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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll

2018-01-29

Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Skeppet, Varvsgatan 4, Simrishamn, kl 13.00-17.00. 18.00-18.45
Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3

Utses att justera Per Andersson   och   Ingemar Nilsson
Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret, fredagen den 2 februari, kl 09.30.

Underskrifter Paragrafer 1-22
Sekreterare Carina Persson

Ordförande Håkan Erlandsson

Justerande Per Andersson Ingemar Nilsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-01-29

Datum för
anslags uppsättande

2018-02-02 Datum för
anslags nedtagande

2018-02-24

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Carina Persson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-01-29

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Karl-Erik Olsson (S)
Anders Johnsson (M)
Mikael Kjellberg tjänstgör för Jan-Olof Kellgren (SD), §§ 3-22
Pia Ingvarsson (S)
Mats Bengtsson (C)tjänstgör för Jeannine Olesen ()
Christer Akej (M)
Gudrun Schyman (FI)
Christer Grankvist (S)
Tomas Assarsson (SD), §§ 3-22
Kjell Dahlberg (ÖP)
Maria Linde Strömberg (M)
Jan Vokoun  (S), §§ 3-22
Lisa Kvarnbäck (MP)
Carl-Göran Svensson (C)
Margarethe Mûntzing (FI)
Ingemar Roosberg (L), §§ 3-22
Bo Håkansson (M) tjänstgör för Stefan Lamme (M), §§ 1-2
Stefan Lamme (M), §§ 3-22
Göran Persson (S), §§ 3-22
Else-Beth Rolf (S)
Bo Håkansson (M) tjänstgör för Håkan Rosenkvist (M), §§ 3-22
Christer Vigren (ÖP)
Laila Lindström (SD)
Per Andersson (S)
Ingela Nilsson (C) tjänstgör för Mats Genberg (C), §§ 3-22
Margaretha Hagstad (V) tjänstgör för Kristoffer Strutzenblad (V)
Sven Olsson (M)
Jacques Öhlund (F!) tjänstgör för Camilla Backman (FI)
Anita Olsson (S), §§ 3-22
Siv Bildtsén (M) tjänstgör för Thomas Hansson (MP), §§ 1-2
Thomas Hansson (MP), §§ 3-22
Fredrik Ramberg (SD)
Anneli Rooshagen (KD) tjänstgör för Paul Frogner Kockum 
(KD), §§ 3-22
Ingemar Nilsson (M)
Anders Åkerberg (S)
Håkan Erlandsson (C), ordförande
Christl Bengtsson (S)
Malin Henriksson (L), §§ 3-22
Anna Hennix (M) tjänstgör för Karin Fellström (M), §§ 3-22
Christer Persson (ÖP)
Staffan Olzon (FI), §§ 3-22 
Lennart Månsson (S)
Kristina Åhberg (M), §§ 3-22
Rolf Hansson (S)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-01-29

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Margareta Nilsson (C)
Anne Olofsdotter (M)
Berit Olsson (S)
Johan Niss (MP), §§ 3-22

Övriga närvarande: Annika Månsson (M)
Sven Carlsson (L)
Gerd Lundin (S)
Jan-Erik Persson (S)
Ann-Christin Råberg (S)
Göran Thorén (S), §§ 3-22
Birgitta Öman (S)
Roland Thord (MP)
Siv Bildtsén (MP), §§ 20-22
Gunilla Aastrup Persson (ÖP)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-01-29

§ 1 Dnr 2018/58

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om styrelsens och nämndernas budgetförslag 2018

Kommunfullmäktige inleder dagens sammanträde med en temahalvdag om styrelsens och 
nämndernas budget för år 2018.

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder redovisar sina budgetförslag för år 2018.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-01-29

§ 2 Dnr 2018/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revisionen informerar

Kommunens revisorer, bevakningsgrupper, informerar kommunfullmäktige om:

- Process för grundläggande granskning och djupgranskning

- Revisionens riskanalys för 2018 – aktuella risker för budgetåret 2018.

- Revisionsplan 2018

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor till revisionens 
olika bevakningsgrupper.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-01-29

§ 3 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare samt fastställande av justeringssammanträde

Kommunfullmäktige beslutar att till justerare vid dagens sammanträde utses Per 
Andersson (S) och Ingemar Nilsson (M).

Justeringssammanträde äger rum fredagen den 2 februari, kl 09.30 på kommunlednings-
kontoret, Simrishamn.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-01-29

§ 4 Dnr 2018/61

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av dagens kungörelse

Ordföranden informerar om att ärende nr 10 på dagens kungörelse är ändrat från beslutsä-
rende till ett informationsärende. 

Som extra ärende föreslås ta upp ett valärende; avsägelse från Fredric Strömberg (ÖP).

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR

 Godkänna gjorda ändringar på dagens kungörelse.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-01-29

§ 5 Dnr 2018/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om granskning av projektredovisning inom samhällsbygg-
nadsnämnden. 

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat projektstyrning 
och redovisning inom samhällsbyggnadsnämndens område. 

Granskningen visade bl a att det saknades en genomgående projektmodell och att grund-
läggande moment saknas i projektstyrningen.

Ann-Mari Louison (C), förtroendevald revisor, informerar om Ernst & Youngs PM.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Carl-Göran Svensson (C) redogör för svaret som 
samhällsbyggnadsnämnden lämnat vad gäller Ernst & Youngs PM.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-01-29

§ 6 Dnr 2017/462

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående 
trygghetsmätning. 

Ärendebeskrivning

Staffan Olzon (F!) har i interpellation ställts frågan om trygghetsmätning.

Interpellationen är ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Ordföranden ställer frågan om interpellationen får ställas.

Beslutsunderlag

Interpellation från Staffan Olzon (F!), 2017-12-18.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Interpellationen från Staffan Olzon (F!) får ställas.

 Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson (C)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-01-29

§ 7 Dnr 2017/456

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Simrishamns ungdomar behöver en skateboardbana. 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Agneta Barr, Simrishamn, om att Simrishamns ung-
domar behöver en skateboardbana.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Agneta Barr, 2017-12-14.

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.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Agneta Barr
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-01-29

§ 8 Dnr 2017/467

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Anlägga en cykelväg från St.Olof till Gärsnäs på det gamla järnvägsspå-
ret. 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Lisa Brand, Gärsnäs, om att anlägga en cykelväg från 
S:t Olof till Gärsnäs på det gamla järnvägsspåret.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Lisa Brand, Gärsnäs.

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.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut,

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Lisa Brand

 

11



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-01-29

§ 9 Dnr 2018/24

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bättre gatubelysning i Simrishamn 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Lena Frithiof, Simrishamn, om bättre gatubelysning i 
Simrishamn.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Lena Frithiof, 2018-01-12.

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.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Lena Frithiof
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-01-29

§ 10 Dnr 2016/341

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Christer Akej (M) om anläggande av säker övergång för 
korsande väg av Christian IV:s väg vid COOP samt av- och påkörnings-
fil till COOP:s parkering 

Ärendebeskrivning

Christer Akej har i en motion, daterad den 12 september 2016, ställd till kommunfullmäkti-
ge yrkat att kommunen snarast tar en diskussion med Trafikverket om möjliga åtgärder för 
att skapa en säker övergång vid Coop. 

Möjligheten att anlägga av- och påkörningsfil samt bussficka ska även inkluderas i åtgär-
den. Vidare yrkar Christer Akej att åtgärden görs snarast oberoende av Trafikverkets finan-
sieringsvilja. Motionen har den 12 september 2017 vidarebefordrats till samhällsbyggnads-
nämnden för besvarande.

Beslutsunderlag

Motion från Christer Akej (M) ang anläggande av säker övergång för korsande av Christi-
an IV:s väg vid Coop, SBN 2017/823
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2017-10-30
Arbetsutskottets beslut, 2017-12-20, § 346
Kommunstyrelsens beslut, 2018-01-17, § 12.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Diskussioner har förts med Trafikverket och en övergång för oskyddade trafikanter 
är planerad att anläggas under 2018. Simrishamns kommun ska bygga anslutande 
gc-vägar. Refug, breddning av väg samt anslutande gc-vägar är budgeterat 2018. 

 Möjligheten att anlägga av- och påkörningsfil samt bussficka kommer att hanteras i 
pågående detaljplanearbete för Simris 206:1 m.fl., utökat handelsområde och trafik-
lösningar vid Coop.

 Motionen bifalles.

_______
Beslutet expedieras till:
Christer Akej (M)
Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-01-29

§ 11 Dnr 2017/449

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Överenskommelse mellan region Skåne och kommunerna i Skåne län om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Ärendebeskrivning

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft 
2018-01-01 och upphäver lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar vid viss 
hälso- och sjukvård. Den nya lagen har en dispositiv del där landsting och kommun kan 
träffa överenskommelse om att kommunens betalningsansvar ska inträda vid annan tid-
punkt eller med annat belopp än vad som anges i lag. 

Föreligger gör ett förslag till sådan överenskommelse mellan Region Skåne och kommu-
nerna i Skåne att gälla från 2018-01-01 till och med 2019-03-31 förutsatt att samtliga par-
ter undertecknat överenskommelsen senast 2018-01-31. 

Beslutsunderlag

Skrivelse 2017-11-30
Förslag till överenskommelse
Missiv från Kommunförbundet Skåne 2017-12-11
Socialnämndens beslut, 2017-12-14, § 196
Arbetsutskottets beslut, 2017-12-20, § 347
Kommunstyrelsens beslut, 2018-01-17, § 13.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anta överenskommelsen mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

_______
Beslutet expedieras till:
Region Skåne
Socialnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-01-29

§ 12 Dnr 2017/444

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tillämpning av sotningsindex 2018 

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har i avtal med Skorstensfejarmästare kommit 
överens om att tillämpa sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83 
daterat 2002-09-12. I enlighet med detta avtal ska årlig uppräkning ske utifrån fastställda 
indexuppräkningar. 

Sotningsindex 2017 uppgår till 2,18 %. De värden som ligger till grund för sotningsindex 
är dels löneökning på medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejarmäs-
tares Riksförbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet (2,2%) och dels konsument-
prisindex för 12 månaders förändring i februari (1,8 %).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2017-12-11
Sydöstra Skånes Räddningstjänst § 66, 2017-11-27 
Tjänsteskrivelse, Sydöstra Skånes Räddningstjänst, 2017-11-20
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 17:22, 2017-05-12
Tjänsteskrivelse, KLK, 2017-12-11
Arbetsutskottets beslut, 2017-12-20, § 348
Kommunstyrelsens beslut, 2018-01-17, § 14.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna taxorna för 2018 års indexuppräkning av sotningsindex enligt Svenska 
Kommunförbundets cirkulär 2002:83. 

 Sydöstra Skånes Räddningstjänst får därmed indexuppräkna enligt Sveriges Kom-
muner och Landstings årliga fastställda sotningsindex.

_______
Beslutet expedieras till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Ystad kommun
Tomelilla kommun
Sjöbo kommun
 

15



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-01-29

§ 13 Dnr 2017/284

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsnämndens taxa: tillägg i hamntaxa , avfallshantering 

Ärendebeskrivning

Hamnverksamheten har under senaste året fått anmärkning om felrapportering avseende 
avfall från ÖKRAB. Felanmälningarna gäller fiskenät som hamnar i allomfattande av-
fallscontainer i hamnen. Fisknäten skapar problem eftersom näten fastnar vid transportban-
det vid förbränning på avfallsstationerna.

ÖKRAB tar fortfarande emot fiskenät, men till en högre kostnad. Samhällsbyggnadsför-
valtningens hamnenhet har tittat på en alternativ hantering vilket skulle innebära att näten 
återvinns.

Det ska, enligt Sjöfartsverkets förskrifter, finnas mottagningsanordningar för fartygsgenererat 
avfall och lastrester i fiskehamnar för att tillgodose behovet av avfallslämning från de fartyg 
som normalt anlöper hamnen. Hanteringen medför kostnader och kommunen har inte fastställt 
någon taxa för detta. Nu föreslås ett tillägg i hamntaxan D.1.5.1

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2017-12-14
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-11-29
Samhällsbyggnadsnämnden § 204, 2017
Sjöfartsverkets föreskrifter 2001:12
Hamntaxa 2018
Tjänsteskrivelse, KLK, 2017-12-14
Arbetsutskottets beslut, 2017-12-20, § 349
Kommunstyrelsens beslut, 2018-01-17, § 15.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Att föra in följande i stycke D.1.5.1 i hamntaxor 2018:

”Ej fartygsrelaterade enl SJÖFS 2001:12 fiskenät för återvinning. 
- 800 kr/m3 exklusive moms”.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällshällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-01-29

§ 14 Dnr 2017/346

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Miljöbokslut 2016 

Ärendebeskrivning

De nationella miljökvalitetsmålen
Riksdagen antog år 1999 femton så kallade miljökvalitetsmål med beskrivningar av vilka 
tillstånd som ska uppnås för att olika miljöproblem ska anses vara lösta. Miljökvalitetsmå-
len togs fram i syfte att till nästa generation lämna över ett sam-hälle där de stora miljöpro-
blemen i Sverige är lösta. Det innebär att miljöpåverkan måste minska till hållbara nivåer 
före år 2020, som är satt som slutdatum. 

Länsstyrelsens i Skåne län uppgift har varit att precisera, konkretisera och regionalt anpas-
sa de nationella målen i ett antal delmål som gäller för Skåne län. Processen har varit om-
fattande och dialog har förts med grupper från många olika samhällssektorer och intresse-
områden. År 2003 antog länsstyrelsen programmet Skånes miljömål och miljöhandlings-
program. Som en anpassning till förändringar på nationell nivå utfördes en mindre revide-
ring år 2007. Ett åtgärdsprogram för de regionala miljömålen har utarbetats och därefter 
med jämna mellanrum uppdaterats.

Länsstyrelsen har således redan gjort prioriteringar i programmet och pekat ut vilka åtgär-
der som helt eller delvis ska genomföras på kommunal nivå för att miljömålen ska kunna 
uppnås till år 2020. Länsstyrelsens åtgärdsprogram ansluter i sin tur till de ursprungliga 
nationella miljökvalitetsmålen. 

Lokala miljömål för Simrishamns kommun
Kommunerna har en viktig roll i arbetet med att nå de regionala miljömålen såväl som de 
nationella miljökvalitetsmålen, både som myndighetsutövare och som ansvarig för sam-
hällsplaneringen. En kommun är också väl anpassad att ta sig an utmaningen i sin helhet då 
den redan sitter med ansvaret i en stor bredd av frågor och har en organisation byggd för 
att mäkta med helheten fördelat på olika förvaltningars och nämnders  ansvarsområden.

Det i hela den svenska samhällsapparaten väl förankrade systemet med miljökvalitetsmålen 
har aldrig avsetts som en smörgåstårta där man kan välja, utan syftet med mångfalden av 
miljökvalitetsmål är att varje delproblem måste vara löst för att miljöproblemen ska kunna 
anses vara lösta. Det är sedan upp till varje kommun att utifrån sina lokala förutsättningar 
och kommunalt ansvar anpassa de regionala målen efter respektive kommuns andel av mil-
jöproblemen i åtgärdsled. Simrishamns kommuns Kommunfullmäktige har följaktligen 
beslutat att kommunen ska arbeta med samtliga geografiskt relevanta miljömål.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-01-29

§ 14 forts Dnr 2017/346

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsnämnden har utarbetat ett miljömålsprogram med de nationella miljö-
kvalitetsmålen som berör kommunen direkt eller indirekt. Kommunens miljömålsprogram 
innehåller ett antal åtgärder som bygger på Länsstyrelsens i Skåne län åtgärdsprogram. 
Simrishamns kommuns miljömålsåtgärdsprogram Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen 
2015-2020 antogs av Kommunstyrelsen 2013-03-13, med revideringar 2014-10-13 och 
med smärre ändringar och korrigeringar beslutade efter förslag i miljöbokslut 2015 i sam-
band med dess antagande 2016-04-13. 

Ystad-Österlen regionens miljöförbund har ansvar för kommunens tillsyn enligt Miljöbal-
ken, medan ansvaret för det strategiska miljöarbetet ligger kvar hos kommunen. Ystad-Ös-
terlen regionens miljöförbund och dess verksamhet regleras av ägardirektiv, i vilka de i 
förbundet tre ingående kommunerna (Simrishamn, Ystad och Tomelilla) ska samordna sina 
ambitioner och verksamheter. Simrishamns miljömålsprogram innehåller trots det ett antal 
åtgärder som berör miljöförbundets verksamhet. Styrningen av åtgärderna har visat sig svår 
att uppnå, och de bör därför tydliggöras i förbundets ägardirektiv om de ska kunna uppnås, 
alternativt lyftas ur programmet, vilket föreslås i föreliggande miljöbokslut.

Det förekommer också ett antal åtgärder som i miljöbokslut 2016 föreslås flyttas över till 
andra ansvariga förvaltningar i enlighet med förändringar i kommunens reglemente. Åt-
gärdsprogrammet ska förtydliga förvaltningarnas ansvar och samtidigt sprida kunskap om 
vad olika aktörer arbetar med. Således föreslås överflyttning av åtgärdsansvar till adekvata 
aktörer så att inga missförstånd uppstår om vem som äger ansvaret.

I syfte att kunna sammanställa en beskrivning av hur de olika åtgärderna fortskrider, och 
hur ansvariga organ uppnått ställda mål och åtgärder, har förfrågningar om detta gått ut till 
berörda förvaltningar, enheter och tjänstemän under höst och vår 2016/2017. En person på 
varje förvaltning har fått ansvar för återrapportering av miljömålsarbetet. På det hela taget 
har återrapporteringen fungerat väl denna gång.

Det inrapporterade materialet har bearbetats och sammanställts i föreliggande miljöbokslut. 
Ett miljöbokslut i sin verkliga definition har inte varit möjlig att sammanställa utifrån ma-
terialet, men väl en översiktlig och uppdaterad nulägesbeskrivning som ändå tydligt visar 
hur arbetet fortskrider. 

Varje delåtgärd i miljöbokslutet redovisas med en bedömning om den är uppnådd eller ej. 
De antagna åtgärderna beskrivna som reglering av brister i miljöbokslut 2015 är inkorpore-
rade i måltexterna för 2016. I bedömningarna hur väl åtgärderna uppnått målen under 2016 
används en färgskala från grön, över gul, till röd för enkelhetens och överblickbarhetens 
skull. Grön innebär att för nuvarande är åtgärden uppnådd, Gul att det återstår arbete innan 
den kan uppnås och Röd att målet är längst ifrån nuläget. Under 2016 kom 9 åtgärder att 
förändras i bedömd status från röd till gul medan 1 åtgärd på motsvarande sätt ändrades 
från grön till gul, jämfört med miljöbokslut 2015. Miljömålsprogrammet tilldelades särskil-
da medel i samhällsbyggnads-förvaltningens budget för 2017-2019, efter redovisning av 

18



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-01-29

§ 14 forts Dnr 2017/346

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

kostnadsbedömningar och -beräkningar, för att kunna uppnå målen. 2016 års resultat går 
mot fullföljande av ett antal åtgärder, men de märkbara skillnaderna kommer sannolikt att 
erhållas för 2017 års miljöbokslut, då effekterna av de tilldelade budgetmedlen kunnat hin-
na återverka i resultaten.

Ett antal åtgärder reviderades i miljöbokslutet 2015, med nya målformuleringar för att bätt-
re reflektera det nya läget och uppdatera åtgärdsledet gentemot målen som eftersträvas. 
Förslag till det samma föreligger även i befintligt bokslut. Åtta åtgärder föreslås att strykas 
helt ur programmet då de antingen ligger på miljöförbundet utan direkt möjlighet till styr-
ning av kommunen, eller anses sakna relevans, eller har feldefinierats. 

Efter återremiss från kommunfullmäktige och inarbetande av nya synpunkter från Ystad-
Österlenregionens miljöförbund föreligger ny version.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut, 2017-10-30, § 169
Miljöbokslut 2016, efter återremiss
Tjänsteskrivelse, miljöstrateg, 2017-12-08
Arbetsutskottets beslut, 2017-12-20, § 350
Kommunstyrelsen beslut, 2018-01-17, § 16.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Miljöbokslut 2016 godkännes och lägges till handlingarna.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 15 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INKOMNA MOTIONER

Följande motioner redovisas:

- Motion från Fredrik Ramberg (SD), Tomas Assarsson (SD) och Laila Lindström 
(SD) om att införa jourskola i Simrishamns kommun – remitterad till barn- och ut-
bildningsnämnden.

- Motion från Fredrik Ramberg (SD), Tomas Assarsson (SD) och Laila Lindström 
(SD) om att införa tvålärarsystem på skolorna i Simrishamns kommun – remitterad 
till barn- och utbildningsnämnden.

- Motion från Fredrik Ramberg (SD), Tomas Assarsson (SD) och Laila Lindström 
(SD) om gemensamt fyrverkeri som kommunen ansvarar för – remitterad till sam-
hällsbyggnadsnämnden.

- Motion från Fredrik Ramberg (SD) och Laila Lindström (SD) om att utöka kame-
raövervakningen i Simrishamn – remitterad till kommunstyrelsen.

_____
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§ 16 Dnr 2018/3

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse av uppdrag i Kommunfullmäktige - Jaennine Olesen 

Ärendebeskrivning

Jaennine Olesen () har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Jaennine Olesen (), 2018-01-02.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Jaennine Olesen () entledigande från uppdrag som ledamot i kommufull-
mäktige.

 Begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen gällande ledamot i kommunfull-
mäktige.

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Jaennine Olesen
Kommunledningskontoret
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§ 17 Dnr 2018/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot Kul-
tur- och fritidsnämnden - Mats Genberg (C) 

Ärendebeskrivning

Mats Genberg (C) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 
samt som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Mats Genberg (C), 2018-01-03.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Mats Genberg (C) entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfull-
mäktige samt som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

 Begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen gällande ledamot i kommunfull-
mäktige.

 Till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden utses;

Henrik Mårtensson
Kyrkvägen 8
272 97 Gärsnäs.

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Mats Genberg (C)
Henrik Mårtensson (C)
Kommunledningskontoret
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§ 18 Dnr 2018/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse ersättarplats i Byggnadsnämnden - Britt-Marie Norelius (C) 

Ärendebeskrivning

Britt-Marie Norelius (C) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i Byggndsnämn-
den,

Beslutsunderlag

Avsägelse från Britt-Marie Norelius (C), 2018-01-03.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Britt-Marie Norelius (C) entledigande från uppdraget som ersättare i Bygg-
nadsnämnden.

 Till ny ersättare i Byggnadsnämnden utses:

Nils-Inge Nilsson (C)
Grevlunda mölla 21
277 36 Vitaby

_______
Beslutet expedieras till:
Nils-Inge Nilsson (C)
Britt-Marie Norelius (C)
Byggnadsnämnden
Kommunledningskontoret
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§ 19 Dnr 2018/36

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse av uppdrag som borgerlig vigselförrättare - Matz Hammar-
ström (MP)

Ärendebeskrivning

Matz Hammarström (MP) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som borgerlig vigselförrätta-
re.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Matz Hammarström (MP), 2018-01-18.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Matz Hammaström (MP) entledigande från uppdrag som borgerlig vigsel-
förrättare.

_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Matz Hammarström (MP)
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§ 20 Dnr 2017/448

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Valnämnden - Klas Göthe (L) 

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2017-12-18, § 214, entledigades Klas Göthe (L) 
från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt som ledamot i samhällsbyggnads-
nämnden.

Entledigande från uppdrag som ersättare i valnämnden gjordes inte i detta beslut.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Klas Göthe (L), 2017-12-11 
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-12-18, § 214.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Klas Göthe (L) entledigande från uppdrag som ersättare i valnämnden. 

 Bordlägga frågan om ny ersättare i valnämnden till kommunfullmäktiges samman-
träde i februari 2018.

_______
Beslutet expedieras till:
Klas Göthe (L)
Kommunledningskontoret
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§ 21 Dnr 2018/51

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse som ledamot i SINABs styrelse - Fredric Strömberg (ÖP)

Ärendebeskrivning

Fredric Strömberg (ÖP) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i Simrishamns 
Näringslivsutveckling AB. 

Beslutsunderlag

Avsägelse från Fredric Strömberg (ÖP), 2018-01-24. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Fredric Strömberg (ÖP) entledigande från uppdrag som ledamot i Sim-
rishamns Näringslivsutveckling AB. Entledigande gäller från årsstämman i april.

 Till ny ledamot i Simrishamns Näringslivsutveckling AB utses:

Elisabeth Silve 
Vallby 2227
276 56 Hammenhög

_______
Beslutet expedieras till:
Fredric Strömberg (ÖP)
Elisabeth Silve (ÖP)
Simrishamns Näringslivsutveckling AB
Kommunledningskontoret 
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§ 22 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

MEDDELANDEN

Följande meddelande redovisas:

- Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Klas Göthe (L).

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag - Anlägga ett utegym i 
Sankt Olof” (ändade förutsättningar).

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – utöka befintligt motions-
spår vid Bäckhalladalen (ändrade förutsättningar).

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Medborgarförslag – Brunnsparken, risksports 
rekreationspark med träningsredskap (ändrade förutsättningar).

_____
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