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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Karl-Erik Olsson (S)
Anders Johnsson (M)
Pia Ingvarsson (S)
Mats Bengtsson (C)
Christer Akej (M)
Gudrun Schyman (F!)
Christer Grankvist (S)
Kjell Dahlberg(ÖP)
Maria Linde Strömberg (M)
Jan Vokoun (S)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Carl-Göran Svensson (C)
Ingmarie Jakobsen (F!) tjänstgör för Margarethe Müntzing 
(F!)
Ingemar Roosberg (L)
Stefan Lamme (M)
Göran Persson (S)
Else-Beth Rolf (S)
Håkan Rosenkvist (M)
Christer Vigren (ÖP)
Tomas Assarsson (SD)
Per Andersson (S)
Ingela Nilsson (C)
Margaretha Hagstad (V) tjänstgör för Kristoffer 
Strutzenbladh (V)
Sven Olsson (M)
Jacques Öhlund (F!)
Anita Olsson (S)
Thomas Hansson (MP)
Fredrik Ramberg (SD)
Ingemar Nilsson (M)
Jan-Erik Persson (S) tjänstgör för Anders Åkerberg (S)
Håkan Erlandsson (C)
Christl Bengtsson (S)
Ylva Stockelberg Deilert (L) tjänstgör för Malin Henriks-
son (L)
Jarl Kemnefeldt (M) tjänstgör för Karin Fellström (M)
Christer Persson (ÖP)
Staffan Olzon (F!)
Lennart Månsson (S)
Kristina Åhberg (M)
Berit Olsson (S)
Anders Turesson (C) tjänstgör för Margaretha Nilsson (C)
Anne Olofsdotter (M)
Rolf Hansson (S)
Johan Niss (MP)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Övriga deltagande Lars Ragnarsson (M)
Annika Månsson (M)
Sven-Erland Svensson (C)
Ann-Christin Råberg (S)
Göran Thorén (S)
Birgitta Öman (S)
Gerd Lundin (S)
Siv Bildtsén (MP)
Mathilda Pyk (F!)
Gunilla Aastrup Persson (ÖP)

Diana Olsson, kommundirektör
Carina Persson, nämndsekreterare
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 124 Val av justerare och fastställande av justeringssam-
manträde

6

§ 125 Fastställande av föredragningslista 2018/81 7
MEDBORGARFÖRSLAG

§ 126 Källsortering/Miljöstation i Järrestad 2018/308 8
§ 127 Önskar åtgärder på Köpmannagatan i Borrby. 2018/314 9
§ 128 Tillåta djur på stränderna året om mellan kl 20-08. 2018/317 10
§ 129 Skyltar för bad och vistelse vid Vejakåsen, Brantevik. 2018/318 11
§ 130 Behov av aktivitetslokal. 2018/321 12
§ 131 Gör Måns Nils Torg i Borrby till en gågata eller gårds-

gata.
2018/322 13

§ 132 Förslag till tillägg i Lokala ordningsföreskrifter angå-
ende förbud mot hund på stranden.

2018/324 14

§ 133 Roliga soptunnor 2018/327 15
§ 134 Ett månadskort för pensionärer 2018/328 16

BESLUTSÄRENDEN
§ 135 Motion från Sverigedemokraterna Simrishamn - Utöka 

kameraövervakningen i Simrishamn
2018/33 17

§ 136 Tillägg i hamntaxa 2018 - båtbottentvätt 2017/284 18
§ 137 Socialnämnden, tillfälligt tillskott under 2018 2018/290 19 - 20
§ 138 Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga 

asylsökande m fl - fördelning avseende våren 2018
2018/291 21 - 22

§ 139 Motion angående förbättrad handläggning av bygglov 
i Simrishamns kommun

2017/409 23 - 24

INKOMNA MOTIONER
§ 140 Motion från (F!) om medborgarbudget 2018/296 25

VALÄRENDEN
§ 141 Avsägelse från Ann-Katrin Nilsson (SD) som kom-

munrevisor
2018/300 26

§ 142 Jäv som kommunrevisor - Ulf Mårtensson (F!) 2018/316 27
§ 143 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfull-

mäktige samt som ordinarie ledamot i samhällsbygg-
nadsnämnden - Bo Håkansson (M)

2018/337 28

§ 144 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrel-
sen - Thomas Hansson (MP)

2018/343 29

§ 145 MEDDELANDEN 30
Samhällsbyggnadsnämndens beslut - Hundrastplats i 
Simrislund och fler hundlatriner.

2017/381

Samhällsbyggnadsnämndens beslut - Hundrastgård i 
Simrislund

2017/330

Samhällsbyggnadsnämndens beslut - Hundrastgård i 
området kring Stora Mosse.

2017/441

Samhällsbyggnadsnämndens beslut - Bättre gatubelys-
ning i Simrishamn.

2018/24
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsnämndens beslut - Bygg en skate-
park, gjuten i betong, i Simrishamn

2017/323

Samhällsbyggnadsnämndens beslut -  Simrishamns 
ungdomar behöver en skateboardbana.

2017/456

Samhällsbyggnadsnämndens beslut - Rastplats 
Esperöd

2017/354

Samhällsbyggnadsnämndens beslut - Begränsa onödig 
genomfart och besvärande buskörning på Kvarngatan.

2017/301

Samhällsbyggnadsnämndens beslut - Anlägga en cy-
kelväg från St.Olof till Gärsnäs på det gamla järnvägs-
spåret.

2017/467

Länsstyrelsens beslut: Kandidat som borgerlig vigsel-
förättare - Hans-Olof Höglund (MP)

2018/231
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

§ 124 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare och fastställande av justeringssammanträde

Kommunfullmäktige beslutar att till justerare vid dagens sammanträde utses Else-Beth 
Rolf (S) och Ingemar Nilsson (M).

Justeringssammanträde äger rum torsdagen den 30 augusti, kl 09.30, på kommunlednings-
kontoret, Simrishamn.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

§ 125 Dnr 2018/81

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av föredragningslista

Till dagens sammanträde har inkommit två extra valärende: avsägelse från Bo Håkansson 
(M) och avsägelse från Thomas Hansson (MP). 

Ärenden kommer behandlas som punkt 24 B och 24 C.

Ärende nr 4 på dagens kungörelse utgår eftersom förslagsställaren återkallat sitt medbor-
garförslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna dagens ärendelista med ändringar enligt ovan.

_____
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

§ 126 Dnr 2018/308

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Källsortering/Miljöstation i Järrestad 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Maria Samuelsson, Simrishamn, om källsorte-
ring/miljöstation i Järrestad.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Maria Samuelsson, 9 juli 2018.

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

Frågeställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommunstyrelsen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Maria Samuelsson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

§ 127 Dnr 2018/314

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Önskar åtgärder på Köpmannagatan i Borrby. 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Johnny Samuelsson, Borrby, angående trafiksäker-
hetsåtgärder på Köpmangatan i Borrby.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Johnny Samuelsson, 23 juli 2018.

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

Frågeställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommunstyrelsen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Johnny Samuelsson

 

9



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

§ 128 Dnr 2018/317

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tillåta djur på stränderna året om mellan kl 20-08. 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Suzanne Dahn, Borrby, om att tillåta djur på stränder-
na året om mellan kl 20.00-08.00.

Beslutsunderlag

Medborgaförslag från Suzanne Dahn, 29 juli 2018.

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

Frågeställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommunstyrelsen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Suzanne Dahn
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

§ 129 Dnr 2018/318

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skyltar för bad och vistelse vid Vejakåsen, Brantevik. 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Per Turesson, Simrishamn, om att skyltar sätts upp 
för bad och vistelse vid Vejakåsen, Brantevik.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Per Turesson, 1 augusti 2018.

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
Per Turesson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

§ 130 Dnr 2018/321

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Behov av aktivitetslokal. 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Olle Månsson, Simrishamn, om behovet av aktivitets-
lokal.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Olle Månsson, 7 augusti 2018.

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

Frågeställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kultur- och fritidsnämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beredning och 
beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Olle Månsson
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

§ 131 Dnr 2018/322

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gör Måns Nils Torg i Borrby till en gågata eller gårdsgata. 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Johnny Samuelsson, Borrby, om att göra Måns Nils 
torg i Borrby till gågata eller gårdsgata.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Johnny Samuelsson, 9 augusti 2018.

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
Johnny Samuelsson

 

13



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

§ 132 Dnr 2018/324

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till tillägg i Lokala ordningsföreskrifter angående förbud mot 
hund på stranden. 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Staffan och Cornelia Ramstig, Simrishamn, om änd-
ring i de lokala ordningsföreskrifterna angående förbud mot hund på stranden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Staffan och Cornelia Ramstig, 13 augusti 2018.

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

Frågeställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommunstyrelsen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Staffan och Cornelia Ramstig
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

§ 133 Dnr 2018/327

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Roliga soptunnor 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Maj Ström, Simrishamn, om roliga soptunnor.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Maj Ström, 14 augusti 2018.

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
Maj Ström
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

§ 134 Dnr 2018/328

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ett månadskort för pensionärer 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Maj Ström, Simrishamn, om månadskort för pensio-
närer.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Maj Ström, 14 augusti 2018.

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

Frågeställaren ska beredas tillfälle att redovisa sitt förslag i kommunstyrelsen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Maj Ström
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

§ 135 Dnr 2018/33

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Sverigedemokraterna Simrishamn - Utöka kameraövervak-
ningen i Simrishamn 

Ärendebeskrivning

Tomas Assarsson och Laila Lindström (SD) har i inkommen motion föreslagit att berörd 
nämnd får i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda om det är möjligt att utöka kame-
raövervakningen i Simrishamn och då främst till de områden där medborgarna känner sig 
mest otrygga enligt trygghetsundersökningen.

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) samt kommunens grupp för risk- och sårbar-
hetsanalyser (RSA) har i uppdrag att arbeta med trygghetsfrågor och där ingår bland annat 
att se över möjligheter till kameraövervakning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 15 augusti 2018, § 162
Arbetsutskottets beslut 20 juni 2018, § 163
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 11 juni 2018.
Motion från Tomas Assarsson och Laila Lindström (SD), 16 januari 2018. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Anse motionen besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Tomas Assarsson (SD)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

§ 136 Dnr 2017/284

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tillägg i hamntaxa 2018 - båtbottentvätt 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upphandlat en båtbottentvätt för att utöka servicen i 
Simrishamns småbåtshamn och för att på ett giftfritt sätt minska miljöbelastningen i Hanö-
bukten. För att tillhandahålla den utökade servicen krävs ett tillägg i befintlig hamntaxa.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 15 augusti 2018, § 163
Arbetsutskottets beslut, 20 juni 2018, § 164
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 7 juni 2018.
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 22 maj 2018.
Samhällsbyggnadsnämnden § 100, 2018

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Besluta om följande tillägg till avsnitt H.1.8.8 i hamntaxa 2018; 
Båtbottentvätt för fritidsbåtar, segelbåtar/motorbåtar – 700 konor/ tvätt- tillfälle (in-
klusive moms).
Anmärkning: En förutsättning för att få använda kommunens båtbottentvätt är att 
fartyget inte bottenmålats innan sjösättning före säsongens start. Båtbottentvätt av-
ser endast tvätt av skrov.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

§ 137 Dnr 2018/290

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Socialnämnden, tillfälligt tillskott under 2018 

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisade ett underskott för år 2017 med cirka 3 mnkr. Obalansen begränsa-
des av att integrationsverksamheten visade överskott då kostnaden för avveckling av flykting-
boenden inte var så hög som budgeterat samt att kostnaderna avseende flyktingmottagningen i 
övrigt blev lägre än förväntat.

För 2018 bedöms inte integrationsverksamheten kunna begränsa obalansen på motsvarande 
sätt. I helårsprognos 1 (per februari) var bedömningen ett underskott på 8 mnkr. Kommunsty-
relsen beslutade då att nämnden skulle återkomma med en åtgärdsplan i samband med helårs-
prognos 2 (per maj). Denna prognos är nu inlämnad och visar på ett beräknat underskott på 9,5 
mnkr. Av underskottet finns 4 mnkr inom vård och omsorg. Resten 5,5 mnkr avser LSS och 
psykiatri, varav cirka 4 mnkr beror på tillkommande placeringskostnader för två ärenden. 

I enlighet med uppdraget har nämnden inkommit med en åtgärdsplan (ingår i ärendet gällande 
helårsprognos 2). Planen beräknas förbättra nämndens ekonomi med närmare 7 mnkr 2018, det 
vill säga utan dessa åtgärder hade obalansen varit drygt -16 mnkr. För 2019 bedöms planens 
helårseffekt till 13,5 mnkr. Om planen får beräknad effekt och ingen ny information tillkom-
mer skulle det kvarstå en obalans på cirka 3 mnkr 2019. 

Socialnämnden kan anses att på ett aktivt sätt arbeta med att försöka åtgärda det beräknade 
underskottet. Trots detta arbete bedöms det finnas en kvarstående obalans. I syfte att tidsmäs-
sigt underlätta för nämnden har kommunstyrelsens ordförande givit kommunledningskontoret i 
uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett under 2018 tillfälligt tillskott på mnkr skulle kunna 
finansieras. 

Kommunledningskontorets förslag är att i det fall socialnämnden tilldelas ett tillskott på 4 
mnkr under 2018 bör detta finansieras enligt följande:
 Kommunfullmäktiges anslag till förfogande på 1 mnkr nyttjas.
 Kommunen har erhållit en icke budgeterad utdelning från Kommuninvest på 2,3 mnkr 

som kan utgöra en del av finansieringen.
 Resten, 0,7 mnkr, bör finansieras genom att kommunstyrelsens anslag till förfogande 

minskas. Efter ett sådant beslut skulle 623 tkr kvarstå på detta anslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 15 augusti 2018, § 164
Arbetsutskottets beslut, 20 juni 2018, § 165
Tjänsteskrivelse, KLK, 19 juni 2018.
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

§ 137 forts Dnr 2018/290

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Socialnämnden tilldelas ett tillfälligt ramtillskott på 4 mnkr under 2018.

 Tillskottet finansieras genom att:

- kommunfullmäktiges anslag till förfogande på 1 mnkr nyttjas.
- kommunstyrelsens anslag till förfogande minskas med 0,7 mnkr, samt att
- budgeten avseende finansiella intäkter ökas med 2,3 mnkr.”

_______
Beslutet expedieras till:
Socialnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

§ 138 Dnr 2018/291

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande m fl - för-
delning avseende våren 2018 

Ärendebeskrivning

Kommunen har tidigare erhållit tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande 
m.fl. För 2017 fick kommunen 934 tkr och för 2018 har hittills 467 tkr inkommit. Under våren 
har det på statlig nivå fattats beslut om ytterligare stöd under 2018, 629 tkr. Nivån på stöden 
framgår av nedanstående tabell:

Tillfälligt stöd för ensamkommande unga asylsökande m.fl. (tkr)
 2017 2018
Tidigare erhållit 934 467
Nytt  629
Summa 934 1 096

Det finns inte några krav på hur stödet ska användas. De 934 tkr som kommunen fick för 2017 
(erhölls i december) tilldelades socialnämnden för uppkomna kostnader avseende ensamkom-
mande ungdomar som fått möjlighet att bo kvar under hösten 2017 (KS § 30/18).

Kommunstyrelsen har även beslutat (KS § 31/18) att avtal ska tecknas med den ideella före-
ningen ”Flyktingvänner i Gärsnäs” för föreningens insatser gällande de ensamkommande ung-
domarnas boendesituation. Avtalet har gällt till och med den 15 juni 2018 och kostnaderna 
skulle enligt beslutet finansieras ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. I juni har kom-
munstyrelsen beslutat att kommunen ska förlänga avtalet till utgången av september.

Nu aktuellt ärende innehåller förslag till finansiering av de kostnader som uppkommit till följd 
av tidigare beslut om ensamkommande ungdomar. Det gäller för kommunstyrelsens del det 
nämnda avtalet med ”Flyktingvänner i Gärsnäs”. Vidare har barn- och utbildningsnämnden 
haft kostnader för berörda ungdomars skolgång. Även socialnämnden har haft kostnader för ett 
par ungdomar som bott kvar på deras boenden. Föreslagen kompensation är följande:

Förslag till fördelning, (tkr)   
Kommunstyrelsen 157 t.o.m. september
Barn- och utbildningsnämnden 360 t.o.m. juni
Socialnämnden 170 t.o.m. juni
Summa 687  

Föreslagen kompensation kan finansieras genom erhållit statsbidrag i form av det tillfälliga 
stödet. Om beslut fattas i enlighet med föreliggande förslag resterar 409 tkr av stödet. Pengar 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

§ 138 forts Dnr 2018/291

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

som bedöms behöva användas för att i ett senare beslut kompensera berörda nämnder avseende 
kostnader som kan uppkomma under hösten. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 15 augusti 2018, § 165
Arbetsutskottets beslut, 20 juni 2018, § 166
Tjänsteskrivelse, KLK, 19 juni 2018.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Som kompensation för kostnader avseende ensamkommande unga asylsökande m.fl. 
ökas följande ramar under 2018:

- kommunstyrelsens ram ökas med 157 tkr,
- barn- och utbildningsnämndens ram ökas med 360 tkr
- socialnämndens ram ökas med 170 tkr.

 Finansiering sker genom att ett statsbidrag i form av tillfälligt kommunstöd för ensam-
kommande unga asylsökande m.fl. på 687 tkr tas upp i budgeten under ansvarsområdet 
Finansieringen.

 Ovanstående innebär att kommunstyrelsens beslut § 31/18 upphävs i den del som avser 
att kostnader till följd av avtalet med den ideella föreningen ”Flyktingvänner i Gärs-
näs” ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.

_______
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

§ 139 Dnr 2017/409

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion angående förbättrad handläggning av bygglov i Simrishamns 
kommun 

Ärendebeskrivning

Anders Johnsson (M) och Kristina Åhberg (M) föreslår i inkommen motion daterad den 25 
oktober 2017, angående förbättrad handläggning av bygglov i Simrishamns kommun att 
kommunfullmäktige beslutar:

• ”Att kommunen omgående upprättar en tydlig hanteringspolicy – mottagande, åter-
koppling omgående, baserat på digitalt system vilket är tillgängligt dygnet runt.

• Att E-tjänst införs som skapar förutsättningar för att sökanden själv kan följa och se 
sitt ärende under hela handläggningstiden.

• Att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en översyn av handläggningsproces-
sen för bygglov, i syfte att förenkla, se över dispens-möjligheter, eventuellt slopar 
viss handläggning etc.

• Att samhällsbyggnadsförvaltningen inför Byggnadsnämndens möten tar fram en 
lista som redovisar inkomna och pågående tillståndsärenden, oavsett om de är kom-
pletta eller inte.

• Att företagshandläggare utses.”

Byggnadsnämnden har vid sammanträde den 4 juni 2018, § 50, beslutat ”Överlämna för-
valtningens yttrande (som sitt eget) till kommunstyrelsen.”

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 15 augusti 2018, § 166
Arbetsutskottets beslut, 8 augusti 2018, § 173
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-13.
Byggnadsnämndens beslut, 2018-06-04, § 50.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-23.
Motion från Anders Johnsson (M) och Kristina Åhberg (M), 2017-10-25.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

• Motionen anses besvarad, enligt samhällsbyggnadsförvaltningens  tjänsteskrivelse.

_______

23



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

§ 139 forts Dnr 2017/409

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Anders Johnsson (M)
Kristina Åhberg (M)
Byggnadsnämnden
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§ 140 Dnr 2018/296

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (F!) om medborgarbudget 

Ärendebeskrivning

Motion har inkommit från Gudrun Schyman (F!) om att Simrishamns kommun startar en 
försöksverksamhet med medborgarbudget.

Beslutsunderlag

Motion från Gudrun Schyman (F!), 25 juni 2018.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Beslut fattas i kommun-
fullmäktige.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Gudrun Schyman (F!)
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

§ 141 Dnr 2018/300

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från Ann-Katrin Nilsson (SD) som kommunrevisor 

Ärendebeskrivning

Ann-Katrin Nilsson (SD) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som kommunrevisor.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Ann-Katrin Nilsson (SD), 27 juni 2018.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Ann-Katrin Nilsson (SD) entledigande från uppdrag som kommunrevisor.

 Bordlägga val av ny kommunrevisor.

_______
Beslutet expedieras till:
Ann-Katrin Nilsson (SD)
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§ 142 Dnr 2018/316

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Jäv som kommunrevisor - Ulf Mårtensson (F!) 

Ärendebeskrivning

Skrivelse har inkommit från kommunrevisor Ulf Mårtensson (F!) om att undantag görs i 
hans uppdrag som kommunrevisor vad gäller överförmyndarnämnden, då han kommer få 
uppdrag som god man fr o m september 2028.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Ulf Mårtensson (F!) 19 juli 2018.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 I Ulf Mårtenssons (F!) uppdrag som kommunrevisor görs undantag från överför-
myndarnämnden p g a av uppdrag som god man.

_______
Beslutet expedieras till:
Ulf Mårtensson (F!)
Kommunledningskontoret
Kommunrevisionen
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Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

§ 143 Dnr 2018/337

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt som 
ordinarie ledamot i samhällsbyggnadsnämnden - Bo Håkansson (M) 

Ärendebeskrivning

Bo Håkansson (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 
samt som ledamot i samhällsbyggnadsnämmden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Bo Håkansson (M), 21 augusti 2018.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Bo Håkansson (M) entledigande från uppdraget som ersättare i kommun-
fullmäktige samt som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

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

 Som ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden väljes:

Henric Appelkvist
Stora Norregatan 9
272 31 Simrishamn

 Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden väljes:

Kaj Ovesson
Jeppas Äng 12
276 60 Skillinge.

_______
Beslutet expedieras till:
Bo Håkansson (M)
Henric Appelkvist (M)
Kaj Ovesson (M)
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret
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§ 144 Dnr 2018/343

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Thomas Hans-
son (MP) 

Ärendebeskrivning

Thomas Hansson (MP) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrel-
sen.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Thomas Hansson (MP), 24 augusti 2018.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Bevilja Thomas Hansson (MP) entledigande från uppdrag som ersättare i kommun-
styrelsen.

 Till ny ersättare i kommunstyrelsen utses:

Hans-Olof Höglund (MP)
Vemmerlöv 734
272 97 Gärsnäs

_______
Beslutet expedieras till:
Thomas Hansson (MP)
Hans-Olof Höglund (MP)
Kommunledningskontoret
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2018-08-27

§ 145 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

MEDDELANDEN

 Följande meddelanden redovisas:

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Hundrastgård i Simrislund och fler hundlatri-
ner.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Hundrastgård i Simrislund.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Hundrastgård i området kring Store Mosse.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Bättre gatubelysning i Simrishamn.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Bygg en skatepark, gjuten i betong, i Sim-
rishamn.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Simrishamns ungdomar behöver en skate-
boardbana.

- Socialnämndens beslut: Rastplats Esperöd.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Begränsa onödig genomfart och besvärande 
buskörning på Kvarngatan.

- Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Anlägga en cykelväg från S:t Olof till Gärsnäs 
på det gamla järnvägsspåret.

- Länsstyrelsens beslut: Borgerlig vigselförrättare – Han-Olof Höglund (MP).

_____
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