.
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Reservation

Skriftlig reservation lämnas av Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Henric Appel-
kvist (M), Kaj Ovesson (M), Christer Akej (M), Frida Törnquist (M), Anders Johnsson 
(M), Hanna Persson (M), Christian Esbjörnsson (M), Ingela Bröndel (M), Frederick Thott 
(M), Kristina Åhberg (M), Carl-Göran Svensson (C), Anita Svensson (C), Mats Bengtsson 
(C), Henrik Mårtensson (C), Sven-Olof Andersson Hederoth (L), Åke Andrén Sandberg 
(L), Lotta Hildebrand (L), Annelie Roshagen (KD) och Paul Frogner Kockum (KD).

_______
Beslutet expedieras till:
Gröstorps Åkeri AB
Samhällsbyggnadsnämnden

 

40



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 265 forts Dnr 2019/325

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

OMRÖSTNINGSBILAGA 4
SAMMANTRÄDESDATUM 2019-11-25

Namn  JA NEJ AVSTÅR
    
Jeanette Ovesson (M) X  
Karl-Erik Olsson (S)  X  
Jaennine Olesen (M) X  
Pia Ingvarsson (S) X  
Carl-Göran Svensson (C) X  
Tomas Assarsson (SD)  X  
Henric Appelkvist (M) X  
Sven Olof Andersson Hederoth (L) X  
Gudrun Schyman (FI) X  
Christer Grankvist (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  
Annelie Roshagen (KD) X  
Anita Svensson (C) X  
Christer Persson (ÖP)  X  
Christl Bengtsson (S)  X  
Hans Dahlqvist (SD)  X  
Frida Törnquist (M)  X  
Lars Johansson (S) X  
Åke Andrén Sandberg (L)  X  
Patrik Coucher (SD)  X  
Staffan Olzon (FI)  X  
Anders Johnsson (M) X  
Linda Olsson (S)  X  
Hanna Persson (M)  X  
Mats Bengtsson (C) X  
Bengt-Åke Lindell (SD)  X  
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Else-Beth Rolf (S)  X  
Christian Esbjörnsson (M)  X  
Peo Nilsson (SD)  X  
Jan Vokoun (S)  X  
Ingela Bröndel (M) X  
Lisa Kvarnbäck (MP)   X
Anita Olsson (S)  X  
Margaretha Hagstad (V)  X  
Frederick Thott (M)  X  
Lotta Hildebrand (L) X  
Jan Christensson (SD)  X  
Ingmarie Jacobsen (FI)  X  
Henrik Mårtensson (C) X  
Lennart Månsson (S) X  
Kristina Åhberg (M) X  
Paul Frogner Kockum (KD) X  
Kjell Dahlberg (ÖP)  X  

Ja: 26
Nej: 21
AVSTÅR: 1
FRÅNVARANDE: 1
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Reservation avseende beslut, markförsäljning av Otto Lars 12.  

Alliansen i Simrishamns kommun, M, C, L och KD reserverar sig mot beslutet på följande grunder. 

Olagligt 
Alliansen anser att detta beslut är olagligt och skadar kommunens anseende i näringslivsfrågor.   
Enligt kommunallagen 2 kap 8§ Främja näringslivet står följande; 
Kommuner får vidta åtgärder för att allmänt främja näringslivet men får generellt inte ge stöd åt 
enskilda näringsidkare, detta får endast ske i undantagsfall som uttrycks som synnerliga skäl, t.ex. 
service i glesbygden. Vid kommunalt stöd till näringslivet måste kommunerna beakta inte bara 
regleringen i kommunallagen utan också EU-rättens regler om statsstöd.

Fastigheten har värderats av utomstående och beslutats av Kommunfullmäktige till 160:-/m2. Trots 
detta beslutar en majoritet att sälja just denna fastighet för 80:-/m2   
Det blir inte konkurrensneutralt och kan bli prejudicerande.  

Skapar osäkerhet och svårigheter för den enskilde företagaren.  

Statsstöd som är oförenligt med fördraget måste återbetalas med ränta. Det är medlemsstaten som 
ska se till att återbetalning sker. För illegala statsstöd gäller en preskriptionstid på 10 år. Det företag 
som t.ex. fått köpa mark till underpris kan således tvingas att återbetala mellanskillnaden mellan 
erlagt pris och marknadspris.

Ett ärende om olaga statsstöd kan initieras genom en anmälan till kommissionen eller genom 
klagomål från tredje part. Kommissionen kan också på eget initiativ inleda ett ärende. 

Ett kommunalt beslut som till exempel innebär stöd till enskild näringsidkare enligt 2 kap 8§ 
kommunallagen kan överklagas genom laglighetsprövning.
En prövning av en åtgärds förenlighet med EU:s statsstödsregler och kommunallagen kan vara såväl 
kostsam som tidsödande för den som drabbas av ifrågasättandet. 

Med hänvisning till kommunallag och ovan nämnda EU-rättens regler vill Alliansen påtala att den 
enskilde företagaren riskerar att hamna i framtida ekonomiska svårigheter. Denna  otydlighet och 
osäkerhet vill vi inte bidra till.

Alliansen vill att näringslivspolitiken i Simrishamns kommun ska vara laglig, rättvis och förutsägbar.  

För Alliansen i Simrishamns kommun

Jeanette Ovesson (M) 
Kommunalråd

43



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 266 Dnr 2019/414

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Verksamhetsområde för kommunalt avlopp inom Havängs sommarby 

Ärendebeskrivning

Föreläggande om att inrätta verksamhetsområde för spillvatten vid Havängs sommarby 
genom allmän anläggning har inkommit från Miljötillsynsenheten Länsstyrelsen Skåne 20 
juni 2019, (Länsstyrelsens diarienummer 567-23238-2018).

Havängs sommarby omfattas av det kommunala ansvaret enligt 6 § lagen om allmänna 
vattentjänster, avseende spillvatten. Havängs sommarby ingår redan i verksamhetsområde 
för dricksvatten. Att verksamhetsområde för spillvatten inrättas i Havängs sommarby inne-
bär dock inte att området omedelbart kan anslutas till spillvattensystemet. För att utbygg-
nad av spillvatten till Havängs sommarby ska kunna ske måste Kiviks avloppsreningsverk i 
första hand vara utbyggt och i drift. Därtill måste nytt spillvattensystem, nya pumpstatio-
ner,
ombyggnationer i befintligt ledningsnät i Kivik med mera även utredas, projekteras och 
utföras. En rimlig tidpunkt, enligt samhällsbyggnadsförvaltningen, för när spillvattenan-
slutning av Havängs sommarby kan ske är 2025.

Bostäderna inom Havängs sommarby har idag enskilda spillvattenanläggningar. Många av 
dessa uppfyller inte miljöbalkens krav på rening och Ystad-Österlenregionens miljöför-
bund har beslutat om förelägganden om krav på åtgärder för bostäderna. Mark- och miljö-
domstolen har framfört att avloppsfrågan måste lösas i ett större sammanhang det vill säga 
genom inrättande av kommunalt verksamhetsområde avseende spillvatten.

Verksamhetsområdet är det område där lagen om allmänna vattentjänster ska tillämpas. 
Verksamhetsområdet ska redovisas så att det tydligt framgår vilka fastigheter som ska om-
fattas, exempelvis i en karta. Fastighetsägare inom ett verksamhetsområde för den allmän-
na vatten- och avloppsanläggningen har både rätt och skyldighet att ansluta sig till den all-
männa anläggningen enligt lagen om allmänna vattentjänster. Huvudmannen har då också 
rätten att ta ut anläggnings-avgifter enligt gällande VA-taxa.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 26 september 2019, § 209, 
föreslå att de fastställs verksamhetsområde enligt bilagd kartbild, 2019-09-13, samt att 
anslutning av tomter inom Havängs sommarby ska ske enligt VA-planen 2020 - 2025.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-11-06, § 239
Arbetsutskottets beslut, 2019-10-23, § 242
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Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-14.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-09-26, § 209.
Kartbild verksamhetsområde spillvatten, 2019-09-13.
Fastighetsförteckning, 2019-09-13.
Föreläggande om inrättande av verksamhetsområde, Länsstyrelsen Skåne, 2019-06-20.
Yttrande avseende inrättande av verksamhetsområde, VA-avdelningen, 2019-05-31.
Underrättelse inför beslut, Länsstyrelsen Skåne, 2019-05-07. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Fastställa verksamhetsområde för kommunalt avlopp inom Havängs sommarby, en-
ligt redovisad kartbild 2019-09-13.

 Anslutning av aktuella tomter inom Havängs sommarby ska ske enligt VA-planen 
2020 – 2025.

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen Skåne, miljötillsynsenheten
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 267 Dnr 2019/298

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projekt VA-samverkan - bilda gemensamt driftbolag 

Ärendebeskrivning

Under en tid har de förekommit diskussioner med Tomelilla kommun om förutsättningarna 
för bildande av ett gemensamt driftbolag. Ett gemensamt driftbolag bedöms skapa ökade 
förutsättningar att få en fullvärdig interkommunal VA-verksamhet för två mindre kommu-
ner, vilket också skapar en ökad flexibilitet.
Utifrån detta beslutade kommunfullmäktige den 2 september 2019, § 183, att:

 Bilda ett gemensamt driftbolag med Tomelilla kommun för VA-verksamheterna.
 Driftbolagets huvudsäte placeras i Tomelilla kommun.
 Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram erforderliga handlingar för att in-

rätta driftbolaget för VA-verksamhet med Tomelilla kommun. Handlingarna ska 
beslutas i kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsnämnden har därefter, vid sammanträde den 26 september 2019, § 210, 
beslutat:

 Överlämna aktieägaravtal, bolagsordning, samarbetsavtal, ägardirektiv, arbetsord-
ning för styrelsen och VD-instruktion till kommunfullmäktige för antagande.

 Föreslå att kommunfullmäktige i Simrishamn och Tomelilla beslutar att tillsätta en 
interimsstyrelse bestående av 3 ledamöter från vardera kommunen.

 Föreslå att kommunfullmäktige i Simrishamn och Tomelilla delegerar till interims-
styrelsen att fatta erforderliga beslut för att bilda bolaget och starta dess verksamhet 
samt att rekrytera VD.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-11-06, § 240
Arbetsutskottets beslut, 2019-10-23, § 243
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-09.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-09-26, § 210.
Förslag till Aktieägarevatal.
Förslag till Bolagsordning.
Förslag till Samarbetsavtal.
Förslag till Ägardirektiv.
Förslag till Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion.
Tidplan reviderad 2019-09-03.
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-09-02, § 183.
Rapport VA-samverkan, 2019-03-28.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta aktieägaravtal, bolagsordning, samarbetsavtal, ägardirektiv för styrelsen.

 Uppdra åt Simrishamns och Tomelillas kommuner tillsätta en interimsstyrelse be-
stående av 3 ledamöter från vardera kommunen.

 Simrishamn och Tomelilla kommuner delegerar till interimsstyrelsen att fatta erfor-
derliga beslut för att bilda bolaget och starta dess verksamhet samt att rekrytera 
VD.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Christer Persson (ÖP) och Kjell Dahlberg (ÖP).

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Tomelilla kommun
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare 

Ärendebeskrivning

Kommuner och regioner ska kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal läm-
nats över till privata utförare och i avtalen tillförsäkra sig information som gör det möjligt 
att ge allmänheten insyn.

Dessa grundkrav vilar på förhållandet att kommuner och regioner är ansvariga även för 
verksamhet som genom avtal överlämnas till privata utförare. I ansvaret ligger då också att 
följa upp och kontrollera. 

Omfattningen och inriktningen på kontrollen och uppföljningen ser olika ut beroende på 
verksamhetens art och hur angelägen den är ur ett allmänintresse. Ju mer beroende med-
borgarna är av verksamheten desto större krav på uppföljning, kontroll och insyn. 

För att stärka styrningen och strukturen på uppföljningen och kontrollen ska fullmäktige 
varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter 
som utförs av privata utförare på uppdrag av kommuner och regioner. Programmet ska 
även ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn 
ska tillgodoses.

Programmet ska omprövas av fullmäktige varje mandatperiod. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-11-06, § 241
Arbetsutskottets beslut, 2019-10-23, § 244
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-16
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata företagare 2019
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-04-25 §73

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare an-
tas. 

48



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-11-25

§ 268 forts Dnr 2019/290

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sammanträdesdagar 2020 

Ärendebeskrivning

Förslaget om en gemensam årsplanering ger en helhetsbild över samtliga sammanträden i 
nämnderna och kommunfullmäktige. Ambitionen med årsplaneringen är att det ska under-
lätta och ge en effektivare och smidigare planering för ärendegången i kommunen. Det har 
förekommit vid flera tillfällen att ärenden från en nämnd inte kunnat planeras in för beslut i 
kommunstyrelsens arbetsutskott då tidsramarna varit alldeles för snäva. Detta kan inte fullt 
ut avhjälpas med en gemensam årsplanering då även bl.a. personella resurser påverkar, 
men en gemensam årsplanering ger bättre förutsättningar för ärendeplaneringen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-11-06, § 245
Arbetsutskottets beslut, 2019-10-23, § 247
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-18
Årsplanering sammanträdesdagar 2020

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Rekommendera nämnderna att besluta om att förlägga sina sammanträden så de 
passar in i ärendegång till kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige.

 Fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020 enligt upprättat förslag.

_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val ledamot och 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt 
ersättare i kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-10-28, § 242, entledigade Christian Es-
björnsson från uppdrag som ledamot, tillika 1:e vice ordförande, i kultur- och fritidsnämn-
den samt från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Val av ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen bordla-
des till kommunfullmäktige i november 2019.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut, 2019-10-28, § 242

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden utse

Ingela Bröndel (M)
Fridhemsvägen 9
272 95 SIMRISHAMN

 Till 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden utse

Peter Rimsby (M)
Gladsax 2818
2872 94 SIMRISHAMN

 Till ersättare i kommunstyrelsen utse

Peter Rimsby (M)
Gladsax 2818
272 94 SIMRISHAMN

_______
Beslutet expedieras till:
Ingela Bröndel
Peter Rimsby
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Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningskontoret
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Meddelande

Följande meddelande redovisas:

- Skrivelse från Hela Sveriges järnväg.

_____
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