
  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
 2021-11-24  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Mötet genomförs digitalt via Teams, kl 09.00-13.10, ajournering kl 10.00-
10.15 
 Beslutande Jeanette Ovesson (M) 
Mats Bengtsson (C) 
Pia Ingvarsson (S) 
Gudrun Schyman (FI) 
Tomas Assarsson (SD) 

Övriga närvarande Carl-Göran Svensson (C), ordförande samhällsplaneringsnämnden, § 242 
Lars Johansson (S), 2:e vice ordförande samhällsplaneringsnämnden, § 242 
Åsa Simonsson, förvaltningschef, § 242 
Ulf Widemark, fastighetschef, § 242 
Erica Johansson, infrastrukturstrateg, §§ 251-252 
Ann-Sofie Pellas, översiktsplanerare, § 252 
Helen Esperup, redovisningsansvarig, § 245 
Elise Andersson, ekonom, § 244 
Lars Johan Rosvall, §§ 244-245, 261 
Anita Ipsen, kanslichef, § 261 
Diana Olsson, kommundirektör 
Mats Carlsson, förvaltningschef 
Carina Persson, nämndsekreterare 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
 2021-11-24  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 236 Val av justerare 2021/4 4 
§ 237 Fastställande av ärendelista 2021/6 5 
§ 238 Information från kommunstyrelsens ordförande 2021/22 6 
§ 239 Information från kommundirektören 2021/10 7 
§ 240 Meddelanden 2021/24 8 
§ 241 Kurser/konferenser 2021/23 9 
§ 242 Information från samhällsplaneringsnämndens presi-

dium angående Arbetsmiljöproblem på Stadshage 8, 
Stenbocksgatan 

2021/298 10 

§ 243 Attestförteckning, kommunledningskontoret, 2022 2021/353 11 
§ 244 Helårsprognos - kommunstyrelsen 2021/97 12 
§ 245 Helårsprognos 4/2021 - Simrishamns kommun 2020/385 13 
§ 246 Nämndplan kommunstyrelsen 2022 2021/45 14 - 15 
§ 247 Tidplan Budget 2023-2027 2021/354 16 - 17 
§ 248 Tidplan uppföljningar 2022 2021/364 18 - 19 
§ 249 Tidplan årsbokslut och årsredovisning. 2021/356 20 
§ 250 Internkontroll 2022 – Kommunstyrelsen 2021/366 21 
§ 251 Remiss av Regional transportinfrastrukturplan för 

Skåne 2022-2033 
2021/301 22 - 23 

§ 252 Information om yttrandet till Regionalplanen 2020/453 24 
§ 253 Investeringsriktlinjer 2021/357 25 
§ 254 Ändring i bolagsordning - Österlen VA AB 2021/236 26 - 27 
§ 255 Ändring i bolagsordning och aktieägaravtal - Österlen 

VA AB 
2021/236 28 - 29 

§ 256 Ansökan om kommunal borgen - Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund 

2021/306 30 - 31 

§ 257 Taxa och avgifter 2022 -Miljöförbundet 2021/344 32 
§ 258 Förändring av socialnämndens taxor 2022 2021/263 33 
§ 259 Ansökan till sociala investeringsfonden inför 2022  

samtal med tonåringar 
2021/329 34 - 35 

§ 260 Delårsrapport 2021 - ÖKRAB 2021/300 36 
§ 261 Revisionens PM angående Österlen VA AB 2021/336 37 
§ 262 Utredning angående deltagande i gemensamt handläg-

garkontor och överförmyndarnämnd 
2020/451 38 - 39 

§ 263 Kommunfullmäktigeberedningens rapport angående 
översyn av politisk organisation samt arvodesöversyn 

2020/426 40 - 41 

§ 264 Delårsrapport Miljöförbundet Period 2021-01-01 - 
2021-08-31 

2021/323 42 

§ 265 Delårsrapport 2 SÖRF 2021 2021/355 43 
§ 266 Motion från Pia Ingvarsson (S), Lennart Månsson (S) 

och Karl-Erik Olsson (S) - Nollvision mot läckor i 
dricksvattenledningarna 

2021/283 44 - 45 
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 2021-11-24  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

§ 267 Motion Christer Persson (ÖP) och Kjell Dahlberg 
(ÖP) - Spolning av toaletter med tekniskt vatten 

2021/319 46 - 47 

§ 268 Detaljplan för del av Simris 2016:1, 20:31 och 20:33, 
Stengårdens avloppsreningsverk - antagande 

2020/209 48 - 49 

§ 269 Fastställande av verksamhetsområde för allmän vat-
ten- och avloppsförsörjning (Gröstorp, Rörum, Gislöv) 

2021/358 50 - 51 

§ 270 Förändringar budget 2022 avseende kommunstyrelsen 
och överförmyndarverksamheten 

2021/359 52 
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§ 236   Dnr 2021/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare 

 Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson (S). 

_____ 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 237   Dnr 2021/6 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

• Godkänna upprättad ärendelista. 

_____ 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 238   Dnr 2021/22 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från kommunstyrelsens ordförande 

 Ordföranden, Jeanette Ovesson, lämnar följande information: 

Partiernas gruppledare har fått en inbjudan till den 15 december om ”Fokus på mänskliga 
rättigheter”. Arbetsutskottet har sammanträde samma dag och man har försökt hitta alter-
nativ dag, men inte lyckats. Förslaget är att arbetsutskottet börjar sitt sammanträde kl 08.00 
den 15 december och att man avviker för att delta vid mötet. Intresserade ersättare ska få 
möjlighet att medverka. 

Man har haft sammanträde i styrgruppen för gymnasiesamverkan. PWC har gjort en rap-
port om kostnaderna för de olika programmen inom gymnasieskolan. Man har tagit upp de 
5 största städerna, bland annat Ystad. Ystad har en dyr gymnasieskola, över riksprislistan. 
Målet med samverkan är att hitta en gemensam kostnad. I Ystad är genomströmningen 
bättre än i övriga orter 

Förvaltningschef Mats Carlsson informerar om mötet med ägarsamrådet SYSAV. Fram-
tidsrådet som bildats representeras av Jeanette Ovesson. Budgeten för 2021 visar ett bra 
resultat. Koncernen visar ett plus på ca 60 mnkr. Man väntar sig ett positivt resultat även 
för 2022, därefter ser resultatet ut att minska. Information lämnades om passersystemet 
som man infört på återvinningscentralerna och som visat sig fungerat bra. Man diskuterar 
nu att införa avgifter vid återvinningscentralerna. Nästa möte planeras till maj 2022. 

_____ 
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§ 239   Dnr 2021/10 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från kommundirektören 

Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information: 

När det gäller Covid 19 har smittspridningen ökat i hela Europa. Det är svårt att göra en 
analys över varför detta sker. Man har inte fått några signaler från kommunens verksamhe-
ter om ökad smittspridning. Information sker omgående till arbetsutskottet om så sker. 
Nya direktiv har kommit vad gäller provtagning. Vaccinerade ska testa sig om man känner 
sig sjuk. 
 
Fr o m den 1 december införs krav på Covid-pass när tillställning sker för fler än 100 per-
soner inomhus. Information kommer finnas på kommunens hemsida.  
 
Slutintervjuer kommer ske den 13 december vad gäller ny socialchef. 
 
När det gäller ny HR-chef har slutintervjuer genomförts och man är överens om kandidat 
för tjänsten. 
 
När det gäller lokalförsörjningsplanen har varje förvaltning har uppdraget att lyfta in detta i 
sin nämnd. Kommunledningskontoret har bedömt att man inte har behov av ytterligare 
lokaler. 
 
Säkerhetsorganisationen håller på att ta fram rutiner för bevakningen. Frågan om det be-
hövs politiska beslut diskuteras. 
 
När det gäller ersättningstrafik för Snurringen har upphandlingen överklagats till förvalt-
ningsrätten och det kan ta uppemot 4 månader innan beslut kan meddelas. Man jobbar med 
att försöka få fram en tillfällig lösning fram tills beslut fattas. Skånetrafiken har meddelat 
att de inte kan fortsätta med trafiken. Man försöker lösa trafiken på annat sätt under tiden. 
 
_____ 
 
 
 

7



  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 240   Dnr 2021/24 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden 

Bilagd sammanställning över inkomna meddelanden redovisas. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

• Lägga inkomna meddelanden till handlingarna. 

_____ 
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§ 241   Dnr 2021/23 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Kurser/konferenser 

 Bilagd sammanställning över inkomna kurser/konfrenser redovisas. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

• Lägga inkomna kurser/konferenser till handlingarna. 

_____ 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 242   Dnr 2021/298 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från samhällsplaneringsnämndens presidium angående Ar-
betsmiljöproblem på Stadshage 8, Stenbocksgatan 

Samhällsplaneringsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson (C), 2:e vice ordförande 
Lars Johansson, förvaltningschef Åsa Simonsson samt fastighetschef Ulf Widemark infor-
merar om hanteringen av ärendet från socialnämnden vad gäller arbetsmiljöproblemen på 
Stenbocksgatan. 

Socialnämndens önskemål är en långsiktig lösning för verksamheten. Det som behövs just 
nu är en akut tillfällig lösning för verksamheten. Verksamheten kräver säkerhet för tjänste-
personerna. 

Den långsiktiga lösningen tittar man på tillsammans med Simrishamns Bostäder AB.  

I det akuta läget kan det innebära flytt till lokaler på sjukhusområdet. Möte kommer ske 
med förvaltaren för sjukhusets lokaler för att se vad som kan erbjudas samt tidsperspektiv. 

_____ 
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§ 243   Dnr 2021/353 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Attestförteckning, kommunledningskontoret, 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt gällande delegationsordning som beslutades av kommunstyrelsen 2019-12-04, § 258 
och reviderades 2020-01-15, § 10 är det kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutar om at-
testförteckning för budgetåret. Syftet med detta årliga beslut är att ge en helhetsbild av at-
testrätten inom ansvarsområdet. Ekonomichefen har delegation att besluta om förändringar 
under pågående budgetår. Sådana förändringar anmäls löpande som delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsen 2021-11-09 
Attestförteckning för kommunstyrelsen fr.o.m. 1 januari 2022 
 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 
▪ Utse beslutsattestanter och granskningsattestanter för kommunstyrelsens ansvarsområ-

de år 2022 i enlighet med förslaget. 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
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§ 244   Dnr 2021/97 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Helårsprognos - kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning 
 
En helårsprognos ska upprättas fyra gånger om året och denna prognos är upprättad efter 
oktober månads utgång. 
 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 5 710 tkr. Detta främst på grund av att 
kommunledningskontorets enheter prognostiserar ett överskott beroende på tjänstledighe-
ter, att ett nytt dyrare avtal avseende datakommunikation till kommunens verksamheter 
inte har börjat gälla än samt generellt lägre kostnader med anledning av pandemin.  
 
Även kostnader för medlemsavgifter samt kollektivtrafik och färdtjänst bedöms bli lägre 
än budgeterat.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2021-11-15 
Helårsprognos 4 för kommunstyrelsen 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 
▪ Godkänna helårsprognos 4 2021 för kommunstyrelsens verksamheter 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (beslutsförslag) 
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§ 245   Dnr 2020/385 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Helårsprognos 4/2021 - Simrishamns kommun  

Ärendebeskrivning 
 
Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 4.  
 
Prognosen är upprättad efter oktober månads utgång. Kommunens prognostiserade ba-
lanskravsresultat är 70 mnkr att jämföra med budgeterat balanskravsresultat på 25,2 mnkr. Det 
innebär att kommunens finansiella resultatmål för 2021 uppfylls med gott mått. Det stora över-
skottet beror till största delen av ökade skatteintäkter. 
 
Nämndernas verksamhet visar en positiv avvikelse på 23 mnkr exklusive VA-verksamheten. 
Socialnämnden visar ett överskott på 11 mnkr, kommunstyrelsen ett överskott på 5,7 mnkr, 
samhällsplaneringsnämnden ett överskott på 6,1 mnkr och barn- och utbildningsnämnden re-
dovisar ett underskott på 1,3 mnkr. Övriga nämnder redovisar mindre avvikelser. 
 
Investeringsredovisningen visar en avvikelse på 61 mnkr, vilket motsvarar 31% av budget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 20211118 
Helårsprognos 4 oktober 2021 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 

• Att godkänna helårsprognos 4 samt informera kommunfullmäktige om det ekonomiska 
läget. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (beslutsförslag) 
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§ 246   Dnr 2021/45 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Nämndplan kommunstyrelsen 2022  

Ärendebeskrivning 
 
På sammanträdet den 10 mars 2021 beslutade kommunstyrelsen, § 54, om investeringsäs-
kande för kommunstyrelsen 2022 med plan för åren 2023–2026.  
Kommunfullmäktige beslutade sedan på sammanträde den 21 juni 2021, § 137, om nämn-
dernas investeringsbudgetar och investeringsprojekt 2022–2026. 
 
Den 9 juni beslutade kommunstyrelsen, § 141, om budgetskrivelse inkluderat äskande, 
besparingar och preliminära nämndmål för 2022 med plan för åren 2023–2026 som över-
lämnades till budgetberedningen i augusti 2021.  
 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021, § 193, beslutades bland annat 
om nämndernas driftramar. För 2022 års verksamhet har kommunstyrelsen tilldelats en 
driftram på 98 257 tkr. Kommunstyrelsen har fått ramjusteringar i form av pris- och löne-
kompensation och förändring av personalomkostnader samt omräkningar av kapitalkostna-
der, internhyra och internstäd på 2 123 tkr. Sedan har kommunstyrelsen fått en minskad 
ram på 1 455 tkr som avser tidigare beslutade förändringar. Kommunstyrelsen har fått ett 
tillägg på 520 tkr som avser ansvarsförändringar mellan nämnderna och som finansieras 
genom omfördelning från övriga nämnder. Kommunstyrelsen har även fått en ramförstärk-
ning på 1 000 tkr till en flexibel lokal buss som ersätter Snurringen samt medlemsavgifter 
till Leader Sydöstra Skåne. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2021-11-16 
Nämndplan för kommunstyrelsen 2022 
 
Avstå från att delta i beslut 
 
Pia Ingvarsson (S), Gudrun Schyman (FI) samt Tomas Assarsson (SD) avstår från att delta 
i beslut av ärendet. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 

• Godkänna driftbudget, investeringsbudget, investeringsprojekt och nämndmål för 
2022. 

 
_______ 
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§ 246 forts   Dnr 2021/45 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 247   Dnr 2021/354 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Tidplan Budget 2023-2027  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret lämnar i detta ärende förslag till tidplan och för arbetet med 
budget 2023–2027.  
 
Då år 2022 är ett valår har tidplanen anpassats till att nyvalt fullmäktige ska fastställa bud-
geten.  
 
Nämndernas antagna budgetskrivelser avseende investeringsbudget och exploateringsbud-
get ska lämnas in till ekonomienheten den 25 mars. Budgetberedningen kommer därefter 
att träffa nämnderna enskilt och har dialog med dem utifrån antagna budgetskrivelser den 7 
och 8 april. Denna dialog genomförs av nämndens presidium. Därefter är det i tidplanen 
avsatt tre tillfällen för budgetberedningen att träffas innan kommunfullmäktige vid juni 
månads sammanträde beslutar om investerings- och exploateringsbudgetramarna samt in-
vesterings- och exploateringsprojekt för år 2023 med plan för åren 2024–2027. 
 
Den 2 augusti ska nämndernas antagna budgetskrivelser innehållande drift och mål lämnas 
in till ekonomienheten. Budgetberedningen kommer därefter att träffa nämnderna enskilt 
och har dialog med dem utifrån de antagna budgetskrivelser den 18 och 19 augusti. Denna 
dialog genomförs av nämndens presidium. I tidplanen ges utrymme för budgetberedningen 
att därefter träffas vid två tillfällen. Den 21 september påbörjar sedan kommunstyrelsens 
arbetsutskott den politiska beredningen gällande slutlig budget.  
 
Den 30 september ska nämnderna, bolagen och förbunden lämna in samtliga antagna taxor 
för 2023 inför ny mandatperiod. 
 
Budgeten och taxorna fastställs av ett nyvalt fullmäktige den 28 november 2022. 
 
Innan utgången av januari 2023 ska nämnderna fattat beslut om internbudgeten, inklusive 
mål. I februari 2023 är det tänkt att nämnderna ska informera fullmäktige om budgeten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2021-11-02 
Tidplan för budget 2023–2027 
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§ 247 forts   Dnr 2021/354 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 
▪ Godkänna förslag till tidplan för budgetprocessen 2023–2027.  

 
______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 248   Dnr 2021/364 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Tidplan uppföljningar 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Under de senaste åren har det avseende kommunens ekonomiska uppföljning varit beslutat 
att det ska ske med fyra helårsprognoser, per siste februari, maj, augusti (delårsrapport) 
samt oktober. Fokus på dessa helårsprognoser har varit det ekonomiska utfallet per helår 
förutom den lagstadgade delårsrapporten per 31:e augusti då även ekonomiskt utfall för 
perioden samt en prognos på måluppfyllelse upprättats.  
 
Inför budgetår 2022 föreslås en förändring av dessa ekonomiska uppföljningar. Förslaget 
innebär att kommunstyrelsen endast begär in uppföljningar av nämnderna två gånger per 
år. Vid dessa två uppföljningar kräver kommunstyrelsen in både en ekonomisk uppföljning 
med ett periodresultat och en helårsprognos av driftsbudgeten. Detta gäller även för inve-
steringsbudgeten och exploateringsbudgeten. Dessutom begär kommunstyrelsen in en pro-
gnos för måluppfyllelsen på en aggregerad nivå av nämnderna vid dessa två uppföljningar. 
Detta i enlighet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
Här överlämnar kommunledningskontoret förslag till tidplan för helårsprognoser 2022.  
 
Prognos Avser Inlämning KLK Ksau Ks KF 
DR 1 30 april 16 maj 25 maj 8 juni 20 juni (info) 
DR 2 31 augusti Särskild tidplan   Oktober 

 
DR 2 blir den formella lagstadgade delårsrapporten som granskas och bedöms av reviso-
rerna och formellt behandlas i kommunfullmäktige. 
 
Är det tidsmässigt möjligt ska delårsrapporten nämndbehandlas innan inlämnandet till 
kommunledningskontoret sker eller åtminstone senast till ärendet går upp på ksau. Förvalt-
ningschef ska likt föregående år inte underteckna helårsprognosen (DR). Det är respektive 
nämnd som är ansvarig för prognoserna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-11-09 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 

• Anta föreslagen tidplan för uppföljning av ekonomi och verksamhet att gälla för 
verksamhetsåret 2022 i enlighet med uppsiktsplikten. 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 248 forts   Dnr 2021/364 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 249   Dnr 2021/356 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Tidplan årsbokslut och årsredovisning.  

Ärendebeskrivning 
 
Lagstadgad årsredovisning per 31 december 2021 ska upprättas. 
Här överlämnar kommunledningskontoret förslag till tidplan för årsbokslut och 
årsredovisning 2021-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-11 
Tidplan för årsbokslut och 
årsredovisning 2021-12-31.  
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 

• Godkänna tidplan för årsbokslut och årsredovisning 2021-12-31. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (beslutsförslag) 

20



  
 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 250   Dnr 2021/366 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Internkontroll 2022 – Kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till plan för kommunstyrelsens interna 
kontroll 2022 i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kom-
munens interna kontroll.   
 
Förslaget har sin utgångspunkt från risk- och väsentlighetsbedömningen och de övriga an-
visningar som reglementet anger. 
 
Kontrollområdena i bruttolistan är prioriterade efter den riskanalys som är gjord, där de sex 
första är bedömda som mest prioriterade; fakturahantering, investeringar, avtalsuppföljning, 
informationssäkerhet, verkställighet och sjukintyg. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, 2021-11-09 
Bruttolista internkontrollplan KS 2022 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 

• Anta de sex prioriterade kontrollområdena i bruttolistan; fakturahantering, investe-
ringar, avtalsuppföljning, informationssäkerhet, verkställighet och sjukintyg, att 
gälla som internkontrollplan för kommunstyrelsen 2022. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 251   Dnr 2021/301 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Remiss av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033  

Ärendebeskrivning 
 
Regional Transportinfrastrukturplan för Skåne år 2022–2033 har skickats ut på remiss un-
der perioden 23 september 2021 – 9 januari 2022.  
 
Region Skåne har genom direktiv från regeringen fått i uppdrag att upprätta en regional 
transportinfrastrukturplan (RTI-plan), där planen avser att prioritera investeringsåtgärder 
på i huvudsak det statliga vägnätet i Skåne. I direktivet framkommer att regionen som 
planupprättare ska beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för att bidra till att de trans-
portpolitiska målen och klimatmålen nås. De ska även beskriva vilka effekter olika infra-
strukturåtgärder i planen väntas ge på förutsättningar för bostadsbyggandet.   
 
Parallellt har Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att upprätta en nationell plan för 
främst investeringar på järnvägsnätet och det nationella stamvägnätet. Den nationella pla-
nen omfattar även drift och underhåll samt bärighet och miljöåtgärder på hela vägnätet.  
 
Nationell och regional plan visar den sammanlagda bilden av infrastruktursatsningar i Skå-
ne.  
 
Med anledning av ökade kostnader för infrastrukturinvesteringar i den nuvarande regionala 
transportinfrastrukturplanen år 2018-2029 har det inte varit möjligt att genomföra planen i 
önskad utbyggnadstakt. Inriktningen i den regionala transportinfrastrukturplanen år 2022-
2033 är att objekten i tidigare plan ska genomföras, det ekonomiska utrymmet för nya in-
vesteringar är därför begränsat.  
 
Kommunerna i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads har i samverkan tagit fram ett 
förslag på gemensamt yttrande över regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–
2033.  
 
Beslutsunderlag 
 

• Remissversion, Regional transportinfrastruktur för Skåne 2022-2033, 2021-09-23 
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-08 
• Gemensamt yttrande från Sydöstra Skånes samarbetskommitté, 2021-11- 12 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 251 forts   Dnr 2021/301 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 

• Godkänna i ärendet redovisat gemensamt yttrande över regional transportinfra-
strukturplan för Skåne 2022–2033 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)  
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 252   Dnr 2020/453 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information om yttrandet till Regionalplanen  

Ärendebeskrivning 
 
Sedan 2019 arbetar Region Skåne med att ta fram en regionplan för Skåne. I plan och 
bygglagen regleras att Stockholm och Skåne ska ta fram regionplaner som är vägledande 
för kommunernas planering i frågor där samsyn är angeläget. 
 
Region Skåne har lämnat ut förslaget för granskning och önskar särskilt synpunkter på 
huruvida förslaget till regionplan och regionplaneprocess uppfyller det behov och syfte 
som planen avser: 
Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i de skåns-
ka kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt 
bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Regionplanen ska bidra till genomfö-
randet av den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.  
 
Kommunerna i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads har i samverkan tagit fram ett 
förslag på gemensamt yttrande över regionplanen. 
 
Beslutsunderlag 
 

- Regionplan för Skåne 2022-2040, granskningshandling, 2021-09-23 
- Samrådsredogörelse, 2021-09-23 
- Yttrande över regionplan för Skåne granskningshandling, version 2021-11-10  
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, Yttrande över granskningshandling Regionplan för 

Skåne 2022–2040, 2021-11-11 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 

• Godkänna i ärendet redovisat gemensamt yttrande över granskningshandling Regi-
onplan för Skåne.  

 
_____ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 253   Dnr 2021/357 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Investeringsriktlinjer  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret har arbetet fram nya investeringsriktlinjer. De nya riktlinjerna 
föreslås att ersätta den tidigare investeringspolicyn som fastställdes av kommunfullmäktige 
1996-04-10, §110.  
 
Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en funktionell och effektiv hantering av investering-
ar för att få ett effektivt resursutnyttjande och en rättvis redovisning. Målsättningen är att 
förtydliga beslutsprocessen, roll- och ansvarsfördelning samt hur redovisning av investe-
ringar ska ske. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-11-03 
Investeringsriktlinjer för Simrishamns kommun 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad policy för investe-
ringar  
 

• Anta nytt förslag till ”Investeringsriktlinjer” att gälla från den  
1 januari 2022. 
 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
▪ Att upphäva tidigare beslutad policy för investeringsriktlinjer (KF 1996-04-10, § 

110) per den 31 december 2021. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 254   Dnr 2021/236 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ändring i bolagsordning - Österlen VA AB  

Ärendebeskrivning 
 
Österlen VA AB:s styrelse beslutade vid sammanträde den 20 maj 2021, § 52, föreslå 
ägarkommunernas fullmäktige stryka strecksats ett och två i bolagsordningens punkt 18. 
 
Kommunfullmäktige i Simrishamns och Tomelilla kommun beslutade 2019 om bolagsord-
ning och ägardirektiv för Österlen VA AB. Av punkt 18 i bolagsordningen framgår bolags-
stämmans kompetens som fastställer att stämman bland annat ska:  
 
1. Årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de kommande tre räken-
skapsåren. 
2. Fastställa verksamhetens budget. 
 
Av ägardirektivet, punkt 13, framgår samtidigt ”bolaget ska årligen fastställa en verksam-
hetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och en budget för näst-
kommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas ägarkom-
munerna innan början av den planperiod som de avser”.  
 
Österlen VA AB:s budget bygger på den taxa ägarkommunernas kommunfullmäktige årli-
gen beslutar om. I ägardirektivet punkt fem, strecksats fem, framgår att ”Bolaget årligen, 
senast maj månad ska utforma förslag till VA-taxa för nästkommande år”. Med den tids-
ramen finns ingen taxa fastställd till bolagsstämman i juni och VA-bolaget kan således inte 
ta fram budget och verksamhetsplan.  
Istället bör bolagetsstyrelse få i uppdrag att anta budget och verksamhetsmål och informera 
bolagsstämman om besluten samt översända dessa till ägarkommunerna i enlighet med 
punkt 13 i ägardirektivet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-15. 
Beslut Österlen VA AB, 2021-05-20, § 52. 
Bolagsordningen för Österlen VA AB, med föreslagen justering. 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 254 forts   Dnr 2021/236 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• I enlighet med Österlen VA AB:s styrelses förslag ändra i bolagsordningens punkt 
18 så att strecksats ett och två stryks, vilket innebär att verksamhetsplan och budget 
inte ska antas av bolagsstämman. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 255   Dnr 2021/236 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ändring i bolagsordning och aktieägaravtal - Österlen VA AB  

Ärendebeskrivning 
 
Österlen VA AB:s styrelse beslutade vid sammanträde den 14 oktober 2021, § 72, begära 
att styrelsen kompletteras med suppleanter och att bolagsordningens punkt 8 och aktieä-
garavtalets punkt 3.2.1 ändras enligt bilagda handlingar. Ersättarna har endast närvarorätt i 
det fall ordinarie ledamot har förhinder. 
 
Sedan bolagsstarten i september 2020 har händelser inträffat som visar sårbarheten i att 
inte ha suppleanter, bland annat kräver Bolagsverket att samtliga ledamöter undertecknar 
årsredovisningen. I det fall en ledamot är förhindrad att göra detta, på grund av till exempel 
sjukdom, måste kommunfullmäktige utse en ny ledamot i dennes ställe. 
 
Under året har styrelsen tvingats ställa in två sammanträden på grund av förhinder där sty-
relsen inte varit beslutsför. 
 
Styrelsen och ledningen för Österlen VA AB ser därför ett behov av att kommunfullmäkti-
ge i Simrishamns och Tomelilla kommuner utser suppleanter till bolagsstyrelsen, vilka kan 
närvara när ordinarie ledamöter är förhindrade att deltaga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-15. 
Beslut Österlen VA AB, § 72. 
Bolagsordningen för Österlen AV AB, med föreslagen justering. 
Aktieägaravtal för Österlen VA AB, med föreslagen justering. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• I enlighet med Österlen VA AB:s styrelses förslag ändra i bolagsordningens punkt 
8 samt aktieägaravtalets punkt 3.2.1 så att styrelsen kompletteras med sex supple-
anter (tre per kommun), samt att suppleanterna endast har närvarorätt i de fall ordi-
narie ledamot är förhindrad att närvara. 

 
• Vid kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2022 utse tre suppleanter till sty-

relsen för Österlen VA AB. 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 255 forts   Dnr 2021/236 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 256   Dnr 2021/306 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ansökan om kommunal borgen - Sydöstra Skånes Räddningstjänstför-
bund  

Ärendebeskrivning 
 
Medlemskommunerna i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF), Simrishamn, 
Sjöbo, Tomelilla och Ystad ingick år 2013 i borgen för SÖRF på totalt 16 000 000 kronor. 
Åtagandet gällde under 10 år för att därefter omprövas. 
 
I samband med omprövning av befintligt borgensåtaganden har Sydöstra Skånes Rädd-
ningstjänstförbund (SÖRF) har inkommit med en hemställan om borgen för ytterligare 
nyupplåning. Bakgrunden är den att SÖRF behöver investera i nya släck- och höjdfordon 
under de kommande åren. Reparationer för befintliga fordon är kostsamma och äventyrar 
SÖRF:s operativa förmåga. Befintliga bilar är över 20 år gamla. SÖRF är i behov av att 
köpa in två höjdfordon och fyra till fem släckbilar under perioden 2022 - 2027 vilket krä-
ver en nyupplåning med utökad kommunal borgen. Totalt innebär omprövning av befintlig 
borgen samt tillkommande nyupplåning att borgensramen ökas till 50 000 000 kronor. 
 
Upplägget är sådant att medlemskommunerna (Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad) 
ingår en solidarisk borgen. När flera borgensmän går i borgen för samma skuld och utan 
förbehåll, ansvarar de solidariskt om låntagaren inte kan betala den aktuella skulden. Lån-
givaren kan då kräva betalning av en eller flera av borgensmännen. För att begränsa den 
enskilda kommunens ekonomiska ansvar behövs ett inbördes regressavtal mellan kommu-
nerna. Genom detta avtal begränsas ansvaret till den procentsats som motsvarar respektive 
kommuns andel av den totala medlemsavgiften. Ett nytt regressavtal behöver upprättas 
med aktuellt borgensbelopp. 
 
Enligt Simrishamns kommuns finanspolicy (KF § 33/2013) kan borgen lämnas till företag 
och kommunalförbund ingående i kommunkoncernen. Ett åtagande enligt ovan står där-
med i överensstämmelse med policyn. Av finanspolicyn framgår även att i normalfallet ska 
borgensavgift uttas. Då SÖRF inte bedriver affärsmässig verksamhet, utan genom med-
lemsavgifter som är skattefinansierade, bedöms det inte finnas skäl att ta ut en borgensav-
gift. 
 
Förslaget till beslut inkluderar även att medlemskommunerna ska ha möjlighet att ompröva 
borgensåtagandet efter 10 år. Ett skäl för detta är att kommunernas åtagande inte bör vara 
obegränsat i tid. Vissa av kommunerna har i policy reglerat denna tidsgräns för ett bor-
gensåtagande. En annan förutsättning för borgensåtagandet är att aktuellt lån amorteras i 
takt med fordonens avskrivningstid. Denna tid kan dock överstiga 10 år. 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
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§ 256 forts   Dnr 2021/306 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutet om utökad borgensram innebär inte att kommunen godkänner ökad driftsram. 
Driftramar för respektive år hanteras i medlemssamråd enligt förbundsordningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund sammanträdesprotokoll § 35 daterad 2021-09-27 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Såsom för egen skuld ingå borgen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds lå-
neförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 50 000 000 kronor jämte därpå 
löpande ränta och lånekostnader under tio år för att sedan göra en omprövning av 
fortsatt borgen. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på de ursprungliga 
skuldebrevens respektive lånebelopp. 

 
• borgen ingås under förutsättning att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund minst 

amorterar aktuellt lån i takt med fordonens avskrivningstid.  
 

• Simrishamns kommun ska, i enlighet med vad som anges i förbundsordningen för 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, ingå som part i det regressavtal mellan 
medlemmarna där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras. 

 
• Borgensförbindelsen och regressavtalet för Simrishamns kommuns del underteck-

nas av kommunstyrelsens ordförande (med vice ordförande som ersättare) och 
kommundirektören (med ekonomichefen som ersättare) 

 
• Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund ska inte erlägga någon borgensavgift. 

 
• Simrishamns kommuns beslut om borgensförbindelse och regressavtal gäller under 

förutsättning av att motsvarande beslut fattas av de övriga medlemskommunerna. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 257   Dnr 2021/344 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Taxa och avgifter 2022 -Miljöförbundet  

Ärendebeskrivning 
 
Ystad-Österlenregionens miljöförbundet har inkommit med förslag att behålla alla taxor 
och timavgifter oförändrade jämfört med 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 

- Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2021-11-09. 
- Ystad-Österlenregionens miljöförbundets sammanträdesprotokoll DIR §81, daterad 

2021-10-18; Oförändrade timavgifter för året 2022. 
- Ystad-Österlenregionens miljöförbundets sammanträdesprotokoll DIR §80, daterad 

2021-10-18; Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen. 
- Taxa för prövning och tillsyn 2022 enligt alkohollagen. 

 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 
▪ Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund ska för verksamhetsåret 

2022 behålla alla taxor och timavgifter oförändrade jämfört med 2021. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 258   Dnr 2021/263 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Förändring av socialnämndens taxor 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-14, § 271, om hantering av kommunens taxor och 
avgifter. Det beslutades då hur samtliga taxor och avgifter ska räknas upp samt att taxorna 
ska beslutas i respektive nämnd årligen och att samtliga taxor ska beslutas av fullmäktige 
en gång per mandatperiod, det första året i varje mandatperiod. Det beslutades även att nya 
taxor och förändringar i befintliga taxor alltid ska beslutas av fullmäktige.  
 
Två taxor inom socialnämndens ansvarsområde kommer tas bort inför 2022 på grund av ett 
nytt EU-direktiv (MDR) gällande hjälpmedel som började gälla den 26 maj 2021. Taxorna 
avser käppar och kryckor samt operationspaket. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2021-11-10 
Beslut SN 2021-10-28 Taxor och avgifter 2022 
Bilaga 2 tillhörande beslut SN Förändringar taxor 2022 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 
▪ Ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen.  

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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§ 259   Dnr 2021/329 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ansökan till sociala investeringsfonden inför 2022  samtal med tonåring-
ar  

Ärendebeskrivning 
 
Blåvingeverksamheten har genom enhetschef för Stödenheten för individ och familj, samt 
elevhälsochef för barn- och utbildningsförvaltningen lämnat ansökan om medel ur sociala 
investeringsfonden.  
 
Under 2021 har verksamheten prövat stödsamtal i liten skala för ungdomar i gymnasiet. 
Eftersom eleverna inte varit i skolan, utan mestadels studerat på distans under pandemin 
kan de konstatera att projektarbetet kvarstår. Det har inte funnits naturliga kontaktytor för 
verksamheten att fånga upp de ungdomar som kan vara aktuella för stödsamtal. Verksam-
heten har fått signaler om ett ökat behöv av stöd framöver – mycket tyder på att det inte 
ännu sett effekterna av pandemin när det gäller barn och unga i Blåvingeverksamhetens 
målgrupp.  
 
Ansökan avser att under ytterligare ett år utveckla verksamheten med stödsamtal och me-
toder för ungdomar i gymnasiet.  
Målgruppen är samma som Blåvingeverksamheten, ungdomar som lever i familjer där det 
finns eller har funnits psykisk ohälsa, våld, missbruk eller svåra separationer.  
 
Kommunledningskontoret finner att ansökan gällande att förlänga projektet med samtal för 
tonåringar till 2022 uppfyller kriterierna i riktlinjerna för att kunna beviljas bidrag ur socia-
la investeringsfonden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Inkommen ansökan 2021- 10-12 
Bilaga 1 Utvärdering av Blåvingeverksamheten 2021 
Bilaga 2 Sammanfattning Blåvingeverksamheten  
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2021-11-02 
 
Jäv 
 
Mats Bengtsson (C) anmäler jäv i ärendet. 
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§ 259 forts   Dnr 2021/329 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
  

• Tilldela Blåvingeverksamhetens projektmedel ur sociala investeringsfonden med 
summan 120 000 kronor.  

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslaget) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 260   Dnr 2021/300 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Delårsrapport 2021 - ÖKRAB  

Ärendebeskrivning 
 
Österlens Kommunala Renhållnings AB har inkommit med sin tertialrapport för perioden 
2021-01-01 – 2021-08-31. 
 
Utfallet uppgår till minus 626 tkr efter skatt per den 31 augusti och årsprognosen bedöms 
bli plus 235 tkr efter skatt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10 
Österlens Kommunala Renhållnings AB sammanträdesprotokoll daterad 2021-09-13 § 63 
Resultatanalys tertial 2, 2021-01-01 – 2021-08-31 
Resultatrapport tertial 2, 2021-01-01 – 2021-08-31 
Balansrapport tertial 2, 2021-01-01 – 2021-08-31 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna tertialrapport 2 för Österlens Kommunala Renhållnings AB 2021-01-01 
– 2021-08-31. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 261   Dnr 2021/336 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revisionens PM angående Österlen VA AB  

Ärendebeskrivning 
 
Revisionen har inkommit till Kommunstyrelsen med ett PM daterat 2021-10-14 innehål-
lande frågor som revisionen vill ha svar på senast den 15 december 2021. Revisionen fram-
för också att svaret ska vara förankrat med berörda parter. 
 
I sin skrivelse ställer revisionen följande frågor: 

• När finns det rutiner för utanordning av fakturor från Österlen VA AB? 
• När föreligger klarhet om förhållande mellan den samlade VA-avgiften och bolagets 

budget? 
• När finns styrdokument som fastställer roller och ansvar mellan samhällsplanerings-

nämnden, Kommunstyrelsen och Österlen VA AB och vilken del av kommunen som är 
bolagets motpart? 

• Vi önskar även en sammanställning av aktuella frågor som inte har kunnat lösas utan 
fortsatt utredning/diskussion. 

 
Revisionens har därutöver ställt en fråga i sitt PM om vilken roll och rådighet som kommun-
styrelsen har i förhållande till VA kollektivet och vilka frågor som ingår i uppsikten. 
 
Förvaltningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen och VD på Österlen VA AB har fått till-
fälle att delta i att besvara frågorna från revisionen och har också tagit del av kommunstyrel-
sens svar på revisionens PM. Svaret är därmed förankrat med berörda parter.   
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-20 
PM från revisionen, daterat, 2021-10-14 
Kommunstyrelsens svar på revisionens PM angående Österlen VA AB, 2021-11-02 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Överlämna Kommunstyrelsens svar på revisionens PM angående Österlen VA AB 
till revisionen  

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 262   Dnr 2020/451 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Utredning angående deltagande i gemensamt handläggarkontor och 
överförmyndarnämnd  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige i Simrishamn fattade den 31 maj 2021, §112, beslut om att Sim-
rishamns kommun önskar ingå i ett gemensamt handläggarkontor samt ingå i 
en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Tomelilla, Ystad och Sjöbo, och att 
handläggare ska finnas på plats i Simrishamn. Då detta förutsätter att kommunfullmäktige i 
Tomelilla, Ystad och Sjöbo fattar samma 
beslut, beslutade fullmäktige i Simrishamns kommun att skicka förfrågan till kommunerna.  
 
Kommunfullmäktige i Tomelilla, Kommunstyrelsen i Ystad och kommunfullmäktige i Sjöbo 
har nu återkommit med beslut gällande frågan ställd av Simrishamns kommun. Samtliga tre 
kommuner ställer sig positiva till att Simrishamns kommun får ingå i den gemensamma över-
förmyndarenheten från den 1 januari 2023, och kommunerna anger villkor för samgåendet i 
sina yttranden/beslut. Kommunerna ställer sig positiva till att en gemensam överförmyndar-
nämnd för Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamns kommuner bildas från den 1 januari 2023 
under förutsättning att Simrishamns kommun ingår i den gemensamma överförmyndarenheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-25 
Beslut Kommunstyrelsen i Ystads kommuns 2021-09-29 
Yttrande från Ystads kommun 2021-07-02 
Beslut Kommunfullmäktige i Sjöbo kommuns 2021-09-22 
Tjänsteskrivelse Sjöbo kommun 2021-08-09 
Beslut Kommunfullmäktige i Tomelilla kommuns 2021-09-20 
Beslut kommunfullmäktige Simrishamns kommun 2021-05-31 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-30 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
• Godkänna de krav som ställs av Tomelilla, Ystad och Sjöbo, samt meddela kom-

munerna att Simrishamns kommun vill fortsätta processen för ett samgående. 
 

• Den granskning av akterna som ska genomföras finansieras med 300 000 kronor 
som tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.   
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 262 forts   Dnr 2020/451 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 263   Dnr 2020/426 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Kommunfullmäktigeberedningens rapport angående översyn av politisk 
organisation samt arvodesöversyn  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12 16, §290, att tillsätta en grupp om fem förtroende-
valda för att bilda en beredning under kommunfullmäktige avseende arvodesöversyn och 
översyn av politisk organisation enligt beredningsdirektiv.  Inför kommande mandatperiod 
har det ansetts lämpligt att se över kommunens politiska organisation, tillsammans med 
översyn av arvodesreglerna, och översynen ska ske i form av en fullmäktigeberedning. 
Fullmäktigeberedningens uppdrag är ytterst att göra en översyn av om den politiska styr-
ningen behöver förändras vad gäller fördelningen av ansvarsområden och struktur mellan 
nämnder och mellan nämnder och bolag. 
 
Beredningen lämnade ifrån sig en delrapport till kommunfullmäktige i december 2020 med 
föreslagna förändringar.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021, §10, att fullmäktigeberedningen, till-
sammans med en representant från respektive parti som inte är representerade i beredning-
en, bereder ärendet för beslut i kommunfullmäktige, senast i oktober 2021.  
 
Berörda nämnder och organ lämnades möjlighet att inkomma med synpunkter under febru-
ari till mars 2021. 
 
Den nu utökade gruppen representanter i fullmäktigeberedningen har sedan april fram till 
oktober 2021 arbetat fram det slutliga förslag till rapport som fullmäktigeberedningen nu 
lämnar ifrån sig för att beslutas i kommunfullmäktige under hösten 2021. 

Målsättningen är att kommunfullmäktige ska fatta beslut om eventuell förändrad organisa-
tion hösten 2021 för att gälla från och med ny mandatperiod 2023.  

Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-04 
Kommunfullmäktigeberedningens slutliga rapport angående översyn av politisk organisa-
tion samt arvodesöversyn, oktober 2021 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25, §10 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12 16, §290 
Kommunfullmäktigeberedningens rapport angående översyn av politisk organisation samt 
arvodesöversyn, november 2020 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 263 forts   Dnr 2020/426 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Yrkande 
 
Jeanette Ovesson (M) yrkar att ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen. 
 
Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till Jeanette Ovesson (M) yrkande. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 264   Dnr 2021/323 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Delårsrapport Miljöförbundet Period 2021-01-01 - 2021-08-31  

Ärendebeskrivning 
 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med sin delårsrapport för perioden 
2021-01-01 – 2021-08-31. 
 
Utfallet uppgår till plus 2 634 tkr per den 31 augusti och årsprognosen bedöms bli plus 2 
580 tkr mot budgeterat resultat om 207 tkr. Avvikelsen mot budget bedöms således bli plus 
2 373 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund Sammanträdesprotokoll 2020-09-22 DIR §70 
Delårsrapport för Ystad-Österlenregionens miljöförbund Period 2021-01-01 – 2021-08-31 
Revisorernas bedömning av delårsrapporten daterad 2021-10-27 
EY översiktliga granskning av delårsrapport daterad 2021-10-27 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna delårsrapporten för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2021-01-01 – 
2021-08-31. 

 
 
____ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 265   Dnr 2021/355 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Delårsrapport 2 SÖRF 2021  

Ärendebeskrivning 
 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har inkommit med sin delårsrapport för tertial 2 
år 2021.  
 
Förbundets resultat efter andra tertialet blev ett underskott på 2,5 mkr. Det negativa resultatet 
är relaterat till ökade pensionskostnader. Prognosen för helåret indikerar ett negativt resultat 
om 2 200 000 kronor, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse om 2 100 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-11-12 
Sammanträdesprotokoll Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund § 36 daterad 2021-09-27 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds delårsrapport tertial 2 2021 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna delårsrapporten för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund tertial 2 år 
2021 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 266   Dnr 2021/283 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Pia Ingvarsson (S), Lennart Månsson (S) och Karl-Erik Ols-
son (S) - Nollvision mot läckor i dricksvattenledningarna  

Ärendebeskrivning 
 
Pia Ingvarsson (S), Lennart Månsson (S) och Karl-Erik Olsson (S) föreslår i motion date-
rad den 26 augusti 2021 att kommunfullmäktige ger samhällsplaneringsnämnden i uppdrag 
att ta fram en handlingsplan och åtgärdsplan med vidhängande finansiering utifrån en noll-
vision vad avser vattenläckor i våra dricksvattenledningar. 
 
Motionärerna framför i sin motion bland annat följande: 
”I Simrishamns kommun förbrukas det ca 2 miljoner kubikmeter vatten varje år. Ca 10-20 
% av detta vatten försvinner i dåliga vattenledningar - alltså vattenläckor. Det handlar om 
ca 200-400 tusen kubikmeter varje år som bara rinner ut i markerna. Detta är totalt oför-
svarbart ur alla aspekter. Här måste politiken ta sitt ansvar för den dyrbara och direkt livs-
avgörande produkt som vatten är och även väva in förhållandet i klimat- och miljöfrågan. 
 
Varje år blir det mycket dyrbara åtgärder när akuta läckor uppstår. Man gräver till exempel 
upp stora delar av våra gator och vägar för att åtgärda detta. Detta blir mycket dyrt och är 
även kostsamt för våra abonnenter.” 
 
Motionen har inför vidare handläggning varit överlämnad till samhällsplanerings-nämnden 
för beredning, inför denna handläggning har ärendet utretts gemensamt av samhällsbygg-
nadsförvaltningen och Österlen VA AB. 
 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade därefter vid sammanträde den 28 oktober 2021, § 
219, föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen genom att ge samhällsplaneringsnämn-
den i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en nollvision för vattenläckor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-16. 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2021-10-28, § 219. 
Inkommen motion från Pia Ingvarsson (S), Lennart Månsson (S) och Karl-Erik Olsson (S), 
2021-08-26. 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 266 forts   Dnr 2021/283 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Bifalla motionen genom att ge samhällsplaneringsnämnden i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för en nollvision för vattenläckor. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 267   Dnr 2021/319 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion Christer Persson (ÖP) och Kjell Dahlberg (ÖP) - Spolning av toa-
letter med tekniskt vatten  

Ärendebeskrivning 
 
Christer Persson (ÖP) och Kjell Dahlberg (ÖP) föreslår i motion daterad den 17 september 
2021 att samhällsplaneringsnämnden/Österlen VA AB får i uppdrag att utreda hur toalet-
terna inom kvarvarande byggnation inom området Garvaren söder om järnvägsstationen i 
Simrishamn praktiskt skulle kunna spolas med så kallat tekniskt vatten. 
 
Motionen har inför vidare handläggning varit överlämnad till samhällsplanerings-nämnden 
för beredning. 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 28 oktober 2021, § 222, före-
slå kommunfullmäktige avslå motionen. 
 
Inför samhällsplaneringsnämndens beslut framgick av samhällsbyggnads-förvaltningens 
tjänsteskrivelse att: 
”Denna fråga har varit med i de initiala diskussionerna kring stadsdelen Skansen, men det 
finns idag ingen juridik som stödjer att använda tekniskt vatten på detta sätt. Efter diskus-
sion med Österlen VA så har förvaltningen kommit fram till att det bedöms ta fem till tio 
år innan det finns möjlighet att genomföra detta juridiskt. 
 
Ledningen från reningsverket till bostadsområdet kan inte bekostas av VA-kollektivet ef-
tersom det i dagsläget inte är en vattentjänst som omfattas av lagen om allmänna vatten-
tjänster (LAV). Kostnaden för anläggningen som behövs skulle därför hamna på de speci-
fika användarna alternativt skulle kostnader för anläggning och drift av ledningen behöva 
bekostas med skattemedel. Österlen VA kan inte heller garantera en konstant leverans av 
tekniskt vatten utan bostäder måste ha en nödlösning så att de kan spola med vanligt 
dricksvattnet när det inte finns tillgång till tekniskt vatten. 
 
En framtidsvision om en stadsdel med hållbarhetsperspektiv är en inriktning och förhopp-
ning, som förvaltningen och Österlen VA delar, men enligt vår gemensamma bedömning 
kommer det att dröja många år innan möjligheten att spola med tekniskt vatten kan bli 
verklighet i Simrishamns kommun.” 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-16. 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2021-10-28, § 222. 
Inkommen motion från Christer Persson (ÖP) och Kjell Dahlberg (ÖP), 2021-09-07. 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 267 forts   Dnr 2021/319 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Avslå motionen. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-11-24  
 
 
 
 
 
 

§ 268   Dnr 2020/209 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Detaljplan för del av Simris 2016:1, 20:31 och 20:33, Stengårdens av-
loppsreningsverk - antagande  

Ärendebeskrivning 
 
Detaljplanen har initierats av tidigare va-enhet på samhällsbyggnadsförvaltningen och 
planbesked beviljades av samhällsbyggnadsnämnden den 19 oktober 2017 § 167. 
Syftet med planen är att ta ett helhetsgrepp kring fastigheterna för att kunna 
utveckla reningsverket och den verksamhet som idag bedrivs på fastigheterna. 
 
Detaljplaneområdet är beläget ca 3 km söder om Simrishamn och utgörs av delar 
av de kommunalt ägda fastigheterna Simris 206:1, 20:31 och 20:33. Planområdet 
innehåller anläggningar för reningsverk och kontorsbyggnader. 
 
Detaljplanen upprättas med utökat förfarande och planprogram. Planprogrammet 
användes för att tidigt fånga upp viktiga frågor i det kommande planarbetet. 
 
Detaljplaneområdet ligger inom området för landskapsbildskydd och inom 
riksintressena för högexploaterad kust/kustzon, rörligt friluftsliv och turism och 
friluftsliv. Detaljplanen angränsar till riksintresse för friluftsliv, hela planområdet 
omfattas av riksintresse för naturvård. Planläggning av området gör utveckling 
och exploatering av området enklare då dispens inte behöver sökas i varje enskilt 
fall. 
 
En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och omfattar påverkan på Natura 
2000-området, miljöpåverkande och tillståndspliktig verksamhet (reningsverk), 
verksamhetens miljöpåverkan på omgivande värden, risker för omgivningen i 
eller i närheten av planområdet på grund av utbyggnad av reningsverket, risker att 
verksamheten överträder miljökvalitetsnormerna, utökad trafik- och 
bullerproblematik, markföroreningar och riskhantering för transportvägar. 
 
En miljöteknisk markundersökning (MTMU) har genomförts då delar av 
planområdet tidigare använts som minkfarm. En verksamhet som ofta innebär att 
giftiga ämnen kan ha släppts ut i marken. Undersökningen påvisade låga halter av 
de skadliga ämnena DDT, DDD, DDE samt tallium. 
Halterna av de skadliga ämnena hamnar långt under riktvärdet för MKM (mindre 
känslig markanvändning), vilket innebär att marken inte behöver saneras för den 
verksamhet det planläggs för. 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
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§ 268 forts   Dnr 2020/209 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 28 oktober 2021, § 218, fö-
reslås kommunfullmäktige godkänna detaljplanen för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-16. 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2021-10-28, § 218. 
Planbeskrivning, 2021-10-14. 
Plankarta, 2021-10-28. 
Granskningsutlåtande, 2021-10-14. 
Miljöteknisk undersökning, 2021-04-16. 
Komplettering av Miljöteknisk undersökning, 2021-09-21. 
MKB, 2021-08-21. 
Behovsbedömning. 
Utredningar, 2015-2019, 2021-10-14. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna detaljplan för del av Simris 206:1, 20:31 och 20:33, Stengårdens av-
loppsreningsverk för antagande. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
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§ 269   Dnr 2021/358 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsför-
sörjning (Gröstorp, Rörum, Gislöv)  

Ärendebeskrivning 
 
Österlen VA har inkommit med förfrågan om att få utöka verksamhetsområdet för vatten-
tjänster som berör tre av kommunens orter: Gröstorp, Rörum och Brantevik (med fastig-
hetsbeteckning Gislöv). 
 
Fastigheterna som föreslås omfattas av verksamhetsområde är av två typer: 

• fastigheter som ligger inom vattenskyddsområde där anslutning till allmän VA-
försörjning skulle bidra till att säkra skyddet av kommunala vattentäkter. Det gäller 
både fastigheter som nyligen beviljats bygglov samt bebyggda fastigheter som an-
sökt om anslutning till allmän VA-försörjning. 

• fastigheter som historiskt redan är anslutna, men idag inte omfattas av verksam-
hetsområde. 

 
Nedan följer redovisning av fastigheter och föreslagna verksamhetsområden. 
 
Fastigheter inom vattenskyddsområde/kommande vattenskyddsområde som föreslås omfat-
tas av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten: 

• Gröstorp 7:11 
• Gröstorp 7:22 (är historiskt ansluten till dricksvatten och spillvatten) 
• Rörum 72:22 
• Rörum 27:5 (är historiskt ansluten till dricksvatten) 
• Rörum 27:9 (är historiskt ansluten till dricksvatten) 

 
Fastigheter inom vattenskyddsområde som föreslås omfattas av verksamhets-område för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten: 

• Gislöv 17:270 
• Gislöv 17:271 

 
Fastighet inom kommande vattenskyddsområde som omfattas av verksamhetsområde för 
dricksvatten men som föreslås även omfattas av verksamhetsområde för spillvatten: 

• Gröstorp 7:9 (är historiskt ansluten till dricksvatten) 
 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 28 oktober 2021, § 215, före-
slå kommunfullmäktige fastställa föreslagna verksamhetsområden för vattentjänster i före-
slagen omfattning. 
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§ 269 forts   Dnr 2021/358 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-16. 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2021-10-28, § 215. 
Kartbilaga – Förslag till utökat verksamhetsområde, Gröstorp, 2021-10-14.  
Kartbilaga – Förslag till utökat verksamhetsområde, Rörum, 2021-10-13. 
Kartbilaga – Förslag till utökat verksamhetsområde, Gislöv, 2021-11-15. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Fastställa föreslagna verksamhetsområden för vattentjänster i föreslagen omfatt-
ning. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 270   Dnr 2021/359 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Förändringar budget 2022 avseende kommunstyrelsen och överförmyn-
darverksamheten  

Ärendebeskrivning 
 
Sedan tidigare har registratorn på kommunledningskontoret sin tjänst budgeterad 75 % 
inom kansliet och 25 % inom överförmyndarverksamheten, för att kunna vara en extra re-
surs vid behov i överförmyndarverksamheten. Då behovet varierat föreslås att kommun-
ledningskontorets registrator från den 1 januari 2022 istället budgeteras 100 % inom kans-
liet. Då kansliets registrator och överförmyndar-handläggare har samma chef, kanslichefen, 
är det naturligt med ett samarbete så att resurser från kansliet erbjuds överförmyndarverk-
samheten vid behov, men inte angivet i en viss procent av en tjänst, utan istället behovs-
styrt. 
 
Detta innebär att 145 tkr föreslås överföras från överförmyndaren till kommunstyrelsen för 
att finansiera registratorns 25 % inom kommunstyrelsens verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2021-11-16 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 
▪ Minska överförmyndarens driftbudgetram år 2022 med 145 tkr och öka kommun-

styrelsens driftbudgetram år 2022 med 145 tkr för att kunna finansiera registratorns 
25 % inom kommunstyrelsens verksamheter. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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