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§ 271   Dnr 2021/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare 

Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson (S). 

_____ 
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§ 272   Dnr 2021/6 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

• Godkänna upprättad ärendelista. 

_____ 
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§ 273   Dnr 2021/22 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från kommunstyrelsens ordförande 

Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), informerar om att dagens sammanträde genomförs 
fysiskt eftersom tanken var att man efter sammanträdet skulle ansluta till konferensen 
”Mänskliga rättigheter”. På grund av de restriktioner som finns gällande Covid 19 har man 
valt att live streama konferensen istället. 

Diskuteras huruvida den information som ges om ärenden på arbetsutskottet kan ske digi-
talt istället för fysiskt. Arbetsutskottet anser att information framöver kan ges digitalt, un-
dantag kan finnas. 

2:e vice ordföranden, Pia Ingvarsson (S), har varit på information angående ”Serviceresor”. 
Den samordnade körningen har påbörjats igen, dock åker man högst 2 personer åt gången i 
bilen. 

Då man ska beställa bil kan det numera ske via en app, vilket gör det enklare att beställa 
resa. 

_____ 
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§ 274   Dnr 2021/10 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från kommundirektören 

Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information: 

Covid-möten sker för tillfälligt en gång i veckan. I kommunens verksamheter finns det 
ingen större smitta, däremot visar statistiken att smittan i Simrishamns kommun ökar vilket 
den även gör i hela Skåne.  

Inläggningar på sjukhusen ökar, dock ej på IVA-avdelningen. Personerna som kräver sjuk-
husvård är i de flesta fallen i åldersgruppen 30-39 år.  

Folkhälsomyndigheten har informerat om att man under kommande vecka kommer trappa 
upp restriktionerna till etapp 2.  

En av färjorna som var med i kollisionen som det rapporterats om i nyheterna ligger för 
tillfälligt utanför Tobisviks strand. Noggrann bevakning sker eftersom man är rädd att ol-
jeutsläpp ska ske. 

Utbildningen ”Tillitsbaserad styrning och ledning” kommer starta för arbetsutskottets le-
damöter och ersättare i januari 2022. Arbetsutskottet kommer forma utbildningen som där-
efter ska ges till politiker då den nya mandatperioden startar 2022/2023. 

Ny socialchef är anställd, Jeannette Lindroth, som börjar den 1 februari 2022. 

Stabschef Mats Carlsson informerar om att trots pågående överklagan är Snurringen igång 
och kör nu i kommunens regi. Nuvarande bolag kommer köra i 4 månader och därefter är 
förhoppningen att beslut är fattat gällande överklagan. 

Topptavlor saknas ännu på skyltarna. Ny linjedragning gällande Snurringens turer kan bli 
aktuell tidigast under augusti 2022. 

_____ 
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§ 275   Dnr 2021/379 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Återrapportering - Linjenätsöversyn för regionbusstrafiken i Sim-
rishamns kommun  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges beslutade 2019-06-17 §156 att bifalla motion om en ny busslinje 
från norr till syd i Simrishamns kommun.  
 
En tidig dialog inleddes med Skånetrafiken under hösten 2019. Skånetrafiken meddelade 
då kommunen att de ej har för avsikt att införa ny trafik som kan påverka trafikekonomin 
negativt, en ny linje kommer därför behöva ske på bekostnad av redan befintlig trafik.  
 
Skånetrafiken måste i sitt uppdrag som kollektivtrafikmyndighet även se till helheten för 
hela linjenätet på Österlen. 
 
Frågan har därefter varit vilande i avvaktan på upphandling av nya trafikavtal på Österlen 
december 2021/2022 samt ombyggnad av Ystad/Österlenbanan. 
 
Under våren 2021 tillsattes en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från Simrishamns 
kommun och Skånetrafiken för att i enlighet med bifallen motion utreda hur vi med den 
befintliga regionbusstrafiken kan skapa bättre kopplingar till tåget i Gärsnäs från kommu-
nens norra och södra delar.  
 
Översynen ska resultera i en gemensam inriktning framåt för att hitta attraktiva lösningar 
för resenärerna så att trafikekonomin inte påverkas negativt, dvs att resandet minskar med 
bibehållen trafikkostnad. 
 
Arbetsgruppen rekommenderar att Skånetrafiken arbetar vidare med alternativ 2 för hela 
kommunen enligt linjenätsöversynen, trafikstart och genomförande är möjligt först i de-
cember år 2022.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17 §156 
Linjenätsöversyn för regionbusstrafiken i Simrishamns kommun, 2021-11-19 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-30 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
 

• Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 275 forts   Dnr 2021/379 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Infrastrukturstategen 
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§ 276   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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§ 277   Dnr 2021/23 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Kurser/konferenser 

Bilagd sammanställning över inkomna kurser/konferenser redovisas. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

• Lägga inkomna kurser/konferenser till handlingarna. 

_____ 
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§ 278   Dnr 2021/371 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Stöd till grannsamverkan 2021  

Ärendebeskrivning 
 
Stöldskyddsföreningen SSF ansöker i inkommen skrivelse om kommunbidrag för lokal 
grannsamverkan.  
 
2018 gav Simrishamns kommun bidrag till Stöldskyddsföreningen SSF under två år efter 
inkommen ansökan. Motivet var att arbete med ett aktivt bilda grannsamverkan då var med 
i aktuellt medborgarlöfte tecknat mellan polisen och Simrishamns kommun 2018-06-08. I 
aktuellt medborgarlöfte, 2021, återfinns inte längre denna punkt. Polisen svarar dock fort-
satt för arbetet med grannsamverkan i bland annat Simrishamns kommun 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-01. 
Inkommen ansökan om stöd – Samverkan mot brott, 2018-10-12. 
Medborgarlöfte Simrishamn 2018–2019, 2018-06-08. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-30. 
Inkommen ansökan om stöd – Samverkan mot brott,  
Medborgarlöfte Simrishamn 20xx–20xx, 20xx-xx-xx 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 

• Bidragsansökan avslås. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (beslutsförslag) 
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§ 279   Dnr 2019/469 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Delegeringsordning - kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-04, § 258, om ny delegationsordning för kommun-
styrelsen. Den har sedan dess reviderats vid ett par tillfällen, senast 2021-03-10, § 53.   
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på justering av vissa punkter i delega-
tionsordningen.  
 
De föreslagna ändringarna handlar om; 
 

• att i delegationsordningen genomgående ändra beteckningen chefsförhandlare till 
HR-chef. 

• att under punkt 4.1 ändra så att Kommundirektör ansvarar för anställning av för-
valtningschef.  

• att i delegationsordningen genomgående ändra beteckningen stabschef till biträdan-
de förvaltningschef. 

• I beslut enligt dataskyddsförordningen ersätter biträdande förvaltningschef kansli-
chefen som delegat, så dessa frågor inte längre är organiserade inom kanslienheten. 
 

Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-07 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 

• Godkänna de nya titlarna och ändringarna i delegationsordningen som ovan beskri-
vits att gälla från och med den 1 februari 2022. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)  
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§ 280   Dnr 2021/381 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Kompensation för ökade internhyror  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt kommunens Internhyrespolicyn, antagen i kommunfullmäktige, ska internhyrorna 
räknas upp med konsumentprisindex, KPI, per oktober samt avrundas upp till närmaste 
heltal. 
 
I budgetprocessen är kompensationen uppräknad med 1,6 % och verkligt utfall blev 2,8 % 
och det blir 3 % enligt uppräkning till närmaste heltal.  
 
Budgeten är antagen innan KPI för oktober kommer i mitten av november. 
Då inflationen under hösten ökat rejält i jämförelse med andra år uppstår ett ekonomiskt 
problem för nämnderna. Internhyrorna ökar med ytterligare 996 000 kronor efter omräk-
ning i enlighet med internhyrespolicyn och enligt ekonomstyrprinciperna ska nämnderna 
kompenseras för internhyresökningar. 
 
Fördelningen är enligt nedan: 
Kommunstyrelsen 34 000 kronor 
Samhällsplaneringsnämnden 87 000 kronor 
Kultur- och fritidsnämnden 237 000 kronor 
Barn- och utbildningsnämnden 489 000 kronor 
Socialnämnden 149 000 kronor 
 
Ovanstående tilläggsanslag kan finansieras genom minskning av budgeterat resultat för år 
2022. 
 
För att denna situation inte ska uppstå igen, bör en anpassning och revidering av kommu-
nens internhyrespolicy göras så att den följer kommunens ekonomistyrningsprinciper och 
följer tidplanen för kommunens budgetprocess. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2021-12-07 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Öka driftsbudgetens externa kostnader avseende år 2022 för Samhällsplaneringsnämn-
dens fastighetsenhet med 996 000 kronor 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
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§ 280 forts   Dnr 2021/381 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
• Finansiera utökningen av driftsbudgeten för Samhällsplaneringsnämndens fastighet-

senhet genom att minska 2022 års budgeterade resultat med 996 000 kronor  
 

• Öka driftsbudgetens interna intäkter för Samhällsplaneringsnämndens fastighetsenhet 
med 996 000 kronor  
 

• Öka driftsbudgetens interna kostnader för Kommunstyrelsen med 34 000 kronor 
 

• Öka driftsbudgetens interna kostnader för Samhällsplaneringsnämnden med 87 000 
kronor 
 

• Öka driftsbudgetens interna kostnader för Kultur- och fritidsnämnden med 237 000 
kronor 
 

• Öka driftsbudgetens interna kostnader för Barn- och utbildningsnämnden med 489 000 
kronor 
 

• Öka driftsbudgetens interna kostnader för Socialnämnden med 149 000 kronor 
 
 

• Uppdra åt Samhällsplaneringsnämnden att se över internhyrespolicyn så att den ef-
terföljer kommunens ekonomistyrningsprinciper. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 281   Dnr 2021/345 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ansökan ur Sociala investeringsfonden Livoteket  

Ärendebeskrivning 
 
Kultur- och fritidsnämnden söker i samverkan med Barn- och utbildningsnämnden om 
450 000 kronor ur sociala investeringsfonden inför 2022, för att utveckla projektet ”Livo-
teket” inom förvaltningens ungdomsverksamhet. Livoteket har som mål att främja ungdo-
mars psykiska hälsa och välbefinnande genom ett kommunövergripande samarbete som 
leder till ökad kunskap och kreativ metodutveckling.  
 
Under hösten 2021 har ungdomssamordnaren och projektsamordnaren börjat utveckla vi-
sionen kring Livoteket i samråd med personal på Bénka-dí, biblioteket och elevhäl-
san. Kostnader för projektsamordnarens lön under 2021 täcks av ej utnyttjade medel 
från kultur- och fritidsförvaltningens ungdomsverksamhet.  
Inför 2022 ansöks det om 450 000 kronor från sociala investeringsfonden för att finansiera 
en 75% tjänst för Livotekets projektsamordnare. Personal från olika kommunala verksam-
heter kommer att fortsätta arbeta med Livotekets utveckling.  
 
Årliga avsättningar till den sociala investeringsfonden sker under förutsättning att ba-
lanskravsmålet uppnåtts och att resultatet i övrigt medger avsättning. Målsättningen är att 
minst 10 % av fondens kapital 4 mkr skall tillföras årligen d vs 400 tkr eller det högre be-
lopp fullmäktige finner lämpligt. 
Då en annan verksamhet ansökt om medel finns 280 000 kronor tillgodo i fonden. 
 
Kommunledningskontoret finner att ansökan gällande att utveckla projektet Livoteket uppfyl-
ler kriterierna i riktlinjerna för att kunna beviljas bidrag på 450 000 kronor ur sociala investe-
ringsfonden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Inkommen ansökan 2021-10-12 
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2021-12-08 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 

• Tilldela Livoteket 450 000 kronor under förutsättning att kommunfullmäktige be-
slutar om finansieringsform. 

 
• Se över riktlinjerna för sociala investeringsfonden kopplat till utdelning och utdel-

ningstillfällen. 
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§ 281 forts   Dnr 2021/345 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
• Redovisning av projektet ”Livoteket” ska ske under hösten 2022. 

 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
/KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna finansieringen inom disponibla medel för sociala investeringsfonden. 
 
______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)  
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§ 282   Dnr 2021/84 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Kommunalt partistöd 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2015, § 15, att fastställa regler för 
det kommunala partistödet. En revidering av dessa regler skedde därefter i 
kommunfullmäktige den 28 januari 2019, § 11. 
 
Partistödet betalas årligen ut i förskott efter beslut i kommunfullmäktige. En 
skriftlig redovisning av vad partistödet använts till skall årligen inlämnas. 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december. 
 
Beslutade regler innebär att det kommunala partistödet skall vara 27 % av 
prisbasbeloppet per år och antal mandat i kommunfullmäktige. För år 2022 är 
prisbasbeloppet satt till 48 300 kronor och det totala partistödet blir då 639 009 
kronor, (48 300 kronor x 27 % x 49 mandat). 
 
Enligt samma regler skall partistödet utbetalas med ett grundstöd som uppgår till 
20 % av partistödet som ett fast belopp per i fullmäktige representerat parti, vilket 
blir 12 780 kronor per parti. 
Dessutom utgår 80 % av det totala partistödet som ett mandatstöd fördelat på 
mandat och år till de i fullmäktige representerade partierna, vilket för 2022 avrundat blir 10 
433 kronor per mandat. 
 
Avrundat fördelas partistödet 2022 då enligt följande: 
 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Summa 
M 12 12 780:- 125 196:- 137 976:- 
C 4 12 780:- 41 732:- 54 512:- 
L 3 12 780:- 31 299:- 44 079:- 

KD 2 12 780:- 20 866:- 33 646:- 
S 11 12 780:- 114 763:- 127 543:- 
V 2 12 780:- 20 866:- 33 646:- 

MP 2 12 780:- 20 866:- 33 646:- 
SD 8 12 780:- 83 464:- 96 244:- 
F! 3 12 780:- 31 299:- 44 079:- 
ÖP 2 12 780:- 20 866:- 33 646:- 

Summa: 49 127 800:- 511 217:- 639 017:- 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
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§ 282 forts   Dnr 2021/84 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-06. 
Kommunallagen (2017:725), §§ 29 – 32. 
Regler för kommunalt partistöd i Simrishamns kommun. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna utbetalning av kommunalt partistöd 2022 till samtliga partier. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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