
  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
 2022-01-26  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Mötet sker digitalt via Teams, kl 09.00-12.15, paus 10.00-10.15, 11.35-11.45 
 

Beslutande Jeanette Ovesson (M) 
Mats Bengtsson (C) 
Pia Ingvarsson (S) 
Gudrun Schyman (FI) 
Tomas Assarsson (SD) 

Övriga närvarande Stina Lundquist, chef för kommunledningskontoret och stf. kommundirektör 
Sofie Bredahl, tillväxtchef, § 8 
Martin Sjögren, HR-chef, § 9 
Erica Johansson, infrastrukturstrateg, §§ 5,13 
Dennis Lundbladh, tf nämndsekreterare 
 

Utses att justera Pia Ingvarsson   
Justeringens 
plats och tid 

  

Underskrifter  
 

 Paragrafer 1–13 
 Sekreterare 

 
Dennis Lundbladh  

 Ordförande 
 

Jeanette Ovesson  

 Justerande Pia Ingvarsson  
 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-01-26 

Datum för 
anslags uppsättande 

2022-02-04 Datum för 
anslags nedtagande 

2022-02-25 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

Dennis Lundbladh 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
 2022-01-26  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 1 Val av justerare 2022/19  
§ 2 Fastställande av ärendelista 2022/20  
§ 3 Information från kommunstyrelsens ordförande 2022/21  
§ 4 KLK information 2022/13  
§ 5 Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 

2022-2033 
2021/301  

§ 6 Meddelanden 2022/23  
§ 7 Kurser 2022/24  
§ 8 Rapportering från marknadsföringsinsatser 2021 2021/332  
§ 9 Fastställandet av förhandlingsriktlinjer för löneöver-

syn 2022. 
2021/384  

§ 10 Medborgarlöfte och handlingsplan för 2022 och 2023 
års arbete i lokala BRÅ 

2022/30  

§ 11 Stimulansbidrag till trygghetsbostäder 2021/403  
§ 12 Motion från Pia Ingvarsson (S) m.fl. - Campus Öster-

lens verksamhet och organisatoriska hemvist 
2021/183  

§ 13 Gång- och cykelväg Skillinge - Hammar (Sydkustle-
den) 

2020/50  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 1   Dnr 2022/19 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare 

Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson (S). 

_______ 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 2   Dnr 2022/20 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

Ärende 4, information från kommundirektören, utgår från dagens sammanträde.  

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

• Godkänna upprättad ärendelista med ändring enligt ovan.  

_______ 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 3   Dnr 2022/21 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från kommunstyrelsens ordförande 

Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), lämnar följande information: 

Sammanträde har ägt rum med styrgrupp kring gymnasiesamverkansavtalet där det inom 
kort ska hållas avstämning med Skånes kommuners styrelse. Senaste mötet handlade om 
konsekvenser i form av kostnader och arbete om man skulle lämna avtalet. Det finns i 
dagsläget ingen uppgift vad det skulle betyda för Simrishamns kommun. Målet är gemen-
sam prislista för alla program på alla ställen och att samverkansavtalet ska vårdas.  

Framtidsråd med Sysav har ägt rum där framtidsfrågor diskuteras. Punkter som lyftes var 
att man på EU-nivå ska vara klimatneutrala 2050 med ett avstamp 2030 då man ska ha 
minskat växthusgaserna med 55%. Detta påverkar Sverige eftersom man får köpa utsläpps-
rätter, på mötet redogjordes kostnadsökningarna för detta. Utsläppsrätterna är medel för att 
tvinga industrier till mindre utsläpp. I Sverige ingår avfallsanläggningar i detta avtal och 
varje land har själv rätt att välja vad som ska omfattas, i dagsläget är det enbart Sverige, 
Danmark och Litauen. Sysav ser positivt på att man omfattas, men menar på att det bör 
gälla samtliga länder i EU. Det informerades även om CCS vilket är en lösning för att 
fånga och lagra koldioxid som Sysav tittat på. Teknik finns för lösningen men är i dagslä-
get alldeles för kostsamt och för energikrävande sett till dagens energitillgång. Arbete på-
går med samarbetspartners för att kunna reducera kostnad och energiåtgång.  

Ordförande, Jeanette Ovesson (M), och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Pia Ing-
varsson (S), har skickat inbjudan till landsbygdsministern för att diskutera fiskefrågor. In-
bjudan har accepterats men fysiskt besök får vänta tills smittläget avtagit, därav har det 
skickats inbjudan om digitalt möte för att diskutera de brådskande frågorna för Sim-
rishamns fiskenäring rörande de kvoter som fördelats av Havs- och vattenmyndigheten.  

Tomelilla kommun har beslutat att man ser positivt på att införa ersättare i VA-bolaget. 

Sofie Bredahl kommer föredra rapportering från marknadsföringsinsatser 2021 på kom-
munfullmäktige 31 januari. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-26 
 
 
 
 
 
 

§ 3 forts   Dnr 2022/21 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Sammanträde för Länsstyrelsens regionala råd har ägt rum gällande säkerhetsläget i Euro-
pa. Experter på området menar att risken att Sverige skulle drabbas av en attack, exkluderat 
cyberattacker, som väldigt liten. Man råder kommunerna att vara vaksamma på sina sociala 
medier och digitala verktyg om man skulle ana intrång och anmäla det så snart man miss-
tänker något. Det framförs även en uppmaning att kontrollera hur man betalar ut bidrag då 
man upptäckt att det på både statlig, regional och kommunal nivå betalats ut bidrag till 
våldsbejakande organisationer. 

_______ 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 4   Dnr 2022/13 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
KLK information 

Chef för kommunledningskontoret och ställföreträdande kommundirektör Stina Lundquist 
lämnar följande information: 

Informerar om sin start av sin nya tjänst och hur informationen på sammanträdena       
framöver kommer delges 

Har hunnit ha träff med enhetschefer på kommunledningskontoret och det finns väldigt 
mycket att arbeta med. Mycket kommer handla om säkerhetsorganisationen, både kommu-
nens egna arbete och det kommunövergripande inom SÖSK.  

_______ 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 5   Dnr 2021/301 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033  

Ärendebeskrivning 
 
På uppdrag av regeringen har förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–
2033 skickats på remiss till bland annat Sveriges kommuner under perioden 30 november 
2021 – 28 februari 2022.  
 
Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen 
ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak:  
 
• Drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar  
• Investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar  
• Åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan  
• Stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)  
• Medel till forskning och innovation  
 
Utgångspunkten för Trafikverkets förslag är de transportpolitiska målen inklusive klimat-
målen. Trafikverkets övergripande prioritering är att enligt fyrstegsprincipen i första hand 
vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns, samt vidta åtgärder som gör att den 
utnyttjas effektivt. 
 
Sydöstra Skånes kommuner har i samverkan tagit fram förslag till ett gemensamt yttrande 
över den nationella planen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utkast Sydöstra Skånes kommuners yttrande över nationell plan för transportinfrastruktu-
ren 2022–2033, 2022-01-13 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-10 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033, 2021-11-30 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT  
 

• Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
SÖSK kansli 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 5 forts   Dnr 2021/301 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Ystad kommun 
Sjöbo kommun 
Tomelilla kommun 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 6   Dnr 2022/23 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden 

Bilagd sammanställning över inkomna meddelanden redovisas. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

• Lägga inkomna meddelanden till handlingarna.  

_______ 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 7   Dnr 2022/24 
 

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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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 8   Dnr 2021/332 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Rapportering från marknadsföringsinsatser 2021  

Ärendebeskrivning 
 
Sofie Bredahl, tillväxtchef, informerar kring uppdraget kring marknadsföringsinsatser 
2021.  
 
Uppdraget började 2020 när medel avsattes diverse koncept som skulle  
marknadsföras. Syftet med marknadsföringsinsatserna 2021 var att åstadkomma förändrat 
beteende avseende inflyttning till Simrishamns kommun där det sattes en målbild att göra 
kommunen känd på önskat sätt och skapa verksamhet i form av inflyttning eller  
nybyggnation.  
 
Målgrupper för marknadsföringen var fritidsboende som redan hade en nära relation till 
kommunen, familjer och personer som ville ändra sin vardag och potentiella etablerare.  
 
Beslutsunderlag 
 
Muntlig information 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT  
 

• Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
 
  
 
 
 
 
 

12



  
 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 9   Dnr 2021/384 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställandet av förhandlingsriktlinjer för löneöversyn 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Fastställande av förhandlingsriktlinjer för kommunens samtliga medarbetargrupper  
inklusive förvaltningschefer och vissa chefsfunktioner på kommunledningskontoret ska 
göras varje år inför löneöversyn. 
 
Cheferna måste fortsätta att premiera de goda arbetsinsatserna vilket innebär ett fortsatt 
fokus på lönespridning. 
 
Det centrala löneavtalet för Kommunals grupper innebär en prioritering för yrkeskategorier 
med yrkesutbildning inom skola, vård och omsorg.  
 
Då Kommunals centrala avtal innehåller en lägre procentsats än vad vi har avsatt i  
Simrishamn, så ska det överskjutande utrymmet användas för att satsa på  
kvinnodominerade grupper enligt det politiskt antagna målet som är ”Kommunen ska ver-
ka för att lönepolitiken blir ett redskap för styrning av arbetsgivarens strategier när det gäl-
ler jämställdhet”. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Muntlig information 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT  
 

• Anta förhandlingsriktlinjer enligt ovan för löneöversyn 2022. 
 
_______ 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 10   Dnr 2022/30 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Medborgarlöfte och handlingsplan för 2022 och 2023 års arbete i lokala 
BRÅ  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2020 att godkänna ny organisation för det 
brottsförebyggande arbetet i Simrishamns kommun, en samverkansöverenskommelse mellan 
polis och kommun beslutades av kommunstyrelsen i januari 2021 för åren 2021 - 2022. Varje 
år ska en handlingsplan tas fram av lokala BRÅ och beslutas av kommunstyrelsen.   
 
Handlingsplan och förslag till medborgarlöften för åren 2022 - 2023 har nu tagits fram för det 
fortsatta arbetet under de kommande två åren. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-17 
Handlingsplan för Lokala BRÅ 2022 - 2023 
Medborgarlöfte Simrishamns kommun 2022 - 2023 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 

• Godkänna förslag till handlingsplan för Lokal BRÅ 2022 – 2023 
 

• Godkänna förslag till medborgarlöften för Simrishamns kommun 2022 - 2023 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 11   Dnr 2021/403 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Stimulansbidrag till trygghetsbostäder  

Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden har inkommit med ett förslag om att upphäva tidigare beslut av kommun-
fullmäktige avseende stimulansbidrag till trygghetsbostäder med anledning av nedanståen-
de förändringar. 
 
Trygghetsbostäder är en boendeform som tillkom för att ge äldre personer större gemen-
skap och trygghet. Regeringen beslutade om investeringsstöd med målet att det skulle bli 
fler hyresrätter för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden. Stödet utgick inte 
till trapphus, korridorer, tvättstugor och liknande utrymmen. Kommunfullmäktige besluta-
de 2011-03-28 § 25 om kriterier för stimulans av trygghetsbostäder i Simrishamns kom-
mun. Detta då det vid denna tidpunkt inte fanns möjlighet att via staten få ett stöd för ge-
mensamhetsutrymme och för personal (värdinna).  
 
Boverket har ändrat regelverket kring detta och det är nu möjligt att ansöka såväl om inve-
steringsstöd som stöd för den dagliga personalen. Länsstyrelsen utreder och beslutar om 
dessa stöd. Med anledning av dessa förändringar så föreslås att Simrishamns kommun inte 
längre beviljar stimulansbidrag för trygghetsbostäder. 
 
Kommunledningskontoret har inget att erinra mot detta förslag.   
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-01-17 
Socialnämndens sammanträdesprotokoll daterad 2021-12-16 § 161 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-30 
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll daterad 2011-03-28 § 25 
Boverkets information om statligt stöd till bostäder för äldre personer 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• I enlighet med socialnämndens beslut upphäva det av kommunfullmäktige fattade 
beslut per 2011-03-28 § 25 avseende kriterier för stimulans av trygghetsbostäder i 
Simrishamns kommun  

 
_______ 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 11 forts   Dnr 2021/403 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
 
 
 
 
 

16



  
 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 12   Dnr 2021/183 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Pia Ingvarsson (S) m.fl. - Campus Österlens verksamhet och 
organisatoriska hemvist  

Ärendebeskrivning 
 
Pia Ingvarsson (S) med flera föreslår i motion daterad den 4 maj 2021 att: 
”Campus Österlen snarast organisatoriskt överförs från bun till kommunstyrelsen och att 
ledningsstrukturen bibehålls med en verksamhetschef underställd och arbetsledd av kom-
mundirektören”. 
 
Motionärerna framför i sin motion bland annat att Campus Österlens verksamhet och orga-
nisatoriska hemvist diskuteras flitigt och är föremål för ganska genomgripande förändring-
ar samt att revisionen i en granskningsrapport 2020 lyft frågan om Campus Österlens orga-
nisatoriska hemvist och uppdrag. 
 
Motionen överlämnades till barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen för be-
redning. 
Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen vid sammanträde den 25 oktober 2021, 
§ 202, beslutades att återemittera ärendet för att ta fram en konsekvensanalys samt förslag 
till finansiering. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har därefter vid sammanträde den 14 december 2021, § 
142, behandlat ärendet och bland annat beslutat godkänna framlagt förslag till konsekven-
sanalys och förslag till finansiering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-13. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2021-12-14, § 142. 
Risk- och konsekvensanalys, godkänd av barn- och utbildningsnämnden. 
Kommunfullmäktiges beslut, 2021-10-25, § 202. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-22. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2021-08-31, § 97. 
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2021-06-09. 
Motion från Pia Ingvarsson (S) m fl, 2021-05-04. 
 
Avstå från att delta i beslutet 
 
Tomas Assarsson avstår 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 12 forts   Dnr 2021/183 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
 
Yrkanden 
 
Pia Ingvarsson (s) yrkar bifall till att Campus Österlen organisatoriskt överflyttas till kom-
munstyrelsen.  
 
Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande. 
 
Jeanette Ovesson (M) yrkar avslag. 
 
Mats Bengtsson (C) yrkar bifall till Jeanette Ovessons (M) yrkande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på att avslå motionen mot Pia Ingvarssons (S) yrkande om 
att Campus Österlen organisatoriskt överflyttas till kommunstyrelsen och finner att arbets-
utskottet beslutat avslå motionen.  
 
Votering är begärd och ska verkställas.  
 
Omröstning 
 
Den som vill avslå motionen röstar Ja. 
 
Den som vill bifalla förslaget att Campus Österlen organisatoriskt överflyttas till kommun-
styrelsen röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller med 2 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M) och Mats Bengtsson (C) mot  
 
2 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S) och Gudrun Schyman (FI) 
 
samt 1 avstår; Tomas Assarsson (SD) 
 
Med ordföranderösten som avgörande har arbetsutskottet beslutat avslå motionen. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Avslå motionen. 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 12 forts   Dnr 2021/183 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Reservationer 
 
Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S) och Gudrun Schyman (FI).  
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsunderlag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 13   Dnr 2020/50 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Gång- och cykelväg Skillinge - Hammar (Sydkustleden)  

Ärendebeskrivning 
 
Trafikverket översände under våren 2021 tilläggsavtal och utökad kostnadskalkyl avseende 
projektet gång-och cykelväg Skillinge – Hammar.  
 
Tillägget till det tidigare undertecknade medfinansieringsavtalet från 2016 är föranlett av 
bedömda ökade kostnader i projektet och för att säkerställa projektets fortsatta finansiering 
måste avtalet förnyas mellan samtliga parter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 §199 att inte godkänna tilläggsavtalet.  
§8 i tilläggsavtalet bedömdes innebära en allt för stor osäkerhet för Simrishamns kommun 
gällande framtida avtal och eventuella kostnadsökningar. 
 
I dialog med Region Skåne och Trafikverket har skrivningen gällande §8 i tilläggsavtalet 
nu förtydligats och skrivits om enligt kommunfullmäktiges tidigare önskemål.  
 
Region Skåne har efter det tidigare beslutet från Ystad och Simrishamns kommuner nu 
påbörjat arbetet med att omfördela ekonomiska medel i förslag till regional transportinfra-
struktur för Skåne 2022–2033 så att framtida eventuella kostnadsökningar belastar den 
regionala transportinfrastrukturplanen i stället för kommunernas budget. Detta innebär att 
Simrishamns kommun enligt det reviderade tilläggsavtalet får ett kostnadstak i projektet på 
10,1 miljoner. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Reviderat tilläggsavtal mellan Trafikverket, Ystad och Simrishamns kommuner, 2022-01-
17 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25 §199 
Förvaltningens tidigare tjänsteskrivelse, 2021-10-22 
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2021-05-27 §114 
Undertecknat medfinansieringsavtal mellan Trafikverket, Ystad och Simrishamns kommu-
ner, 2016-08-26. 
 
Yrkanden 
 
Jeanette Ovesson (M) yrkar att ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen. 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-01-26  
 
 
 
 
 
 

§ 13 forts   Dnr 2020/50 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till Jeanettes yrkande.  
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen.   
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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