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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 09.00-12.30, ajournering kl 10.00-10.10, 11.30-11.40 
 Beslutande Jeanette Ovesson (M) 
Mats Bengtsson (C) 
Pia Ingvarsson (S) 
Gudrun Schyman () 
Tomas Assarsson (SD) 

Övriga närvarande Patricia Åberg, lokalstrateg, § 143 
Sofie Bredahl, tillväxtchef, § 153 
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Lars Johan Rosvall, ekonomichef, §§ 147-148, 154-155 
Diana Olsson kommundirektör 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
 2022-09-21  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 137 Val av justerare 2022/19  
§ 138 Fastställande av ärendelista 2022/20  
§ 139 Information från kommunstyrelsens ordförande 2022/21  
§ 140 Information från kommundirektören 2022/22  
§ 141 KLK information 2022/13  
§ 142 Meddelanden 2022/23  
§ 143 Information om lokalförsörjningsprocessen 2022/312  
§ 144 Meddelande om förordnande av begravningsombud 2022/309  
§ 145 Begäran om yttrande -ansökan om förordnande som 

borgerlig vigselförrättare Hans-Olof Höglund 
2022/315  

§ 146 Lokalrevision Kommunstyrelsen 2024 2022/313  
§ 147 Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen per den 31 

augusti 2022 
2022/201  

§ 148 Internkontroll nämnder 2023 2022/266  
§ 149 Årsredovisning 2021 - Sydöstra Skånes samordnings-

förbund 
2022/271  

§ 150 Verksamhetsområde för vatten och avlopp  - Mellby 
65:4 

2022/298  

§ 151 Verksamhetsområde för vatten och avlopp  - Gislöv 
17:272 och Gislöv 17:273 

2022/299  

§ 152 Lokala ordningsföreskrifter 2022/159  
§ 153 Motion från Ingmarie Jacobsen (FI) - Näringslivsenhet 

samt nya mål för besöksnäringen. 
2022/136  

§ 154 Budget 2023-2027 2021/354  
§ 155 Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla Ege-

nandelsprogram, justerat aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans samt justerat ägardirektiv till Kom-
munassurans 

2022/294  

§ 156 Kiviks museum, lokaler 2021/411  
§ 157 Revidering i kommunfullmäktiges arbetsordning 2022/320  
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§ 137   Dnr 2022/19 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare 

Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson (S).  

_____ 
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§ 138   Dnr 2022/20 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

• Godkänna upprättad ärendelista. 

_____ 
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§ 139   Dnr 2022/21 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M), lämnar följande information: 

Medlemsmöte har ägt rum med SÖRF.  
 
Verksamhetsfrågor och budget diskuterades. Behov av uppräkning av medlemsavgiften 
med 6,8 %. Förslag finns på 5,8 % med besparing på 3 % från kommunens ekonomer. Föl-
jer linjen från övriga kommuner. Besked ges när kommunerna tagit sin budget.  
 
Sammanträde har även ägt rum med SÖSK.  
 
Pratades om ekonomi och kompetenssvårigheter som kommunerna har. Bestämt att SÖSK 
ska ses över – hur har arbetet fungerat i SÖSK och vilket fokus ska man ha i framtiden. 
 
_____ 
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§ 140   Dnr 2022/22 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från kommundirektören 

Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information: 

Stina Lundquist har slutat sin tjänst som bitr kommundirektör och ersatts av kanslichef 
Anita Ipsen under i första hand 6 månader. Under tiden ska organisationen ses över på 
kommunledningskontoret. 
 
Kommundirektören har haft uppdraget att se över organisationen för räddningsvärnen. Mö-
te kommer ske med samtliga räddningsvärn innan beslut kommer fattas. 
 
Kontakter med företag som är kopplade till turistnäringen har meddelat att de kommer 
stänga ner under vintern på grund av kostnaderna för elförsörjning. Handlar om ca 10 före-
tag. 
 
Informerar om Äppellundens lokalerna som Kiviks museum vill köpa. Klausul i avtalet om 
återköpsrätt är inte juridisk hållbar. Försäljning av lokal till underköpspris är inte möjlig då 
det gäller Äppellunden.  
 
Nedskrivning av mottagandet av kommuntalet av Ukrainska flyktingar kommer inte ske. 
57 platser gäller och man räknar med att samma antal gäller under 2023.  
Migrationsverket ordnar inte asylplatser utan det är kommuners ansvar sedan den 1 juli 
2022. Kommunerna har 3 veckor på sig att ordna detta. 
 
1 173 personer ska placeras ute i kommunerna. 2 boenden i Skåne kommer läggas ner och 
dessa personer kommer bl a placeras i Simrishamns kommun.  
 
12 personer har i dagsläget tagits emot, 2 personer är aviserade att komma och man räknar 
med ytterligare 43 personer som ska placeras innan den 31 december 2022. Totalt ska 
kommunen ta emot 57 + 19 personer.  
 
Migrationsverket aviserar att en vinter är på gång och många flyktingar är på väg till Sve-
rige. 
 
Äppellundens 20 platser måste användas som boende för flyktingar. Kommunen saknar 
fortfarande boendeplatser. Antalet kvotflyktingar för 2022 är 19 personer. 
 
Behöver kommunen köpa platser får kommunen stå för kostnaden eftersom ersättningen 
från Migrationsverket inte räcker till. 
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§ 140 forts   Dnr 2022/22 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
____ 
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§ 141   Dnr 2022/13 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
KLK information 

Enhetschef/bitr kommundirektör Anita Ipsen lämnar följande information: 

Arbetet med digital arbetsplats är inne i en aktiv fas under hösten. Handlar om hur kom-
munens intranät ska se ut och vad som ska publiceras. 
 
Arbetet med e-arkiv har kommit igång igen efter att den nya upphandlingen gjorts klar. 
 
_____ 
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§ 142   Dnr 2022/23 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden 

Bilagd sammanställning över inkomna meddelanden redovisas. 

ARBETSUTSKOTETS BESLUT 

• Lägga inkomna meddelanden till handlingarna. 

_____ 
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§ 143   Dnr 2022/312 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information om lokalförsörjningsprocessen 

Lokalstrateg Patricia Åberg informerar om lokalförsörjningsprocessen.  

Lokalplaneringsgruppen består av förvaltningschefer, ekonomichef, fastighetschef och 
lokalstrateg. Gruppen ska göra en övergripande katalogisering av behovet. 
 
Målet är att få en balans mellan efterfrågan och tillgång. Kommunen ska ses som en helhet.  
 
Lokalrevision ska beslutas i varje nämnd. Lokalplaneringsgruppen bereder ärendet. Efter 
ytterligare beredningar lämnas underlaget till budgetberedningen innan slutligt beslut i 
kommunfullmäktige, juni 2023. 
 
Remiss skickas till Samhällsplaneringsnämnden som yttrar sig över underlaget som lokal-
planeringsgruppen tar fram vad gäller nämndernas behov. Därefter går det tillbaka till lo-
kalplaneringsgruppen som ytterst bereder ärendet inför beslut i kommunfullmäktige.  
 
_____ 
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§ 144   Dnr 2022/309 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelande om förordnande av begravningsombud  

Ärendebeskrivning 
 
Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. 
För att säkerställa att församlingarna tar tillvara på de personers intressen som inte tillhör 
svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen begravningsombud i varje kommun. Ett begrav-
ningsombud utses på en period av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari efter 
det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Uppdraget som begravningsombud är inte 
politiskt.  
 
Länsstyrelsen i Skåne har i skrivelse den 6 september 2022 begärt att Simrishamns kom-
mun lämnar förslag på lämplig person för uppgiften som begravningsombud. 
 
Länsstyrelsen förordnade 2021 Anders Larsson, Box 25, 273 21 Tomelilla, som begravnings-
ombud för församlingarna inom Simrishamns kommun. Förordnandet gäller för tiden den 22 
oktober 2021 till och med den 31 december 2022. 
 
Anders Larsson som redan har detta uppdrag har meddelat Länsstyrelsen att han är intres-
serad av att fortsätta med uppdraget. Vid telefonkontakt den 8 september 2022 bekräftar 
Anders Larsson att han ställer sig positiv till att Simrishamns kommun föreslår honom som 
begravningsombud under kommande fyra år.  
 
Vid telefonkontakt med Länsstyrelsen ställer sig Länsstyrelsen positiva till att kommunen 
föreslår Anders Larsson under ytterligare fyra år. 
 
Då Länsstyrelsen önskar svar senast den 3 oktober 2022, kommer ärendet inte hinna med 
beslut i kommunstyrelsen, och kommunstyrelsens arbetsutskott fattar därför enligt kom-
munstyrelsens delegationsordning beslut enligt punkt 1.4.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-09 
E-brev från Länsstyrelsen, 2022-09-06 
Informationsmaterial om att vara begravningsombud, 2022-09-06 
Meddelande från Länsstyrelsen, 2022-09-06 
Länsstyrelsens förordnande av Anders Larsson 2021, 2021-10-22 
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§ 144 forts   Dnr 2022/309 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 

• Simrishamns kommun föreslår att länsstyrelsen förordnar Anders Larsson som be-
gravningsombud.  

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Länsstyrelsen Skåne 
Anders Larsson Tomelilla 
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§ 145   Dnr 2022/315 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Begäran om yttrande - ansökan om förordnande som borgerlig vigselför-
rättare Hans-Olof Höglund  

Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen har i remiss begärt kommunens yttrande över ansökan om förlängt förordnande 
som borgerlig vigselförrättare i Simrishamns kommun. Länsstyrelsen önskar besked senast den 
3 oktober 2022 om hur kommunen bedömer behovet av vigselförrättare.  
 
För Simrishamns kommun finns för närvarande hos Länsstyrelsen registrerat fem borgerliga 
vigselförrättare.  
 
Förordnandet som borgerlig vigselförrättare för en av dessa fem befintliga vigselförrättare gäl-
ler till den 31 december 2022.  
 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-03-25 fanns två ärenden uppe till 
beslut där Länsstyrelsen önskade kommunens syn på behovet av ytterligare borgerliga vigsel-
förrättare. Det beslutades då i båda ärendena att det inte finns behov av ytterligare borgerliga 
vigselförrättare i Simrishamns kommun. Vid detta tillfälle fanns det sju borgerliga vigselförrät-
tare i kommunen. Även 2020-08-26 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i ytterligare ett 
ärende att ytterligare behov av borgerliga vigselförrättare inte finns i kommunen.  
Sedan dess har två borgerliga vigselförrättares uppdrag upphört, så idag finns alltså fem bor-
gerliga vigselförrättare i kommunen.  
 
I det ärende där Länsstyrelsen nu vill ha Simrishamns kommuns bedömning av behovet av 
vigselförrättare, gäller det alltså ingen utökning av fler borgerliga vigselförrättare utan endast 
en förlängning av befintligt uppdrag. 
 
Då Länsstyrelsen önskar svar senast den 3 oktober 2022, kommer ärendet inte hinna med 
beslut i kommunstyrelsen, och kommunstyrelsens arbetsutskott fattar därför enligt kom-
munstyrelsens delegationsordning beslut enligt punkt 1.4.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-09 
Begäran om yttrande från Länsstyrelsen, 2022-09-07 
Ansökan från Hans-Olof Höglund till Länsrätten om förlängt förordnande som borgerlig 
vigselförrättare, 2022-08-25 
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§ 145 forts   Dnr 2022/315 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 

• Simrishamns kommun ställer sig positiva till en förlängning av förordnandet då befint-
ligt behov av borgerliga vigselförrättare bedöms kvarstå.  

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Länsstyrelsen 
Hans-Olof Höglund 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
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§ 146   Dnr 2022/313 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Lokalrevision Kommunstyrelsen 2024  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt lokalförsörjningsprocessen ska varje nämnd i september besluta om vilka lokalbe-
hov nämnden har de kommande åren. Dessa beslut skickas sedan för beredning i lokalpla-
neringsgruppen, som består av samtliga förvaltningschefer, ekonomichef, lokalstrateg samt 
fastighetschef.  
 
Lokalplaneringsgruppen sätter samman lokalförsörjningsplanen för åren 2024–2028 utifrån 
nämndernas beslut vid lokalrevision, som skickas på remiss till samhällsplaneringsnämn-
den, för att sedan beredas en sista gång innan planen redovisas för budgetberedningen som 
ett underlag för investeringsbudgeten. Lokalförsörjningsplanen läggs därefter fram för an-
tagande i kommunfullmäktige tillsammans med investeringsbudgeten för 2024.  
 
Lokalrevision har nu genomförts för kommunstyrelsen utifrån en kommungemensam mall och 
visar nämndens lokalbehov inom nämndens ansvarsområde de kommande åren. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-09 
Lokalrevision Kommunstyrelsen 2024 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 

• De i lokalrevisionen redovisade lokalbehoven för kommunstyrelsen lämnas till lokal-
försörjningsgruppen för vidare beredning vid framtagande av lokalförsörjningsplan för 
antagande 2023. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
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§ 147   Dnr 2022/201 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Verksamhetsberättelse, Kommunstyrelsen – jan-augusti 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret har upprättat en verksamhetsberättelse för perioden januari till 
augusti 2022. 
 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 3,9 mnkr. Detta främst på grund av 
tjänstledigheter och vakanta tjänster på kommunledningskontoret men även att ett nytt dy-
rare avtal avseende datakommunikation till kommunens verksamheter inte har börjat gälla 
än samt att kapitalkostnaderna kommer bli lägre än budgeterat eftersom all investerings-
budget inte kommer användas i år. 
 
Även kostnader för kollektivtrafik bedöms bli lägre än budgeterat, detta beroende på att en 
upphandling av snurringen gjordes förra hösten och det vinnande anbudet var lägre än 
budget samt att möjligheten till gratis kollektivtrafik inom kommunens gränser för dem 
som fyllt 75 år nyttjas i mindre omfattning än beräknat. 
 
Det prognostiserade överskottet härrör sig också till att medlemsavgiften till sörf bedöms 
bli lägre än budgeterat, att det är färre sökande till feriearbete i år samt att de fackliga or-
ganisationerna har vakanser bland ombuden vilket leder till minskade kurskostnader och 
användandet av facklig tid. 
 
Av sex fastställda nämndmål bedöms ett mål inte bli uppfyllt, fyra mål bli delvis uppfyllda 
och ett mål kan vi inte följa upp i år.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2022-09-12 
Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen jan-aug 2022 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 
▪ Godkänna verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen för januari-augusti 2022. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (beslutsförslag) 
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§ 148   Dnr 2022/266 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Internkontroll nämnder 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har ansvaret för att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämn-
der och förvaltningar. Intern kontroll handlar ytterst om att säkerställa att grunduppdraget och 
de kommunala målen uppnås. Intern kontroll är alltså ett hjälpmedel och inte ett mål i sig. 
 
Nämnderna har upprättat bruttolistor för interna kontrollplaner för 2023 efter genomförd risk- 
och väsentlighetsanalys. Nämnderna har fattat beslut om vilka kontrollmål nämnden ska arbeta 
med nästkommande år. Kommunstyrelsen fastställer i sin tur en samlad internkontrollplan för 
hela kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2022-09-15 
Nämndernas interna kontrollplaner 2023 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 

• Godkänna nämndernas interna kontrollplaner för 2023 
 

• Informera kommunfullmäktige om beslutet 
 
______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (beslutsförslag) 
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§ 149   Dnr 2022/271 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Årsredovisning 2021 - Sydöstra Skånes samordningsförbund  

Ärendebeskrivning 
 
Sydöstra Skånes Samordningsförbund har inkommit med sin årsredovisning inklusive revi-
sionsberättelse för 2021. 
 
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och 
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15  
Årsredovisning 2021 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund daterad 2022-03-30 
Protokoll nr 2 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund daterad 2022-03-30 § 16 
Resultatanalys 2021 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund 
KPMG:s revisionsberättelse daterad 2022-06-21 
KPMG:s rapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 daterad 2022-
06-21 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 för Sydöstra Skånes Samord-
ningsförbund  

 
______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-09-21  
 
 
 
 
 
 

§ 150   Dnr 2022/298 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Verksamhetsområde för vatten och avlopp  - Mellby 65:4  

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 25 augusti 2022 att fastställa verksamhetsområ-
de omfattande dricksvatten och spillvatten för Mellby 65:4 i enlighet med kartmaterial i ären-
det.  
 
Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) ska kommunen bestämma det geo-
grafiska område, verksamhetsområde, inom vilket vattentjänster behöver ordnas och därefter 
tillse att detta behov av vattentjänster snarast tillgodoses genom en allmän vattenanläggning. 
Ägare till fastigheter som är belägna inom ett verksamhetsområde för den allmänna Va-
anläggningen har rätt och skyldighet att ansluta sig till anläggningen enligt LAV. Huvudman-
nen har därmed också rätt att ta ut anläggningsavgift för att täcka kostnaderna.  
 
På initiativ av Österlen VA föreslås att ett verksamhetsområde bestäms för vattentjänsterna 
dricksvatten och spillvatten enligt i ärendet redovisat kartmaterial för fastigheten Mellby 65:4. 
 
Fastigheten Mellby 65:4 är nyligen avstyckad från en större lantbruksenhet (Mellby 65:1) 
och ligger i anslutning till sammanhållen bebyggelse som är inom verksamhetsområde. 
 
Fastighetsägaren har nyligen lämnat in ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus, även på ytan öster om aktuell fastighet. Går detta igenom och fastigheten 
blir avstyckad är det aktuellt att även lämna förslag på att ta med denna yta i verksamhets-
område. 
 
För att säkra att i framtiden kunna leverera hållbara vattentjänster finns det ett behov att ta in 
fastigheten i ett verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 29 augusti 2022. 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 25 augusti 2022 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 13 juli 2022 
Karta, förslag till utökat verksamhetsområde VO, 31 maj 2022 
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§ 150 forts   Dnr 2022/298 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvatten för Mellby 65:4 
i enlighet med redovisat kartmaterial. 

 
_____ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 151   Dnr 2022/299 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Verksamhetsområde för vatten och avlopp  - Gislöv 17:272 och Gislöv 
17:273  

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 25 augusti 2022 att fastställa verksamhetsområ-
de omfattande dricksvatten, spillvatten och dagvatten för fastigheterna Gislöv 17:272 och 
Gislöv 17:273 i enlighet med kartmaterial i ärendet. 
 
Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) ska kommunen bestämma det geo-
grafiska område, verksamhetsområde, inom vilket vattentjänster ska ordnas och sedan se till att 
behovet av vattentjänster snarast tillgodoses genom en allmän vattenanläggning. Ägare till 
fastigheter som är belägna inom ett verksamhetsområde för den allmänna Va-anläggningen har 
rätt och skyldighet att ansluta sig till anläggningen enligt LAV. Huvudmannen har därmed 
också rätt att ta ut anläggningsavgift för att täcka sina kostnader.  
 
Fastigheterna Gislöv 17:272 och Gislöv 17:273 ligger i vattenskyddsområde och i anslutning 
till sammanhållen bebyggelse som är inom verksamhetsområde. Fastigheterna söder om dessa, 
Gislöv 17:270 och Gislöv 17:271 blev nyligen antagna till verksamhetsområde. Fastighetsäga-
ren har gjort avstyckningar i två omgångar, varpå det lett till två ärenden. För att säkra framtida 
leveranser av hållbara vattentjänster föreslås på initiativ av Österlen VA, att fastigheterna tas in 
i ett verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i enlighet med kartmaterial 
i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 29 augusti 2022. 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 25 augusti 2022. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 13 juli 2022. 
Karta, förslag på verksamhetsområde VO, 27 maj 2022 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten, spillvatten och dagvatten för 
Gislöv 17:272 och Gislöv 17:273 i enlighet med redovisat kartmaterial. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 152   Dnr 2022/159 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Lokala ordningsföreskrifter  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2015, § 91 att ge dåvarande samhällsbyggnadsnämn-
den i uppdrag att revidera lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun. Samhälls-
byggnadsnämnden konstaterade att en ändring av de lokala ordningsföreskrifterna behöver 
kungöras och remitteras till olika myndigheter och gav förvaltningschefen i uppdrag att arbeta 
fram lokala ordningsföreskrifter och remittera till lämpliga remissinstanser. Redovisning skulle 
ske hösten 2015 och de nya ordningsföreskrifterna planerades att börja gälla från och med 
2016. 
  
Arbete har sedan dess nedprioriterats på grund av resursbrist, men det har i handlingsplan för 
sommaråtgärder, som antogs av samhällsplaneringsnämnden den 17 december 2020 § 281, 
konstaterats att de lokala ordningsföreskrifterna behöver revideras. 
  
Samhällsplaneringsnämnden godkände den 18 mars 2021, §59 Projektdirektiv - Översyn av 
lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun.  
 
Ärendet med reviderade föreskrifter lyftes i samhällsplaneringsnämnden den 24 februari 2022, 
§ 24, men återremitterades för klargörande vad gäller revideringarna. Förslaget godkändes i 
samhällsplaneringsnämnden den 24 mars 2022, §64. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2022, §57 att återremittera ärendet med uppdrag till 
samhällsplaneringsnämnden att titta på hur förslaget påverkar tillgängligheten.  
 
Samhällsplaneringsnämnden beslutar den 25 augusti 2022, §169 att anta det reviderade försla-
get med förtydligande kring tillgänglighet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-30 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-08-25 §169 
Samhällsbyggnadsförvaltnings tjänsteskrivelse 2022-07-22 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun, 2022-07-22 
Kartbilaga till Lokala ordningsföreskrifter, 2022-07-22 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-04 
Kartbilaga Skötselområde Borrby backar, 2022-03-29 
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2022-03-24 §64 
Föreslagna Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun, 2022-03-16 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-16 
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§ 152 forts   Dnr 2022/159 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Gällande ordningsföreskrifter som ska ersättas av förslaget:  
 Allmänna lokala ordningsföreskrifter, beslutade av kommunfullmäktige den 28 
feb-ruari 2011, §12, Länets författningssamling 12FS 2011:13  
 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Simrishamns kommun, beslutade av 
kommunfullmäktige den 28 februari 2011, §12, Länets författningssamling 12FS 2011:13  
 Kartbilaga till allmänna lokala ordningsföreskrifter, 28 februari 2011  
 Ändring i 20 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Simrishamns 
kom-mun, Kommunfullmäktige den 27 juni 2011, Länets författningssamling 12FS 2012:24. 
 
Yrkande  
 
Mats Bengtsson (C) yrkar att § 17 får följande lydelse: Förbud mot parkering i en 5 meter bred 
zon mot havet i förlängningen av Granhyddevägen vid Borrby strand. 
 
Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till Mats Bengtssons (C) yrkande. 
 
Gudrun Schyman () yrkar bifall till samhällsplaneringsnämndens beslutsförslag.  
 
Omröstning 
 
Ordföranden ställer proposition på att godkänna Mats Bengtssons (C) yrkande mot Gudrun 
Schymans () yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat enligt Mats Bengtssons (C) 
yrkande. 
 
Arbetsutskottet har beslutat enligt Mats Bengtssons (C) yrkande. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• § 17 får följande lydelse: Förbud mot parkering i en 5 meter bred zon mot havet i för-
längningen av Granhyddevägen vid Borrby strand. 

 
• I övrigt anta redovisat förslag till Lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kom-

mun. 
___________ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 153   Dnr 2022/136 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Ingmarie Jacobsen (FI) - Näringslivsenhet samt nya mål för 
besöksnäringen.  

Ärendebeskrivning 
 
IngMarie Jacobsson (F!) har kommit in med en motion kopplat till näringslivets framtida 
utveckling.  
 
I motionen föreslås att  

• en ny Näringslivsenhet/ Utvecklingsenhet bildas, kopplad till SINAB 
  

• kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag med målsättning att öka be-
söksnäringens värde av varor och tjänster samt antalet årsarbeten med 50% jämfört 
med 2021. Målet skall vara uppnått senast 2028 med avstämningspunkter som inför 
varje årsbudget. Ett utkast till åtgärdsprogram skall presenteras före 2022 års ut-
gång. 
 

Motionen kopplar till tidigare genomförd utredning och motionen föreslås därför avslås.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2022-08-30 
Rapport Organisationsöversyn näringslivs och destinationsutvecklingsarbete, daterad 2021-05-
10   
KS beslut om näringslivsrapporten 21-08-18 
Motionen 
 
Avstå från att delta i beslut 
 
Gudrun Schyman () avstår från att delta i beslut av ärendet. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Motionen avslås. 
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§ 153 forts   Dnr 2022/136 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)  
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§ 154   Dnr 2021/354 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Budget 2023-2027  

Ärendebeskrivning 
 
Detta ärende avser fastställande av budgeten för åren 2023–2027. 
 
Alliansen har inkommit med förslag till budget för åren 2023–2027. Förslaget finns bifogat 
till detta ärende. Budgeten innebär en oförändrad skattesats på  
20,51 %. Invånarantalet 2023 är baserat på ett antagande om 19 100 invånare. För åren 
2024 till 2027 har invånarantalet räknats upp med 100 invånare varje år. 
Nämndernas ramar, exklusive kapitalkostnader, har till 2023 räknats upp med en pris- och 
lönekompensation på 4 procent. Nämndernas ramar har också justerats utifrån omräkning 
av kapitalkostnader. 
Balanskravsresultatet motsvarar för år 2023 2,9 procent av skatter och statsbidrag. 
 
I beräkningarna ingår ett kompletterande uttag från pensionskapitalet år 2023 med ytterli-
gare 13 mnkr. För år 2023 blir det sammanlagda uttaget från pensions-kapitalet 26 mnkr 
eftersom inget uttag gjordes år 2021.  
 
År 2023 beräknas det vara lågkonjunktur i Sverige. Enligt Sveriges kommuner och regio-
ners cirkulär 22:28 från augusti så är det underliggande skatteunderlaget för riket 0,6 % 
lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren, vilket gör disposition från 
resultatutjämningsreserven möjlig.   
I beräkningarna ingår en budgetdisposition ur resultatutjämningsreserven på 11,3 mnkr. 
Enligt riktlinjerna för resultatutjämningsreserven står det att kommunen kan i samband 
med budgetbeslutet planera för att göra en disponering från resultatutjämningsreserven. 
Slutligt beslut kan dock tas först i samband med behandlingen av årsredovisningen 2023, 
vilket kommer att ske i april 2024. 
 
Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet den 20 juni 2022, § 74, om investerings-
budget och exploateringsbudget för 2023 med plan för åren 2024–2027. Detta ska beslutas 
i november igen av det nyvalda fullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har berett revisonens budget för 2023 med plan för åren 
2024 till 2027. 
 
Beslut att fatta: 
 
• Fastställa skattesatsen för 2023 till 20,51 procent.  
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§ 154 forts   Dnr 2021/354 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

• Godkänna finansiella och verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning 
(se avsnitt Mål för god ekonomisk hushållning och Verksamhetsmässiga mål).  
 
• Godkänna att nämndernas budgetansvar ska följa avsnittet Budgetuppföljning. 
 
• Fastställa driftbudgeten för 2023–2027, dvs nämndernas ramar samt finansieringen (se 
avsnitt Driftsbudget).  
 
• Godkänna nämndernas investeringsramar och investeringsprojekt 2023–2027  
(se avsnitt Investeringsbudget). 
 
• Medge undantag från fastställt finansiellt mål inom God ekonomisk hushållning vilket 
säger att investeringar inom den skattefinansierade verksamheten inte ska lånefinansieras. 
Undantaget avser projektet Ny förskola i Simrishamns stad.  
 
• Projektet Ny förskola i Simrishamns stad således medges lånefinansiering. 
 
• Projektet Ny förskola i Simrishamns stad får inte starta förrän kommunfullmäktige har 
fattat ett igångsättningsbeslut. Inför kommunfullmäktiges igångsättningsbeslut behöver 
samhällsplaneringsnämnden ta fram ett väl genomarbetat kalkylunderlag. 
 
• Godkänna att beskrivna investeringsregler ska gälla (se sidan 9). 
 
• Godkänna exploateringsbudget och exploateringsprojekt 2023–2027 (se avsnitt Exploate-
ringsbudget). 
 
• Godkänna föreslagna resultat-, finansierings- och balansbudgetar för åren 2023–2027 (se 
avsnitt Resultat-, finansierings- och balansbudgetar). 
 
• Godkänna kompletterande uttag från pensionskapitalet år 2023 med ytterligare 13 mnkr.  
 
• Godkänna en budgetdisposition ur resultatutjämningsreserven år 2023 med 11,3 mnkr.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-09-14 
Alliansens förslag till budget 2023–2027 
Bilaga 1 – förklaring till Alliansens driftsramsberäkning 
 
Avstå från att delta i beslut 
 
Pia Ingvarsson (S), Gudrun Schyman () och Tomas Assarsson (SD) avstår från att delta i 
beslut av ärendet. 
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§ 154 forts   Dnr 2021/354 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
  
• Fastställa skattesatsen för 2023 till 20,51 procent.  
 
• Godkänna finansiella och verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning 
(se avsnitt Mål för god ekonomisk hushållning och Verksamhetsmässiga mål).  
 
• Godkänna att nämndernas budgetansvar ska följa avsnittet Budgetuppföljning. 
 
• Fastställa driftbudgeten för 2023–2027, dvs nämndernas ramar samt finansieringen (se 
avsnitt Driftsbudget).  
 
• Godkänna nämndernas investeringsramar och investeringsprojekt 2023–2027  
(se avsnitt Investeringsbudget). 
 
• Medge undantag från fastställt finansiellt mål inom God ekonomisk hushållning vilket 
säger att investeringar inom den skattefinansierade verksamheten inte ska lånefinansieras. 
Undantaget avser projektet Ny förskola i Simrishamns stad.  
 
• Projektet Ny förskola i Simrishamns stad således medges lånefinansiering. 
 
• Projektet Ny förskola i Simrishamns stad får inte starta förrän kommunfullmäktige har 
fattat ett igångsättningsbeslut. Inför kommunfullmäktiges igångsättningsbeslut behöver 
samhällsplaneringsnämnden ta fram ett väl genomarbetat kalkylunderlag. 
 
• Godkänna att beskrivna investeringsregler ska gälla (se sidan 9). 
 
• Godkänna exploateringsbudget och exploateringsprojekt 2023–2027 (se avsnitt Exploate-
ringsbudget). 
 
• Godkänna föreslagna resultat-, finansierings- och balansbudgetar för åren 2023–2027 (se 
avsnitt Resultat-, finansierings- och balansbudgetar). 
 
• Godkänna kompletterande uttag från pensionskapitalet år 2023 med ytterligare 13 mnkr.  
 
• Godkänna en budgetdisposition ur resultatutjämningsreserven år 2023 med 11,3 mnkr.  
 
___________ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 155   Dnr 2022/294 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla Egenandelsprogram, 
justerat aktieägaravtal gällande Kommunassurans samt justerat ägardi-
rektiv till Kommunassurans  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Simrishamns kommun är en av de 
72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom ägar-
kommunernas sfär.  
 
Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska fördjupa 
samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av Kommunas-
surans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag. Kommunala 
egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom 
Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i samverkan med 
övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig kostnadsminskning 
och administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför 
även andra fördelar för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare 
tjänster och att internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hante-
rats internt i kommunsektorn.  
 
För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till Egenandelspro-
gram i Kommunassurans hanterar och vad Egenandelsprogrammet mer konkret innebär 
hänvisas till sidorna 3 - 4 i bifogad skrivelse Riskhantering i Simrishamns kommun genom 
Egenandelsprogram i Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för den som önskar 
djupare förståelse hela skrivelsen.  
 
Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 
Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 november 2022 samt att ett nytt 
ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag.  
 
Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra bolagsstämman. 
  
Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16 november 2022 
att motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, under förutsättning att den extra 
bolagsstämman dessförinnan har beslutat att tillstyrka det nya aktieägaravtalet.  
 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till Egenandelspro-
grammet innebär för Simrishamns kommun nya möjligheter till effektivisering av riskhan-
teringen i kommunen och långsiktigt även kostnadsminskning.  
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§ 155 forts   Dnr 2022/294 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gällande avtal 
respektive direktiv av begränsad omfattning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-09-09 
Skrivelsen Riskhantering i Simrishamns kommun genom Egenandelsprogram i Kommu-
nassurans från den 13 juli 2022  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans i version 
med markering av ändringar samt med kommentarer  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i 
version med markering av ändringar samt med kommentarer  
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för 
ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommu-
nassurans ram (Egenandelsprogrammet) och  

 
• Uppdra åt utsett ägarombud Lars Johan Rosvall, ekonomichef, eller dennes ersätta-

re att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för 
förslaget.  

 
• Godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och 

 
• Uppdra åt utsett ägarombud Lars Johan Rosvall, ekonomichef, eller dennes ersätta-

re att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för 
förslaget.  

 
• Godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och  

 
• Uppdra åt kommunens firmatecknare Jeanette Ovesson, kommunstyrelsens ordfö-

rande och Diana Olsson, kommundirektör att den 16 november 2022 ingå aktieä-
garavtalet för Simrishamns kommuns räkning.  

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 156   Dnr 2021/411 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Kiviks museum, lokaler  

Ärendebeskrivning 
 
Kiviks muséum har sedan 1955 och fram till idag bedrivit verksamhet i lokaler på Kiviks 
skola. Lokalerna disponeras sedan 1 juni 2016 genom avtal med Simrishamns kommun 
vederlagsfritt. I samband med att fastigheten Mellby 92:26 blev föremål för försäljning 
anmälde museiföreningen sitt intresse i fastigheten. 
 
Museiföreningen, som under 2021 bildade en allmännyttig stiftelse, Stiftelsen Kiviks Mu-
seum & Arkiv, föreslår i skrivelse daterad 2021-10-11, Simrishamns kommun att ingå ett 
s.k. IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) tillsammans med Kiviks museiförening. Inom 
detta IOP föreslås kommunen upplåta fastigheten Mellby 92:26 till museiföreningen mot 
att föreningen/stiftelsen iordningställer fastigheten till museibyggnad samt tillhandahåller 
en allmän samlingslokal i fastigheten. Muséet bedriver verksamhet året runt på Kivik rik-
tad till allmänheten såväl fastboende som besökare. Byggnaden skulle genom detta part-
nerskap bli ett välkommet tillskott i utbudet av mötes- och samlingslokaler i Kivik som kan 
nyttjas av såväl medborgare, föreningar och företag.  
 
Museiföreningen har i tidigare dialog med kommunen erbjudit sig att köpa fastigheten för 
1 miljon kronor, alternativt 2,58 miljoner kronor mot att kommunen själva, eller genom 
bidrag till föreningen får byggnaden i ett acceptabelt skick. 
 
Fastigheten värderades i november 2021 till 5 miljoner kronor. Senaste budet på fastighe-
ten är 3,6 miljoner kronor (2021-09-23). Fastigheten ligger för närvarande, på grund av 
pågående dialog med museiföreningen, inte ute till försäljning.  
 
Befintlig detaljplan för Mellby 92:26 trädde i kraft 2015-05-18, med användningsområde 
BKS (bostäder, skola, kontor). Uppskattningsvis rymmer planen upp till sju lägenhe-
ter/radhus  
 
2016-04-19 beslutade byggnadsnämnden om ändrad användning för fastigheten till HVB-
hem och 2021-12-06 fattade byggnadsnämnden beslut genom förhandsbesked om utökad 
användning till att även omfatta museiverksamhet.  
 
Byggnadsnämndens bedömning är att museiverksamhet kan betraktas som en läran-
de/utbildande verksamhet, vilket avseende ändamål kan antas vara näraliggande skolända-
mål som detaljplanen medger. Ändring av användning till att omfatta även museum be-
döms inte innebära negativ påverkan på upplevelsen av området och bedöms inte påverka 
områdets miljö eller näraliggande bostadsbebyggelse negativt.  
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§ 156 forts   Dnr 2021/411 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Genom 2 kap 1§ kommunallagen finns det ett principiellt förbud mot att ge stöd till enskil-
da, såvida det inte finns ett allmänt intresse för den åtgärd som kommunen vill vidta. För 
att en viss åtgärd som en kommun vidtar ska bedömas vara av allmänt intresse krävs det att 
nyttan av åtgärden som vidtas är proportionerlig i förhållande till de insatser som vidtas.  
 
Museiverksamheten, inklusive den möteslokal som föreningen vill erbjuda medborgare 
inom fastigheten, har utan tvivel ett allmänintresse. Det är dock samhällsbyggnadsförvalt-
ningens bedömning att detta allmänintresse inte kan betraktas stå i paritet med de ekono-
miska insatser som kommunen genom förslaget förbinder sig att vidta.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 23 mars 2022, § 45, bordlades ärendet för att man 
skulle avvakta och se hur flyktingmottagningen utvecklades. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-05 
Projekt IOP – Mötesplats Kivik, skrivelse Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv 2021-10-11 
 
Yrkanden 
 
Gudrun Schyman () yrkar att lokalen ska behållas i kommunens ägo för att användas för 
flyktingmottagning. 
 
Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till Gudrun Schymans () yrkande. 
 
Jeanette Ovesson (M) yrkar att ärendet går öppet upp tillkommunstyrelsen. 
 
Pia Ingvarson (S) och Mats Bengtsson (C) yrkar bifall till Jeanette Ovessons yrkande. 
 
Omröstning 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om att ärendet går öppet upp mot Gudrun 
Schymans () yrkande att behålla lokalen i kommunens ägo, och finner att arbetsutskottet 
beslutat låta ärendet gå öppet upp till kommunstyrelsen. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Ärendet går öppet upp till kommunstyrelsen. 
 
 
______ 
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§ 156 forts   Dnr 2021/411 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutet expedieras till: 
 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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§ 157   Dnr 2022/320 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revidering i kommunfullmäktiges arbetsordning  

Ärendebeskrivning 
 
I arbetet med att se över samtliga reglementen inför ny mandatperiod lämnas härmed för-
slag till revideringar i kommunfullmäktiges arbetsordning. De förändringar som återfinns i 
förslaget är främst förtydliganden.  
Nedan redogörs samtliga revideringar i kommunfullmäktiges arbetsordning.   
 
I samband med kommunfullmäktigeberedningens rapport angående översyn av politisk 
organisation samt arvodesöversyn, antogs beslut om nytt ledamotsantal under kommun-
fullmäktiges sammanträde 20 december 2021, § 250. Förändring görs i kommunfullmäkti-
ges arbetsordning under § 1 ”Antal ledamöter”.  
 
Nuvarande lydelse:  
1 § Fullmäktige har 49 ledamöter. I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare. I 
vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.    
 
Förslag till ny lydelse:  
1 § Fullmäktige har 41 ledamöter. I vallagen (2005:837) finns det bestämmelser om antalet 
ersättare. Ersättare utses till det antal som kommunfullmäktige beslutat. 
 
Under § 10 Deltagande i sammanträde på distans har det även uppmärksammats att ett 
tydliggörande kring särskilda ärenden kan komma att kräva överläggning bakom stängda 
dörrar. Därav föreslås paragrafen förtydligas med följande lydelse;  
 
Även om huvudregeln är att kommunfullmäktiges sammanträde är öppna för allmänheten, 
kan det förekomma att ärenden behöver behandlas bakom stängda dörrar.  
 
Ändringarna gäller från och med ny mandatperiod.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-14 
Kommunfullmäktiges beslut, 2021-12-20 §250 
Kommunfullmäktigeberedningens rapport angående översyn av politisk organisation samt 
arvodesöversyn, 2020-12-04 
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§ 157 forts   Dnr 2022/320 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning med ändring av § 1 samt § 10 i en-
lighet med Kommunledningskontorets förslag.  

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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