
  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
 2022-06-15  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 09.00-12.30, ajournering kl 10.00-10.15 
 Beslutande Jeanette Ovesson (M) 
Mats Bengtsson (C) 
Pia Ingvarsson (S) 
Gudrun Schyman () 
Bengt-Åke Lindell (SD) tjänstgör för Tomas Assarsson (SD) 

Övriga närvarande Anna Jakobsson, informationssäkerhetssamordnare, § 104 
Oscar Karlsson, planarkitekt, § 105 
Malin Ahlm, exploateringsingenjör, §§ 106-109 
Patricia Åberg, lokalstrateg 
Diana Olsson, kommundirektör 
Stina Lundquist, förvaltningschef 
Carina Persson, nämndsekreterare 
 
 

Utses att justera Pia Ingvarsson  
Justeringens 
plats och tid 

  

Underskrifter  
 

 Paragrafer 98-112 
 Sekreterare 

 
Carina Persson  

 Ordförande 
 

Jeanette Ovesson  

 Justerande Pia Ingvarsson 
 

ANSLAG/BEVIS  
 

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

Sammanträdesdatum 2022-06-15 

Datum för 
anslags uppsättande 

2022-06-30 Datum för 
anslags nedtagande 

2022-07-22 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

Carina Persson 
 

 

1



  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
 2022-06-15  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 98 Val av justerare 2022/19  
§ 99 Fastställande av ärendelista 2022/20  
§ 100 Information från kommunstyrelsens ordförande 2022/21  
§ 101 Information från kommundirektören 2022/22  
§ 102 KLK information 2022/13  
§ 103 Meddelanden 2022/23  
§ 104 Information/utbildning i krisledning 2022/213  
§ 105 Detaljplan för del av Hjälmaröd 9:91 och Hjälmaröd 

74:2 
2022/203  

§ 106 Slutredovisning av exploateringsprojekt -
gemensamhetsanläggning för parkering  Brantevik  
Nytorpsvägen 

2022/160  

§ 107 Slutredovisning av exploateringsprojekt -Borrby 
Kringlorna 1  tillskottsmark till bostadsfastighet 

2022/161  

§ 108 Slutredovisning av exploateringsprojekt -Simrishamn 
handelsområdet etapp 1 

2022/162  

§ 109 Slutredovisning av exploateringsprojekt -Simris 2033 
Lindhaga 

2022/163  

§ 110 Motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik 
Mårtensson (C) - Inrättande av tjänst som landsbygds-
utvecklare 

2022/60  

§ 111 Motion från Pia Ingvarsson (S) och Lennart Månsson 
(S) - Inför måltidssällskap inom vård- och omsorg 

2021/249  

§ 112 Revidering ”Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för 
internhyror   för kommunala verksamhetslokaler inom 
Simrishamns kommun 

2022/240  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2022-06-15  
 
 
 
 
 
 

§ 98   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  
  2022-06-15  
 
 
 
 
 
 

§ 99   Dnr 2022/20 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

Punkt nr 7 ”Årlig rapport om upphandlingsverksamheten 2021” läggs som meddelande. 

Punkt nr 14 ”Lokalförsörjningsplan 2023-2027” utgår från dagens ärendelista. 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

• Godkänna upprättad ärendelista med ändring enligt ovan. 

_____ 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2022-06-15  
 
 
 
 
 
 

§ 100   Dnr 2022/21 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från kommunstyrelsens ordförande 

 Ordföranden, Jeanette Ovesson (M) lämnar följande information: 

Vid möten med Miljöförbundet och Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund aviseras att 
man är orolig för kostnadsökning, inflation med mera. Pensionssystemet är omgjort och 
detta slår hårt mot förbunden samt övriga verksamheter. Kommunerna ska enas om en in-
dexhöjning till förbunden.  
 
Ägardialog/framtidsråd har ägt rum med SYSAV. Överprövningen visar att kommunerna 
är eniga om att behålla samma konsortialavtal. 
 
Pia Ingvarsson (S) informerar om inbjudan till åsiktscafee som vuxenskolan anordnade där 
politiker och personer med funktionsvariation var inbjudna.Man började med att tillaga en 
gemensam måltid och därefter blev det frågestund. 
 
_____  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2022-06-15  
 
 
 
 
 
 

§ 101   Dnr 2022/22 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från kommundirektören 

Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information:  

Under semesterperioden ersätter kanslichefen förvaltningschefen under veckorna 25-28. 
Under kommundirektörens semester, veckorna 29-31 går förvaltningschefen in som ersät-
tare. 
 
Man vet fortfarande inte om kommunen blir fortsatt evakueringskommun efter den 10 juli 
men troligtvis blir det så. Migrationsverkets ansvarar fortfarande för boendet.  
Finns fortfarande behov av platserna på Äppellunden i Kivik och dessa är inräknade i anta-
let platser som Simrishamns kommun kan ta fram på kort tid. 
 
_____ 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2022-06-15  
 
 
 
 
 
 

§ 102   Dnr 2022/13 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
KLK information 

Förvaltningschef Stina Lundquist lämnar följande information: 

På kommunen facebookkonto sker inga publiceringar för tillfälligt eftersom kommunikatö-
ren avslutat sin tjänst och man avvaktar tillsättning på tjänsten. Samtal pågår med samtliga 
förvaltningschefer om vad man vill få ut av kommunikatörstjänsten. 
 
HR-chefen tittar på möjligheten att någon medarbetare kan göra någon publicering i vec-
kan på kontot alt att man tar in en vikarie som hjälper till under sommarmånaderna alt pau-
sar kontot. 
 
Möte har ägt rum angående renovering av Skeppet inför framtida fullmäktigemöten. Reno-
vering ska ske i början av augusti.  
 
Upphandlingen av tekniken är snart klar. Enligt plan ska installation ske i slutet av septem-
ber. 
 
Man har också haft möte med kultur- och fritidschefen för att tydliggöra ansvarsfördel-
ningen eftersom förvaltningen ansvarar för lokalen. 
 
En fråga är hur man löser tekniken: en del för kommunen, annat för föreningar. 
 
_____ 
 
 

7



  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2022-06-15  
 
 
 
 
 
 

§ 103   Dnr 2022/23 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden 

Bilagd sammanställning över inkomna meddelanden redovisas:  

ARBETSUTSKOTTTETS BESLUT 

• Lägga inkomna meddelanden till handlingarna. 
 
_____ 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2022-06-15  
 
 
 
 
 
 

§ 104   Dnr 2022/213 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information om krisledning 

Informationssäkerhetssamordnare Anna Jakobsson informerar om krisledning. 

Strategin handlar bland annat om att skydda människors liv och hälsa, miljö- och ekono-
miska värden. 

De grundläggande principerna är Ansvarsprincipen, Närhetsprincipen samt Likhetsprinci-
pen. 

Kommuner och regioner ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under 
höjd beredskap. Lagen styr och syftet är att kommuner bland annat är skyldiga att minska 
sårbarheten i sin kommun. 

Risk- och sårbarhetsanalys ska sammanställas inför varje mandatperiod. 

En krisledningsnämnd träder i funktion när ordföranden bedömer detta vid en extra ordinär 
händelse. 

Kommuner ska ha kontroll på sitt geografiska område, det vill säga verksamheter i hela 
kommunen inte enbart inom sin egen verksamhet. 
 
Kommuner och regioner är också skyldiga att utbilda anställd personal samt hålla övning-
ar. 
 
Skyldighet finns att rapportera lägessituationen. Kommuner rapporterar till Länsstyrelsen. 
 
Lagen innebär vidare att vi på begäran får hjälpa och ta emot hjälp från andra kommuner 
när det är utlyst en extra ordinär händelse samt att man kan ge bidrag till enskild person. 
 
Krisledningsnämnden i Simrishamns kommun har ett reglemente att följa. 
 
_____ 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2022-06-15  
 
 
 
 
 
 

§ 105   Dnr 2022/203 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Detaljplan för del av Hjälmaröd 9:91 och Hjälmaröd 74:2  

Ärendebeskrivning 
 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för en utveckling av Vitemölla Badhotell, där 
förslaget innebär att bygga ett antal mindre hus för övernattande gäster i ett skogsområde intill 
Vitemölla Badhotell. Exploatering ska ske varsamt med hänsyn till Vitemöllas natur- och kul-
turvärden genom att integrera byggnaderna väl i naturen. Detaljplanen syftar även till att skapa 
förutsättningar för en lämplig anslutningsväg till området samt att skapa en hållbar dagvatten-
hantering för att möta de utmaningar som kommande klimatförändringar innebär. 
 
Den 24 oktober 2019 § 232 beviljade Samhällsplaneringsnämnden planbesked för att upprätta 
ny detaljplan med tillhörande planprogram för fastigheten Hjälmaröd 9:91 och för ändring av 
detaljplan för del av Hjälmaröd 74:2.  
 
Den 29 april 2021 § 88, godkände Samhällsplaneringsnämnden planprogrammet för samråd. 
Planprogrammet var utsänt på samråd mellan 8 maj – 4 juni 2021.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 april 2022, § 94, att godkänna detaljplanen 
”Del av Hjälmaröd 9:91 och Hjälmaröd 74:2” för samråd samt att godkänna programsam-
rådsredogörelsen. Detaljplanen är föremål för samråd under perioden 30 april – 4 juni 
2022. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att detaljplanen är förenlig med Simrishamns 
kommuns översiktsplan.  
 
Byggnationen planläggs som hotellverksamhet och bedrivs med syfte att tillhandahålla över-
nattningsmöjligheter och tillfällig vistelse. Ingen permanent bostadsbebyggelse är möjlig på 
platsen. Övrig mark inom planområdet regleras till naturmark. 
 
Kommunledningskontoret har tagit del av samrådshandlingarna och anser det positivt att 
naturvärden respekteras och tillvaratas i detaljplanearbetet. Förslagsvis framförs därför inte 
några synpunkter mot föreliggande planförslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-05  
Kungörelse, 2022-04-25 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-04-21, § 94  
Planbeskrivning, 2022-04-06  
Plankarta, 2022-04-06  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2022-06-15  
 
 
 
 
 
 

§ 105 forts   Dnr 2022/203 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Programsamrådsredogörelse, 2022-04-06  
Miljöundersökning, 2021-10-01 
Planprogram, 2021-02-28 
Markteknisk undersökningsrapport och PM geoteknik, 2020-10-28 
Naturvärdesinventering i Vitemölla, 2020-06-16. 
 
Avstå från att delta i beslut 
 
Gudrun Schyman () avstår från att delta i beslut av ärendet. 
 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 

• Inte framföra några invändningar mot samrådshandlingarna för del av Hjälmaröd 9:91 
och Hjälmaröd 74:2. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planeringsenheten  
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-06-15  
 
 
 
 
 
 

§ 106   Dnr 2022/160 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Slutredovisning av exploateringsprojekt -gemensamhetsanläggning för 
parkering Brantevik Nytorpsvägen  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt gällande exploateringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av exploate-
ringsprojekt när det är klart i sin helhet. Exploateringsprojektet ses som klart när inga fler 
utgifter beräknas belasta projektet. Varje år görs en bedömning av vilka projekt som inför 
bokslutet ska bedömas vara klart och slutredovisas. 
 
Samhällsplaneringsnämnden har nu inkommit med slutredovisning av Brantevik 36:23, 
gemensamhetsanläggning för parkering. Sammantaget har detta projekt 
resulterat i ett överskott som uppgår till 24 409 kronor.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-03-24 § 67 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-23 
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av slutredovisning för exploaterings-
projektet 
Policy för exploateringsredovisning, beslutad av kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 
154 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna slutredovisningen av exploateringsprojektet Brantevik 36:23, gemensam-
hetsanläggning för parkering och lägga dessa till handlingarna. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-06-15  
 
 
 
 
 
 

§ 107   Dnr 2022/161 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Slutredovisning av exploateringsprojekt -Borrby Kringlorna 1 till-
skottsmark till bostadsfastighet  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt gällande exploateringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av exploate-
ringsprojekt när det är klart i sin helhet. Exploateringsprojektet ses som klart när inga fler 
utgifter beräknas belasta projektet. Varje år görs en bedömning av vilka projekt som inför 
bokslutet ska bedömas vara klart och slutredovisas. 
 
Samhällsplaneringsnämnden har nu inkommit med slutredovisning av Borrby Kringlorna 
1. Sammantaget har detta projekt 
resulterat i ett överskott som uppgår till 2 422 kronor.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-03-24 § 68 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24 
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av slutredovisning för exploateringspro-
jektet 
Policy för exploateringsredovisning, beslutad av kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 
154 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna slutredovisningen av exploateringsprojektet Borrby Kringlorna 1 och 
lägga dessa till handlingarna. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-06-15  
 
 
 
 
 
 

§ 108   Dnr 2022/162 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Slutredovisning av exploateringsprojekt -Simrishamn handelsområdet 
etapp 1  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt gällande exploateringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av exploate-
ringsprojekt när det är klart i sin helhet. Exploateringsprojektet ses som klart när inga fler 
utgifter beräknas belasta projektet. Varje år görs en bedömning av vilka projekt som inför 
bokslutet ska bedömas vara klart och slutredovisas. 
 
Samhällsplaneringsnämnden har nu inkommit med slutredovisning av Simrishamn han-
delsområde etapp 1. Sammantaget har detta projekt 
resulterat i ett överskott som uppgår till 2 458 570 kronor.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-03-24 § 69 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-25 
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av slutredovisning för exploaterings-
projektet 
Policy för exploateringsredovisning, beslutad av kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 
154 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna slutredovisningen av exploateringsprojektet Simrishamn handelsområde 
etapp 1 och lägga dessa till handlingarna. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
 
 
 
 

14



  
 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-06-15  
 
 
 
 
 
 

§ 109   Dnr 2022/163 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Slutredovisning av exploateringsprojekt -Simris 2033 Lindhaga  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt gällande exploateringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av exploate-
ringsprojekt när det är klart i sin helhet. Exploateringsprojektet ses som klart när inga fler 
utgifter beräknas belasta projektet. Varje år görs en bedömning av vilka projekt som inför 
bokslutet ska bedömas vara klart och slutredovisas. 
 
Samhällsplaneringsnämnden har nu inkommit med slutredovisning av Simrishamn Simris 
203:3 Lindhaga. Sammantaget har detta projekt 
resulterat i ett överskott som uppgår till 317 375 kronor.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-03-24 § 70 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av slutredovisning för exploaterings-
projektet 
Policy för exploateringsredovisning, beslutad av kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 
154 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna slutredovisningen av exploateringsprojektet Simrishamn Simris 203:3 
Lindhaga och lägga dessa till handlingarna. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-06-15  
 
 
 
 
 
 

§ 110   Dnr 2022/60 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C) - In-
rättande av tjänst som landsbygdsutvecklare  

Ärendebeskrivning 
 
Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C) har inkommit med en motion daterad 
den 9 februari 2022, avseende inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare. 
 
Av motionen framgår att mycket av landsbygdens resurser är avgörande för att bygga en 
hållbar utveckling och stärka kommunens attraktionskraft. Närheten till service, vård, om-
sorg och utbildning med hög tillgänglighet och god kvalité är grundförutsättningar för en 
levande landsbygd. Det finns ett rikt kultur- och föreningsliv samt ett stort engagemang i 
Simrishamns kommuns byar, men landsbygdens kunskap och kännedom når inte alltid 
fram till kommunens politiker och tjänstepersoner. För kommunens utveckling är det nöd-
vändigt att tillvarata detta engagemang. 
 
Vidare lyfter Centerpartiet fram i motionen betydelsen av att utveckla och förbättra dialo-
gen mellan lokala aktörer och kommunens tjänstepersoner och politiker, ur ett medborgar- 
och demokratiperspektiv. Centerpartiet föreslår därför att kommunen inrättar en tjänst som 
landsbygdsutvecklare vars uppgift bland annat kan vara att fungera som en länk mellan 
representanter i byalag och föreningar samt att inspirera och stimulera det lokala engage-
manget. 
En landsbygdsutvecklare blir också en viktig stödfunktion för utvecklingen av landsbygden 
och därmed också kommunen, som håller kontakt med näringslivet, kommuner och andra 
myndigheter i dessa frågor. Byarnas förslag och idéer redovisar sedan landsbygdsutveckla-
ren till politiken.  
 
Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet att kommunfullmäktige bifaller motionen - in-
rättande av tjänst som landsbygdsutvecklare. 
 
Samhällsplaneringsnämnden, till vilka motionen remitterades, beslutade vid sammanträde 
den 19 maj 2022, § 133, att bifalla motionen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-05-19, § 133  
Inkommen motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C) - Inrättande 
av tjänst som landsbygdsutvecklare, 2022-02-09 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-06-15  
 
 
 
 
 
 

§ 110 forts   Dnr 2022/60 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
Yrkande 
 
Mats Bengtsson (C) yrkar att motionen bifalles och att finansiering får tas upp i ordinarie 
budgetprocess inför 2023. 
 
Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till Mats Bengtssons (C) yrkande. 
 
Avstå från att delta i beslut 
 
Bengt-Åke Lindell (SD) avstår från att delta i beslut av ärendet. 
 
Beslutsomgång 
 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet ställer sig bakom Mats Bengtssons (C) yr-
kande vilket arbetsutskottet gör. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Motionen bifalles och finansiering tas upp i ordinarie budgetprocess inför 2023. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-06-15  
 
 
 
 
 
 

§ 111   Dnr 2021/249 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Pia Ingvarsson (S) och Lennart Månsson (S) - Inför måltids-
sällskap inom vård- och omsorg  

Ärendebeskrivning 
 
En motion är ställd från Socialdemokraterna till Simrishamns kommunfullmäktige angåen-
de den goda maten – i gott sällskap.  
 
I motionen föreslås att Simrishamns kommun inför måltidssällskap inom vård och omsorg 
vilket inte ska vara biståndsbedömt utan ske på frivillig väg och anordnas tillsammans med 
frivilligorganisationerna.  
 
Avdelningen för hälsa, vård och omsorg i Simrishamns kommun har fått i uppdrag att un-
dersöka möjligheten för måltidsvän. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Motion från Socialdemokraterna i Simrishamn, 2021-06-21. 
 
Yrkande 
 
Pia Ingvarsson (S) yrkar att motionen ska anses vara besvarad. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
• Motionen anses besvarad med hänvisning till att socialnämnden idag arbetar med 

projekt att minska ensamhet bland äldre och samordning sker tillsammans med fri-
villigorganisationerna.  

 
_____ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-06-15  
 
 
 
 
 
 

§ 112   Dnr 2022/240 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revidering ”Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för internhyror   för 
kommunala verksamhetslokaler inom Simrishamns kommun  

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsplaneringsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige, beslut 2022-01-31 §9, 
att anpassa internhyrespolicyn och riktlinjerna för hyressättning så att de följer kommunens 
ekonomistyrningsprinciper. Det som behöver förändras är vilket index som ska användas 
vid omräkning av bashyran och när i tiden omräkning ska ske. 
 
Samhällsplaneringsnämnden har nu inkommit med sitt förslag till anpassning efter kom-
munens ekonomistyrningsprinciper, vilket innebär att uppräkning av internhyran ska ske 
enligt Prisindex för Kommunal Verksamhet, PKV. 
 
Samhällspaneringsnämnden har gjort några redaktionella justeringar, bland annat ändras de 
rubriker som har formen av en fråga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll daterad 2022-05-19 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-04 
Förslag till reviderad Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för internhyror för kommunala 
verksamhetslokaler inom Simrishamns kommun, daterad 2022-05-03 
Kommunfullmäktiges beslut daterad 2022-01-31 § 9. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Anta anpassningen av beräkning av internhyran så att den följer Prisindex för 
Kommunal Verksamhet, PKV 
 

• Anta den reviderade ”Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för internhyror för kom-
munala verksamhetslokaler inom Simrishamns kommun” daterad 2022-05-03.  

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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