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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-04-29

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)
Henric Appelkvist (M)
Malin Henriksson (L)
Gudrun Schyman (F!)
Christer Grankvist (S)
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)
Sven Olsson (M) tjänstgör för Frida Törnquist (M)
Ann-Christin Råberg (S)
Åke Andrén-Sandberg (L)
Patrik Coucher (SD)
Margarethe Müntzing (F!)
Anders Johnsson (M), §§ 87-92
Peter Rimsby (M) tjänstgör för Anders Johnsson (M), §§ 
93-115
Christl Bengtsson (S) tjänstgör för Göran Persson (S)
Hanna Persson (M)
Mats Bengtsson (C)
Bengt-Åke Lindell (SD)
Else-Beth Rolf (S)
Christian Esbjörnsson (M)
Christer Borggren (SD) tjänstgör för Peo Nilsson (SD)
Jan Vokoun (S)
Kristina Nilsson (M)
Lisa Kvarnbäck (MP), §§ 87-98
Roland Thord (MP tjänstgör för Lisa Kvarnbäck (MP), §§ 
99-115
Anita Olsson (S)
Margaretha Hagstad (V) tjänstgör för Ingemar Hansson (V)
Frederick Thott (M)
Christer Hallerby (L)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-04-29

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Jenny Assarsson (SD)
Ingmarie Jacobsen (F!)
Håkan Erlandsson (C)
Lennart Månsson (S)
Kristina Åhberg (M)
Paul Frogner Kockum (KD)
Gunilla Aastrup Persson (ÖP) tjänstgör för Kjell Dahlberg 
(ÖP)

Övriga deltagande Peter Rimsby (M), §§ 87-92
Kaj Ovesson (M)
Ingela Bröndel (M)
Henrik Mårtensson (C)
Lotta Hildebrand (L)
Linda Olsson (S)
Jan-Erik Persson (S), §§ 87-101
Birgitta Öman (S)
Peter Bernhorn (S)
Roland Thord (MP), §§ 87-98
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-04-29

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 87 Val av justerare samt fastställande av justeringssam-
manträde

2019/233 6

§ 88 Fastställande av ärendelista 2019/38 7
§ 89 Allmänhetens frågestund 2019/232 8

INFORMATION
§ 90 Information om medborgarförslag ang val av ordfö-

randen i revisionen fr o m nästa mandatperiod.
2019/116 9

§ 91 Information från Kvinnojouren Frizon 2019/118 10
§ 92 Information från respektive nämnd om årsredovisning 

2018
2019/244 11

§ 93 Information om barnbokslut 2018 2019/255 12
§ 94 Information om personalbokslut 2018 2019/256 13

KOMMUNFULLMÄKTIGES FRÅGESTUND
§ 95 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om miljöbilar 

- Miljöpartiet
2019/242 14

§ 96 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående 
övergripande ansvaret för miljöarbetet - Miljöpartiet

2019/243 15

§ 97 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående 
reningsverket i Simrishamn. - Socialdemokraterna

2019/240 16

§ 98 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående att 
man ska följa samverkansavtal, dokument eller regle-
mente mm. - Socialdemokraterna

2019/241 17

REMITTERADE MOTIONER
§ 99 Motion från (MP)  - Från ord till handling i klimatfrå-

gan
2019/179 18

§ 100 Motion från (S), (F!), (MP), (V) och (ÖP) - Inrättandet 
av Agenda 2030-utskott

2019/227 19

SVAR PÅ INTERPELLATION
§ 101 Interpellation till ordförande i Socialnämnden angåen-

de Lillevångshemmet. - Mats Sundbeck (V)
2019/177 20

MEDBORGARFÖRSLAG
§ 102 Medborgarförslag - Sortering i soptunna 2019/169 21
§ 103 Medborgarförslag - Sopsortering på skolor 2019/178 22
§ 104 Medborgarförslag - Avsaltningsanläggning för Öster-

sjöns vatten
2019/211 23

BESLUTSÄRENDEN
§ 105 Årsredovisning 2018 - Simrishamns kommun 2019/147 24-25
§ 106 Personalbokslut 2018 2019/125 26
§ 107 Barnbokslut 2018 2019/126 27
§ 108 Ej färdigbehandlade medborgarförslag 2019 2019/128 28
§ 109 Ej färdigbehandlade motioner 2019 2019/129 29

VALÄRENDEN
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-04-29

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

§ 110 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Skånetrafikens 
politikerråd - Maria Linde Strömberg (M)

2019/164 30

§ 111 Avsägelse från uppdrag i Skånetrafikens politikerråd - 
Margareta Nilsson (C)

2019/215 31

§ 112 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Socialnämnden 
- Thomas Paulsson (SD)

2019/186 32

§ 113 Avsägelse från uppdrag som huvudman i Sparbanken 
Syd - Anne Olofsdotter (M)

2019/218 33

§ 114 Avsägelse från uppdrag i AV Media - Jan-Erik Måns-
son (M)

2019/234 34

MEDDELANDEN
§ 115 Länsstyrelsens beslut: Ny ersättare i kommunfullmäk-

tige
2019/117 36
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-04-29

§ 87 Dnr 2019/233

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 6 maj, kl 08.00, på kommunledningskon-
toret, Simrishamn.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-04-29

§ 88 Dnr 2019/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

Ärende nr 7 ”Information från revisionen” och ärende nr 24 ”Revisionsberättelser för kom-
munstyrelsen och dess nämnder” utgår från dagens ärendelista.

Information om personalbokslut och barnbokslut kommer ges under punkt 7 A resp 7 B.

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR

 Godkänna upprättad ärendelista med ändringar enligt ovan.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-04-29

§ 89 Dnr 2019/232

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Allmänhetens frågestund

Vid dagens sammanträde är det ”Allmänhetens frågestund” på temat Årsredovisning 2018.

Inga frågor ställdes vid frågestunden.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-04-29

§ 90 Dnr 2019/116

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om medborgarförslag ang val av ordföranden i revisionen fr 
o m nästa mandatperiod.

Froste Persson, Simrishamn, har lämnat in ett medborgarförslag ang val av ordföranden i 
revisionen fr o m nästa mandatperiod.

Medborgarförslaget har behandlats vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-03-25, § 
66, där beslutades att förslaget ska beredas av kommunfullmäktiges presidium och beslutas 
i kommunfullmäktige samt att förslagsställaren ska beredas möjlighet att informera om sitt 
förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Vid dagens sammanträde redogör Froste Persson för sitt medborgarförslag.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-04-29

§ 91 Dnr 2019/118

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från Brottsofferjouren, Kvinno- och tjejjouren Freezonen

Vid dagens sammanträde informerar Brottsofferjouren, Kvinno och tjejjouren Freezonen, 
Ystad, om sin verksamhet. 

Susanna Udvardi informerar om verksamheten som startade 1991. Organisationen består 
av fem anställda (2,8 heltidstjänster) och 24 volontärer. Man erbjuder stöd och hjälp till 
personer som vänt sig till jourtelefon, polisen eller kontakter som förmedlas via kuratorer 
och socialförvaltning. Arbetar mycket med förebyggande arbete.

För att få jobba som volontär måste man genomgå en obligatorisk grundutbildning på fyra 
dagar. Därefter sker kontinuerlig utbildning regelbundet. 

Arbetar även med att skaffa kompetens för att kunna arbeta med barn.

Var 5.e kvinna och vart 10:e barn är våldsutsatta i Sverige. I Simrishamns kommun är ca 
1 600 kvinnor våldsutsatta.

Carin Borgström berättar om kontakter hon har/har haft med våldsutsatta kvinnor. Viktigt 
att kvinnan själv får avgöra om polisanmälan ska göras. Våldsutsatta kvinnor får hjälp med 
att komma i kontakt med socialtjänsten och om kvinnan vill följer även personal från 
Freezonen med vid besöket.

Under 2018 var man i kontakt med 103 män.

Freezonen har ett bra samarbete med andra kvinnoorganisationer och tillsamman arrange-
rar man olika aktiviteter.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-04-29

§ 92 Dnr 2019/244

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från respektive nämnd om årsredovisning 2018

Vid dagens sammanträde informerar resp nämndsordförande, från förra mandatperioden, 
om nämndens verksamhet 2018. 

Information ges av:

Karl-Erik Olsson (S) – kommunstyrelsen

Christer Grankvist (S) – barn- och utbildningsnämnden

Pia Ingvarsson (S) – socialnämnden

Gunilla Aastrup Persson (ÖP) – kultur- och fritidsnämnden

Carl-Göran Svensson (C) – samhällsbyggnadsnämnden

Ann-Christin Råberg (S) – byggnadsnämnden.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-04-29

§ 93 Dnr 2019/255

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om barnbokslut 2018

Barnombudsman Sofi Jonasson informerar om barnbokslut 2018.

Under året har man jobbat utifrån de nationella principerna. Det har funnits en ökat delak-
tighet från kommunens olika verksamheter, vilket är glädjande, men ändå måste det blir 
bättre.

Barnrättslagen träder ikraft den 1 januari 2020. Lagen innebär bland annat att man måste 
involvera och prata mer med barnen.

Uppföljning har gjorts av Ungdomsrådet där man gjorde stora framsteg.

En slutsats är att vi vuxna lär oss förstå de utsatta barnen situation för att dessa barn ska 
kunna få det bättre.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-04-29

§ 94 Dnr 2019/256

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om personalbokslut 2018

Personalchef Helena Strandberg informerar om personalbokslut 2018. 

Ett övergripande mål är att vi ska bli Skånes mest rekommenderade arbetsgivare. I detta 
arbete ingår bland annat att jobba med arbetsledarskap.

Arbetet med heltid som norm fortsätter. Sedan den 1 januari 2018 har samtliga inom kom-
munals avtalsområde på socialförvaltningen en tjänst på 100 %. 

Hur pensionsavgångarna ser ut framöver är svårt att bedöma eftersom pensionsåldern har 
ändrats och troligtvis kommer ändras framöver.

Sjukfrånvaron var Sveriges lägsta för andra året i rad.

Personalomsättningen under 2018 var 10 %.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-04-29

§ 95 Dnr 2019/242

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om miljöbilar - Miljöpartiet

Lisa Kvarnbäck (MP har inkommit medfråga till kommunstyrelsens ordförande om hur 
arbetet med miljöbilar som drivs på biogas och el fortskrider.

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
2019-04-29

§ 96 Dnr 2019/243

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående övergripande ansva-
ret för miljöarbetet - Miljöpartiet

Lisa Kvarnbäck (MP) har inkommit med fråga till kommunstyrelsens ordförande om var 
det övergripande ansvaret för miljöarbetet ligger.

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
2019-04-29

§ 97 Dnr 2019/240

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående reningsverket i Sim-
rishamn - Socialdemokraterna

Karl-Erik Olsson (S) har inkommit med fråga till kommunstyrelsens ordförande om ordfö-
randen fortfarande tycker att satsningen som gjordes under förra mandatperioden på re-
ningsverket var en dålig satsning.

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
2019-04-29

§ 98 Dnr 2019/241

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående att man ska följa sam-
verkansavtal, dokument eller reglemente mm - Socialdemokraterna

Karl-Erik Olsson (S) har inkommit med fråga till kommunstyrelsens ordförande om ordfö-
randen inte tycker man ska följa de samverkansavtal, dokument, reglemente m m som är 
antagna av Simrishamns politiker.

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
2019-04-29

§ 99 Dnr 2019/179

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (MP) - Från ord till handling i klimatfrågan 

Ärendebeskrivning

Motion har inkommit från Roland Thord (M) om ”Från ord till handling i klimatfrågan”.

Motionen är remitterad till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Motion från Roland Thord (MP), 2019-03-25.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Lägga informationen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

 

18



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-04-29

§ 100 Dnr 2019/227

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (S), (F!), (MP), (V) och (ÖP) - Inrättandet av Agenda 2030-
utskott 

Ärendebeskrivning

Motion har inkommit från Pia Ingvarsson (S), Gudrun Schyman (F!), Hans-Olof Höglund 
(MP, Mats Sundbeck (V) och Christer Persson (ÖP) om inrättande av ett Agenda 2030-ut-
skott.

Motionen är remitterad till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion från (S), (F!), (MP), (V), och (ÖP), 2019-04-10.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Lägg informationen till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-04-29

§ 101 Dnr 2019/177

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Interpellation till ordförande i Socialnämnden angående Lillevångshem-
met - Mats Sundbeck (V) 

Ärendebeskrivning

Mats Sundbeck (V) har i interpellation till socialnämndens ordförande ställt frågor angåen-
de Lillevångshemmet

Beslutsunderlag

Interpellation från Mats Sundbeck (V), 2019-03-22.
Interpellationssvar från socialnämndens ordförande, 2019-04-18.

Socialnämndens ordförande, Maria Linde Strömberg (M)), svarar på interpellationen från 
Mats Sundbeck (V).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Interpellationen anses därmed vara besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Mats Sundbeck (V)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-04-29

§ 102 Dnr 2019/169

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Sortering i soptunna 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har den 20 mars 2019 inkommit med förslag om att bland annat Sim-
rishamns kommun skall införa sortering av hushållsavfallet direkt i soptunna med olika 
fack för plast, metall, glas, matavfall osv.

Kommunledningskontoret föreslår, eftersom liknande förslag nyligen beslutats i kommun-
styrelsen den 10 april 2019 § 90, att kommunledningskontoret får i uppdrag att svara för-
slagsställaren i enlighet med kommunstyrelsens tidigare beslut.

Utdrag ur tidigare tjänsteskrivelse i ärendet
”ÖKRABs senaste upphandling av hämtning av sopor, i dagligt tal sopbilar, startade 2015 
och entreprenaden varar till och med den 31 mars 2024. Vid upphandlingen gavs möjlighet 
att lämna anbud dels på mat- och restavfall och dels på hämtning via fyrfackssystem. Vid 
tidpunkten inkom inga anbud avseende fyrfackskärl. Fyrfackskärl kräver större sopbilar 
och större plats hos fastighetsägaren och kan delvis vara problematiskt i vissa av Sim-
rishamns kommuns byar.

Planeringen för den nya upphandlingen är redan igång och en tidplan antagen. Under 2019 
kommer ÖKRAB att genomföra en utredning om hämtningssystem som skall läggas fram 
till styrelsen för beslut i februari 2020. Därefter sker samtal med ägarkommunerna och 
beslut om upphandlingsunderlagets utformning skall tas i respektive kommunfullmäktige i 
september 2020.”

Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2019-03-20

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Uppdra åt kommunledningskontoret besvara förslagsställaren på inlämnat medbor-
garförslag om sortering i soptunna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-04-29

§ 103 Dnr 2019/178

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Sopsortering på skolor 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Anna Hedar, angående sopsortering på skolor. 

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Anna Hedar, 2019-03-21.

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 samhällsbyggnadsnämnden.

Yrkanden

Karl-Erik Olsson (S) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden bereder ärendet och att beslut 
fattas i kommunfullmäktige,

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag att samhällsbyggnadsnämnden bere-
der och beslutar i ärendet mot Karl-Erik Olssons (S) yrkande om att samhällsbyggnads-
nämnden bereder och att beslut fattas i kommunfullmäktige och finner att kommunfull-
mäktige beslutat enligt presidiets förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut.

______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Anna Hedar
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-04-29

§ 104 Dnr 2019/211

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Avsaltningsanläggning för Östersjöns vatten 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Lars Holm, Borrby, om att bygga en avsaltningsan-
läggning för Östersjöns vatten.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Lars Holm, 2019-04-04.

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
Lars Holm
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2019-04-29

§ 105 Dnr 2019/147

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2018 - Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisningen för år 2018. Balanskravsav-
stämningen redovisar ett utfall på 7,8 mnkr, en negativ budgetavvikelse på cirka 5,2 mnkr. 
Resultatet motsvarar 0,7 % av skatter och statsbidrag. 

Budgetavvikelsen härrör sig ifrån nämnderna på -9,2 mnkr och finansieringen på +4,0 
mnkr. Socialnämnden står för -5,0 mnkr av underskottet, barn- och utbildningsnämnden -
4,3 mnkr och samhällsbyggnadsnämnden -2,7 mnkr. Övriga nämnder redovisade tillsam-
mans ett överskott på 2,8 mnkr, där kommunstyrelsen står för +1,9 mnkr. Inom finansie-
ringens budgetöverskott på 4,0 mnkr blev pensionerna 10,5 mnkr dyrare än beräknat.  

Balanskravsavstämning Bokslut Bokslut
(tkr)  2017 2018
Årets resultat enligt resultaträkning 41 856 7 525

Justeringar

Fastighetsförsäljningar, reavinster -2 422 0

Pensionsmedelsförvaltning, reavinster -7 223 -8 729

Uttag från pensionsmedels-förvaltning-
en

8 400 9 000

Balanskravsresultat 40 611 7 796
Medel till resultatutjämningsreserv -10 000 0

Medel till social investeringsfond -400 0

Medel från social investeringsfond 75 300

Balanskravsresultat, efter justering 30 286 8 096

Kommunerna har sedan några år tillbaka möjlighet att när tillräckligt goda resultat redovi-
sas avsätta medel till resultatutjämningsreserv. Denna reserv får sedan användas för att 
reglera negativa balanskravsresultat under en lågkonjunktur. Hittills har Simrishamns kom-
mun avsatt 40 mnkr. Beloppet som kan avsättas ska motsvaras av den del av överskottet 
som överstiger en procent av skatteintäkter och statsbidrag. För 2018 finns inget utrymme 
då överskottet understiger 1 %. Kommunledningskontoret föreslår ingen ny avsättning. 

Kommunen har tidigare avsatt 4,9 mnkr i en social investeringsfond. Enligt de fastställda 
riktlinjerna för denna fond ska årliga avsättningar ske under förutsättning att balanskravs-
målet uppnåtts och att resultatet i övrigt medger avsättning. Målsättningen är att minst 10 
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% av fondens kapital, 4 mkr, skall tillföras årligen dvs 400 tkr eller det högre belopp full-
mäktige finner lämpligt.
Då balanskravsmålet inte uppnåtts föreslår kommunledningskontoret ingen avsättning.

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala 
bolagen. Där anges att kommunstyrelsen genom årliga beslut dels ska bedöma verksamhe-
ten i kommunala bolag i förhållande till det ändamål med verksamheten som har fastställts, 
dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Kommunen 
styr bolagen genom ägardirektiv som ska utvärderas i bolagens årsredovisningar. I allt vä-
sentligt är bedömningen att de av Simrishamns kommun helägda bolagen, Simrishamns 
Bostäder AB och Simrishamns Näringslivsutveckling AB samt det delägda bolaget Öster-
len Kommunala Renhållnings AB under året har uppfyllt det kommunala ändamålet och 
arbetat inom de kommunala befogenheterna.

Det finansiella målet gällande att investeringar inom den skattefinansierade verksamheten 
inte ska lånefinansieras, bedöms som uppfyllt. Det finansiella målet gällande balanskravs-
resultatet är inte uppfyllt. Balanskravsresultatet uppgår till 7,8 mnkr. Utfallet motsvarade 
0,7 % av skatter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift jämfört med målet 
på 1,5 %. Målet gällande att vatten- och avloppsverksamheten fullt ut ska vara avgiftsfi-
nansierad är inte uppfyllt då verksamheten visade ett underskott på 7,1 mnkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-04-10, § 104
Arbetsutskottets beslut, 2019-03-20, § 90
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-13
Årsredovisning 2018 – Simrishamns kommun
Årsredovisning 2018 – Simrishamns Bostäder AB
Årsredovisning 2018 – Simrishamns Näringslivsutvecklings AB
Årsredovisning 2018 – Österlens Kommunala Renhållnings AB
Årsredovisning 2018 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Årsredovisning 2018 – Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Återremittera ärendet för att ge samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att yttra sig 
över anmärkningen som framgår av revisionsberättelsen. Efter samhällsbyggnads-
nämndens svar kommer årsredovisning och revisionsberättelser hanteras i sin hel-
het.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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Personalbokslut 2018 

Ärendebeskrivning

Personalenheten har sammanställt 2018 års personalfakta, samt förtydligat och analyserat 
resultatet. Resultatet presenteras i bifogat personalbokslut för 2018.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-04-10, § 100
Arbetsutskottets beslut, 2019-03-20, § 86
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-10.
Personalbokslut 2018.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna personalbokslut 2018.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret, personalenheten
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Barnbokslut 2018 

Ärendebeskrivning

Årligen sammanställs ett barnbokslut av kommunens lokala barnombudsman, där barn-
rättsarbetet och barnperspektivet lyfts fram, analyseras och förtydligas. Resultatet presente-
ras i bifogat barnbokslut för 2018. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-04-10, § 101
Arbetsutskottets beslut, 2019-03-20, § 87
Tjänsteskrivelse, KLK, 2019-03-11
Barnbokslut 2018.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna barnbokslut 2018.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret, personalenheten
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Ej färdigbehandlade medborgarförslag 2019 

Ärendebeskrivning

Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och 
motioner, KL, kap 5, 23, 2 § 30.

Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år redo-
visar de medborgarförslag som inte beretts färdigt och beslutats (Arbetsordningen § 31, § 
27).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-04-10, § 102
Arbetsutskottets beslut, 2019-03-20, § 88
Tjänsteskrivelse, KLK, 5 mars 2019
Sammanställning över ej färdigbehandlade medborgarförslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Med godkännande lägga den i ärendet gjorda redovisningen till handlingarna.

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

Ej färdigbehandlade motioner 2019 

Ärendebeskrivning

Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för medborgarförslag och 
motioner, KL, kap 5, 23, 2 § 30.

Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år redo-
visar de motioner som inte beretts färdigt och beslutats (Arbetstordningen § 31, § 27).

Enligt KL, kap 5, § 35, 2;a stycket, ges fullmäktige rätt att avskriva motioner som ej hand-
lagts inom ett år från det att motionen väckts.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2019-04-10, § 103
Arbetsutskottets beslut, 2019-03-20, § 89
Tjänsteskrivelse, KLK, 5 mars 2019
Sammanställning över ej färdigbehandlade motioner.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Med godkännande lägga den i ärendet gjorda redovisningen till handlingarna.

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

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Skånetrafikens politikerråd - 
Maria Linde Strömberg (M) 

Ärendebeskrivning

Maria Linde Strömberg (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i Skånetrafi-
kens politikerråd.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Maria Linde Strömberg, 2019-03-18.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Maria Linde Strömberg (M) entledigande från uppdraget som ersättare i 
Skånetrafikens politikerråd.

 Uppdra åt kommunstyrelsen att utse ny ersättare i Skånetrafikens politikerråd.

_______
Beslutet expedieras till:
Skånetrafikens politikerråd
Kommunstyrelsen
Maria Linde Strömberg (M)
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§ 111 Dnr 2019/215

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag i Skånetrafikens politikerråd - Margareta Nils-
son (C) 

Ärendebeskrivning

Margareta Nilsson (C) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i Skånetrafikens 
politikerråd.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Margareta Nilsson (C), 2019-04-05.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Margareta Nilsson (C) entledigande från uppdraget som ledamot i Skånetra-
fikens politikerråd.

 Uppdra åt kommunstyrelsen att utse ny ledamot i Skånetrafikens politikerråd.

_______
Beslutet expedieras till:
Skånetrafikens politikerråd
Kommunstyrelsen
Margareta Nilsson (C)
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Socialnämnden - Thomas Pauls-
son (SD) 

Ärendebeskrivning

Thomas Paulsson (SD) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Thomas Paulsson (SD), 2019-03-26.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Thomas Paulsson (SD) entledigande från uppdrag som ersättare i social-
nämnden.

 Till ny ersättare i socialnämnden utses:

Bodil Paulsson (SD)
Simrishamnsvägen 12
276 50 HAMMENHÖG

_______
Beslutet expedieras till:
Thomas Paulson (SD)
Bodil Paulsson (SD)
Socialnämnden
Kommunledningskontoret
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§ 113 Dnr 2019/218

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som huvudman i Sparbanken Syd - Anne Olofs-
dotter (M) 

Ärendebeskrivning

Anne Olofsdotter (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som huvudman i Sparbanken 
Syd.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Anne Olofsdotter (M), 2019-04-05.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Anne Olofsdotter (M) entledigande från uppdrag som huvudman i Sparban-
ken Syd.

 Till ny huvudman i Sparbanken Syd utses:

Lars-Gösta Nilsson (M)
Södra Rödjevägen 16
277 31 KIVIK

_______
Beslutet expedieras till:
Sparbanken Syd
Anne Olofsdotter (M)
Lars-Gösta Nilsson (M)
Kommunledningskontoret
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§ 114 Dnr 2019/234

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ledamot i AV Media - Jan-Erik Månsson 
(M) 

Ärendebeskrivning

Jan-Erik Månsson (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot  i AV Media.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Jan-Erik Månsson (M), 2019-04-11.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Jan-Erik Månsson (M) entledigande från uppdrag som ledamot i AV Media.

 Till ny ledamot i AV Media utses:

Sven Olsson (M)
Skonaregatan 3
272 38 BRANTEVIK

_______
Beslutet expedieras till:
AV Media 
Jan-Erik Månsson (M)
Sven Olsson (M)
Kommunledningskontoret
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelande redovisas:

- Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Elisabet Biratu 
(KD).

_____

 

36


	Protokoll förstasida
	Val av justerare samt fastställande av justeringssammanträde
	Beslut KF 2019-04-29
Val av justerare samt fastställande av justeringssammanträde

	Fastställande av ärendelista (KF)
	Beslut KF 2019-04-29
Fastställande av ärendelista (KF)

	Allmänhetens frågestund
	Beslut KF 2019-04-29
Allmänhetens frågestund

	Information om medborgarförslag ang val av ordföranden i revisionen fr o m nästa mandatperiod.
	Beslut KF 2019-04-29
Information om medborgarförslag ang val av ordföranden i revisionen fr o m nästa mandatperiod.

	Information från Kvinnojouren Frizon
	Beslut KF 2019-04-29
Information från Kvinnojouren Frizon

	Information från respektive nämnd om årsredovisning 2018
	Beslut KF 2019-04-29
Information från respektive nämnd om årsredovisning 2018

	Information om barnbokslut 2018
	Beslut KF 2019-04-29
Information om barnbokslut 2018

	Information om personalbokslut 2018
	Beslut KF 2019-04-29
Information om personalbokslut 2018

	Fråga till kommunstyrelsens ordförande om miljöbilar - Miljöpartiet
	Beslut KF 2019-04-29
Fråga till kommunstyrelsens ordförande om miljöbilar - Miljöpartiet

	Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående övergripande ansvaret för miljöarbetet - Miljöpartiet
	Beslut KF 2019-04-29
Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående övergripande ansvaret för miljöarbetet - Miljöpartiet

	Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående reningsverket i Simrishamn. - Socialdemokraterna
	Beslut KF 2019-04-29
Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående reningsverket i Simrishamn. - Socialdemokraterna

	Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående att man ska följa samverkansavtal, dokument eller reglemente mm. - Socialdemokraterna
	Beslut KF 2019-04-29
Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående att man ska följa samverkansavtal, dokument eller reglemente mm. - Socialdemokraterna

	Motion från (MP)  - Från ord till handling i klimatfrågan 
	Beslut KF 2019-04-29
Motion från (MP)  - Från ord till handling i klimatfrågan 

	Motion från (S), (F!),  (MP), (V) och (ÖP)  - Inrättandet av Agenda 2030-utskott
	Beslut KF 2019-04-29
Motion från (S), (F!),  (MP), (V) och (ÖP)  - Inrättandet av Agenda 2030-utskott

	Interpellation till ordförande i Socialnämnden angående Lillevångshemmet. - Mats Sundbeck (V)
	Beslut KF 2019-04-29
Interpellation till ordförande i Socialnämnden angående Lillevångshemmet. - Mats Sundbeck (V)

	Medborgarförslag - Sortering i soptunna
	Beslut KF 2019-04-29
Medborgarförslag - Sortering i soptunna

	Medborgarförslag - Sopsortering på skolor
	Beslut KF 2019-04-29
Medborgarförslag - Sopsortering på skolor

	Medborgarförslag - Avsaltningsanläggning för Östersjöns vatten
	Beslut KF 2019-04-29
Medborgarförslag - Avsaltningsanläggning för Östersjöns vatten

	Årsredovisning 2018 - Simrishamns kommun
	Beslut KF 2019-04-29
Årsredovisning 2018 - Simrishamns kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Personalbokslut 2018
	Beslut KF 2019-04-29
Personalbokslut 2018

	Barnbokslut 2018
	Beslut KF 2019-04-29
Barnbokslut 2018

	Ej färdigbehandlade medborgarförslag 2019
	Beslut KF 2019-04-29
Ej färdigbehandlade medborgarförslag 2019

	Ej färdigbehandlade motioner 2019
	Beslut KF 2019-04-29
Ej färdigbehandlade motioner 2019

	Avsägelse från uppdrag som ersättare i Skånetrafikens politikerråd - Maria Linde Strömberg (M)
	Beslut KF 2019-04-29
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Skånetrafikens politikerråd - Maria Linde Strömberg (M)

	Avsägelse från uppdrag i Skånetrafikens politikerråd - Margareta Nilsson (C)
	Beslut KF 2019-04-29
Avsägelse från uppdrag i Skånetrafikens politikerråd - Margareta Nilsson (C)

	Avsägelse från uppdrag som ersättare i Socialnämnden - Thomas Paulsson (SD)
	Beslut KF 2019-04-29
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Socialnämnden - Thomas Paulsson (SD)

	Avsägelse från uppdrag som huvudman i Sparbanken Syd - Anne Olofsdotter (M)
	Beslut KF 2019-04-29
Avsägelse från uppdrag som huvudman i Sparbanken Syd - Anne Olofsdotter (M)

	Avsägelse från uppdrag i AV Media - Jan-Erik Månsson (M)
	Beslut KF 2019-04-29
Avsägelse från uppdrag i AV Media - Jan-Erik Månsson (M)

	Meddelanden - kommunfullmäktige
	Beslut KF 2019-04-29
Meddelanden - kommunfullmäktige


