
  
 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
 2022-01-31  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Mötet genomförs digitalt via Teams, kl 13.00-17.30, ajournering kl 14.45-
15.00, 15.30-16.00 
 

Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 
 

Utses att justera Henrik Mårtensson                                Jan Vokoun  
Justeringens 
plats och tid 

 Kommunledningskontoret, fredagen den 4 februari, kl 08.30 

Underskrifter  
 

 Paragrafer 1-19 
 Sekreterare 

 
Carina Persson  

 Ordförande 
 

Christer Akej  

 Justerande Henrik Mårtensson                                Jan Vokoun 
 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-01-31 

Datum för 
anslags uppsättande 

2022-02-04 Datum för 
anslags nedtagande 

2022-02-25 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

Carina Persson 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
 2022-01-31  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutande  Jeanette Ovesson (M) 
Karl-Erik Olsson (S) 
Fredrik Ramberg (SD) 
Jaennine Olesen (M) 
Pia Ingvarsson (S) 
Carl-Göran Svensson (C) 
Tomas Assarsson (SD) 
Kaj Ovesson (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M) 
Sven Olof Andersson Hederoth (L) 
Gudrun Schyman (FI) 
Christer Grankvist (S) 
Peter Rimsby (M) 
Alf Persson (SD) tjänstgör för Thomas Paulsson (SD) 
Christl Bengtsson (S) tjänstgör för Berit Olsson (S) 
Pontus Ekström (MP), §§ 4-19 
Mats Sundbeck (V) 
Christer Akej (M), ordförande 
Anneli Roshagen (KD) 
Anita Svensson (C) 
Christer Vigren (ÖP) tjänstgör för Christer Persson (ÖP) 
Per Andersson (S) 
Hans Dahlqvist (SD) 
Ingela Bröndel (M) tjänstgör för Frida Törnquist (M) 
Ann-Christin Råberg (S) 
Åke Andrén Sandberg (L), §§ 4-19 
Patrik Coucher (SD) 
Gun Lidman Nilsson (FI) tjänstgör för Margarethe Münt-
zing (FI), §§ 1-3 
Margarethe Müntzing (FI), §§ 4-19 
Anders Johnsson (M) 
Göran Persson (S) 
Hanna Persson (M) 
Anna Ling (C) tjänstgör för Mats Bengtsson (C), §§ 1-3 
Mats Bengtsson (C), §§ 4-19 
Bengt-Åke Lindell (S) 
Else-Beth Rolf (S) 
Sven Olsson (M) 
Peo Nilsson (SD) 
Jan Vokoun (S) 
Kristina Nilsson (M) 
Ann Touré (MP) tjänstgör för Lotta Beskow, §§ 1-3 
Lotta Beskow (MP), §§ 4-19 
Anita Olsson (S) 
Margaretha Hagstad (V) tjänstgör för Ingemar Hansson, §§ 
1-3 
Ingemar Hansson (V), §§ 4-19 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
 2022-01-31  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 Frederick Thott (M) 

Lotta Hildebrand (L) 
Jenny Assarsson (SD) 
Ingmarie Jacobsen (FI) 
Henrik Mårtensson (C) 
Lennart Månsson (S) 
Kristina Åhberg (M) 
Paul Frogner Kockum (KD) 
Kjell Dahlberg (ÖP) 
 

 
Övriga deltagande Matts Karlsson (M) 

Annika Månsson (M) 
Anitha Lindkvist (M), §§ 4-19 
Martin Nkoubou () 
Anna Ling (C), §§ 4-19 
Ylva Stockelberg Deilert (L), §§ 4-19 
Lars Johansson (S) 
Jan-Erik Persson (S) 
Birgitta Öman (S) 
Kitty Verngren (S), §§ 4-19 
Ulrika Persson (S) 
Margareta Hagstad (V), §§ 4-19 
Ann Touré (MP), §§ 4-19 
Gun Lidman Nilsson (F), §§ 4-19 
Mats Kaldvee (ÖP) 
 
Anita Ipsen, kanslichef 
Carina Persson, nämndsekreterare 
Jan Rejdnell, ordförande barn- och utbildningsnämnden, § 
3 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
 2022-01-31  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
INNEHÅLLSFÄRTECKNING 

 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 1 Val av justerare samt fastställande av justeringssam-

manträde 
2022/33  

§ 2 Fastställande av ärendelista 2022/34  
§ 3 Information om nämndernas budget 2022 2022/43  
§ 4 Rapportering från marknadsföringsinsatser 2020 2021/332  
§ 5 Information/förtydligande från revisionen 2022/35  
§ 6 Fråga till samhällsplaneringsnämndens ordförande: 

Var är och hur ser framtiden ut för den kommunägda 
brandbilen. 

2022/37  

§ 7 Interpellation till ordförande i Samhällsplanerings-
nämnden från Gudrun Schyman (F!) – Skillingesko-
gens framtid 

2022/10  

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

2020/209  

§ 9 Kompensation för ökade internhyror 2021/381  
§ 10 Ansökan ur Sociala investeringsfonden Livoteket 2021/345  
§ 11 Kommunalt partistöd 2022 2021/84  
§ 12 Val av huvudmän för Sparbanken Syd 2021/393  
§ 13 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrel-

sen - Christl Bengtsson (S) 
2022/40  

§ 14 Avsägelse från uppdrag som ledamot och vice ordfö-
rande i Simrishamns Näringslivsutveckling AB - Ulf 
Bengtsson (S) 

2022/41  

§ 15 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Simrishamns 
Bostäder AB - Samra Hasanovic (S) 

2022/39  

§ 16 Entledigande från uppdrag som vice ordförande i revi-
sionen,  lekmannarevisor i Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund och lekmannarevisor i Simrishamnsbo-
städer - Birger Johansson (S) 

2021/402  

§ 17 Entledigande från uppdrag som ledamot i Kommun-
fullmäktige och SÖRF - Frederick Thott (M) 

2022/3  

§ 18 Entledigande från uppdrag som ersättare i social-
nämnden - Anita Terényi (SD) 

2021/383  

§ 19 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyn-
darverksamhet 

2021/387  

§ 19 Motion från Pia Ingvarsson (S) och Berit Olsson (S) - 
Personal som idag har fria arbetskläder ska även ha 
tillgång till arbetsskor - Remitterad till HR-enheten 

2021/397  

§ 19 Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfull-
mäktige efter Benny Hedlund (S) 

2021/378  

§ 19 Helårsprognos 2021 2020/385  
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-31  
 
 
 
 
 
 

§ 1   Dnr 2022/33 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare samt fastställande av justeringssammanträde 

Att justera dagens protokoll utses Henrik Mårtensson (C) och Jan Vokoun (S). 

Justeringssammanträde äger rum fredagen den 4 februari, kl 08.30 på kommunlednings-
kontoret, Simrishamn. 
 
_____ 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-31  
 
 
 
 
 
 

§ 2   Dnr 2022/34 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

Ärende 3 A, Information från kommundirektören om ”Hot och Våld” utgår från dagens 
kungörelse. 

Till dagens kungörelse har 5 ärenden tillkommit: 

Information om Marknadsföringsprojektet – behandlas under punkt 3 B 

Fråga till samhällsplaneringsnämndens ordförande från Pia Ingvarsson (S) om kommunens 
brandbil – behandlas under punkt 4 B. 

Avsägelse från Christel Bengtsson (S) – behandlas under punkt 14 A 

Avsägelse från Ulf Bengtsson (S) – behandlas under punkt 14 B. 

Avsägelse från Samra Hasanovic (S) – behandlas under punkt 14 C. 

Avsägelse från Birger Johansson (S) behandlas under punkt 14 D. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

• Godkänna upprättad kungörelse med ändring av ärenden enligt ovan. 

_____ 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-31  
 
 
 
 
 
 

§ 3   Dnr 2022/43 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information om nämndernas budget 2022 

Dagens kommunfullmäktigesammanträde börjar med en temahalvdag om styrelsens och 
nämndernas budget 2022. 

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder redovisas sin budget för år 2022.  

_____ 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-31  
 
 
 
 
 
 

§ 4   Dnr 2021/332 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Rapportering från marknadsföringsinsatser 2021 

Tillväxtchef Sofie Bredahl informerar om uppdraget kring marknadsföringsinsatser 2021.  
 
Uppdraget började 2020 när medel avsattes, 700 000 kronor, för diverse koncept som skul-
le marknadsföras.  
Syftet med marknadsföringsinsatserna 2021 var att åstadkomma förändrat beteende avse-
ende 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.  
 
Bland annat gjordes ett direktutskick till 2 360 adresser. Utskicket uppmärksammades 
bland annat med ett inslag i SVT. 
 
Digitala annonser gjordes på Hemnet, rörlig media visades på 3 av Pågatågens linjer. 
 
En bilaga producerades tillsammans med Dagens industri där målgruppen var beslutsfatta-
re inom Svenskt Näringsliv. Denna bilaga skickades ut till företag i Simrishamns kommun 
tillsammans med en julhälsning. 
 
Kampanjen har visat att det finns ett stort intresse för Simrishamn. 
 
_____ 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-31  
 
 
 
 
 
 

§ 5   Dnr 2022/35 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information/förtydligande från revisionen  

Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-20, § 248, behandlades revisorernas be-
dömning av delårsrapport för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. 
 
I samband med behandlingen ställdes frågan vad uttrycket ”i allt väsentligt” innebär. 
 
Förklaring skulle inhämtas från revisorerna och redovisas vid kommunfullmäktiges sam-
manträde i januari 2022. 
 
Av den skriftliga förklaringen från revisorerna framgår att ”i allt väsentligt” innebär att det 
inte finns några väsentliga fel i redovisningen som påverkar resultat och ställning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skriftlig förklaring från revisorerna, 2021-12-21. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Den skriftliga förklaringen läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-31  
 
 
 
 
 
 

§ 6   Dnr 2022/37 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Enkel fråga till samhällsplaneringsnämndens ordförande: Var är och 
hur ser framtiden ut för den kommunägda brandbilen. 

 Pia Ingvarsson (S) har inkommit med en fråga till samhällsplaneringsnämndens ordföran-
de om den kommunägda brandbilen. 
 
Ordföranden ställer fråga till kommunfullmäktige om frågan får ställas, vilket den får. 

Samhällsplaneringsnämndens ordförande, Carl-Göran Svensson (C) informerar om att man 
jobbar aktivt med frågan och vill återkomma med svar vid nästa kommunfullmäktige i feb-
ruari 2022. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

• Vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari besvarar samhällsplanerings-
nämndens ordförande frågan från Pia Ingvarsson (S). 

_____ 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-31  
 
 
 
 
 
 

§ 7   Dnr 2022/10 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Interpellation till ordförande i Samhällsplaneringsnämnden från Gudrun 
Schyman (FI) – Skillingeskogens framtid  

Ärendebeskrivning 
 
Gudrun Schyman (FI) har i interpellation ställt frågan om Skillingeskogens framtid. 
 
Gudrun Schyman (FI) återkallar interpellationen med anledning av att Simrishamns kom-
mun förvärvat Skillingeskogen 
 
Beslutsunderlag 
 
Interpellation från Gudrun Schyman (FI), 2022-01-10. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Gudrun Schyman (FI) återkallar interpellationen eftersom Simrishamns kommun 
förvärvat Skillingeskogen 
 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsplaneringsnämndens ordförande 
Gudrun Schyman (FI) 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-31  
 
 
 
 
 
 

§ 8   Dnr 2020/209 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Detaljplan för del av Simris 206:1, 20:31 och 20:33, Stengårdens av-
loppsreningsverk - antagande  

Ärendebeskrivning 
 
Detaljplanen har initierats av tidigare va-enhet på samhällsbyggnadsförvaltningen och 
planbesked beviljades av samhällsbyggnadsnämnden den 19 oktober 2017 § 167. 
Syftet med planen är att ta ett helhetsgrepp kring fastigheterna för att kunna 
utveckla reningsverket och den verksamhet som idag bedrivs på fastigheterna. 
 
Detaljplaneområdet är beläget ca 3 km söder om Simrishamn och utgörs av delar 
av de kommunalt ägda fastigheterna Simris 206:1, 20:31 och 20:33. Planområdet 
innehåller anläggningar för reningsverk och kontorsbyggnader. 
 
Detaljplanen upprättas med utökat förfarande och planprogram. Planprogrammet 
användes för att tidigt fånga upp viktiga frågor i det kommande planarbetet. 
 
Detaljplaneområdet ligger inom området för landskapsbildskydd och inom 
riksintressena för högexploaterad kust/kustzon, rörligt friluftsliv och turism och 
friluftsliv. Detaljplanen angränsar till riksintresse för friluftsliv, hela planområdet 
omfattas av riksintresse för naturvård. Planläggning av området gör utveckling 
och exploatering av området enklare då dispens inte behöver sökas i varje enskilt 
fall. 
 
En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och omfattar påverkan på Natura 
2000-området, miljöpåverkande och tillståndspliktig verksamhet (reningsverk), 
verksamhetens miljöpåverkan på omgivande värden, risker för omgivningen i 
eller i närheten av planområdet på grund av utbyggnad av reningsverket, risker att 
verksamheten överträder miljökvalitetsnormerna, utökad trafik- och 
bullerproblematik, markföroreningar och riskhantering för transportvägar. 
 
En miljöteknisk markundersökning (MTMU) har genomförts då delar av 
planområdet tidigare använts som minkfarm. En verksamhet som ofta innebär att 
giftiga ämnen kan ha släppts ut i marken. Undersökningen påvisade låga halter av 
de skadliga ämnena DDT, DDD, DDE samt tallium. 
Halterna av de skadliga ämnena hamnar långt under riktvärdet för MKM (mindre 
känslig markanvändning), vilket innebär att marken inte behöver saneras för den 
verksamhet det planläggs för. 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-31  
 
 
 
 
 
 

§ 8 forts   Dnr 2020/209 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 28 oktober 2021, § 218, fö-
reslås kommunfullmäktige godkänna detaljplanen för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-01-19, § 12 
Arbetsutskottets beslut, 2021-11-24, § 268 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-16. 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2021-10-28, § 218. 
Planbeskrivning, 2021-10-14. 
Plankarta, 2021-10-28. 
Granskningsutlåtande, 2021-10-14. 
Miljöteknisk undersökning, 2021-04-16. 
Komplettering av Miljöteknisk undersökning, 2021-09-21. 
MKB, 2021-08-21. 
Behovsbedömning. 
Utredningar, 2015-2019, 2021-10-14. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

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

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsplaneringsnämnden 
 
 
Hur man överklagar 
 
Om ni vill överklaga kommunfullmäktiges beslut ska ni skriva till Simrishamns kommun, 
Samhällsplaneringsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN. 
 
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från det att kommunen tillkännagett det 
justerade protokollet över beslutet på kommunens digitala anslagstavla. Anslagstiden 
framgår av bifogat protokollsutdrag. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas 
ärendet till mark- och miljödomstolen för prövning. 
 
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska 
ändras. Ange ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbe-
teckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar 
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-31  
 
 
 
 
 
 

§ 8 forts   Dnr 2020/209 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-31  
 
 
 
 
 
 

§ 9   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 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-01-19, § 13 
Arbetsutskottets beslut, 2021-12-17, § 280 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2021-12-07 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-31  
 
 
 
 
 
 

§ 9 forts   Dnr 2021/381 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Öka driftsbudgetens externa kostnader avseende år 2022 för Samhällsplaneringsnämn-
dens fastighetsenhet med 996 000 kronor 
 

• 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: 
Samtliga nämnder 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-31  
 
 
 
 
 
 

§ 10   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 
belopp kommunfullmäktige 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 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-01-19, § 14 
Arbetsutskottets beslut, 2021-12-15, § 281 
Inkommen ansökan 2021-10-12 
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2021-12-08 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Godkänna finansieringen inom disponibla medel för sociala investeringsfonden. 
 
 

17



  
 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-31  
 
 
 
 
 
 

§ 10 forts   Dnr 2021/345 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
_____ 
Beslutet expedieras till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomienheten 
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§ 11   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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§ 11 forts   Dnr 2021/84 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-01-19, § 15 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-06. 
Kommunallagen (2017:725), §§ 29 – 32. 
Regler för kommunalt partistöd i Simrishamns kommun. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Godkänna utbetalning av kommunalt partistöd 2022 till samtliga partier. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samtliga partier 
Ekonomienheten 
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§ 12   Dnr 2021/393 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av huvudmän för Sparbanken Syd  

Ärendebeskrivning 
 
Sparbanken Syd har i skrivelse hemställt om att Simrishamns kommun utser tre huvudmän 
i Sparbanken Syd för mandatperioden t o m sparbankens stämma 2026. 
 
Uppdraget för nuvarande huvudmän, Matts Karlsson (M), Lennart Månsson (S) och Anita 
Svensson (C) upphör vid sparbankens stämma 2022.  
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Sparbanken Syd, 2021-12-10. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Till huvudmän i Sparbanken Syd t o m sparbankens stämma 2026 utses: 
 
Matts Karlsson (M) – omval 
Malmövägen 43 
272 61 GÄRSNÄS 
 
Lennart Månsson (S) – omval 
Klövergatan 12 
272 37 SIMRISHAMN  
 
Anita Svensson (C) – omval 
Borrbystrandsvägen 52 
276 35 BORRBY 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Sparbanken Syd 
Matts Karlsson (M) 
Lennart Månsson (S) 
Anita Svensson (C) 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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§ 13   Dnr 2022/40 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Christl 
Bengtsson (S)  

Ärendebeskrivning 
 
Christl Bengtsson (S) har i skrivelse avsagt sig uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Christl Bengtsson (S), 2022-01-27. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bevilja Christl Bengtsson (S) entledigande från uppdrag som ersättare i kommun-
styrelsen. 

 
• Till ny ersättare i kommunstyrelsen utses 

 
Samra Hasanovic (S) 
Rotgränd 6 
272 39 SIMRISHAMN 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Christl Bengtsson (S) 
Samra Hasanovic (S) 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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§ 14   Dnr 2022/41 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Avsägelse från uppdrag som ledamot och vice ordförande i Simrishamns 
Näringslivsutveckling AB - Ulf Bengtsson (S)  

Ärendebeskrivning 
 
Ulf Bengtsson (S) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot och vice ordförande i 
Simrishamns Näringslivsutveckling AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Ulf Bengtsson (S), 2022-01-27. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bevilja Ulf Bengtsson (S) entledigande från uppdrag som ledamot och vice ordfö-
rande i Simrishamns Näringslivsutveckling AB. 

 
• Till ny ledamot, tillika vice ordförande, i Simrishamns Näringslivsutveckling AB 

utses  
 
Christl Bengtsson (S) 
Idrottsvägen 5 
277 40 SANKT OLOF 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Ulf Bengtsson (S) 
Christl Bengtsson (S) 
Simrishamns Näringslivsutveckling AB 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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§ 15   Dnr 2022/39 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Avsägelse från uppdrag som ledamot i Simrishamns Bostäder AB - Sam-
ra Hasanovic (S)  

Ärendebeskrivning 
 
Samra Hasanovic (S) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i Simrishamns Bo-
städer AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Samra Hasanovic (S), 2022-01-27. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bevilja Samra Hasanovic (S) entledigande från uppdrag som ledamot i Sim-
rishamns Bostäder AB. 

 
• Till ny ledamot i Simrishamns Bostäder AB utses: 

 
Linda Ohlsson 
Vikingavägen 16 
272 37  SIMRISHAMN 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samra Hasanovic (S) 
Linda Ohlsson (S) 
Simrishamns Bostäder AB 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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§ 16   Dnr 2021/402 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Entledigande från uppdrag som vice ordförande i revisionen, lekmanna-
revisor i Ystad-Österlenregionens miljöförbund och lekmannarevisor i 
Simrishamns Bostäder AB - Birger Johansson (S)  

Ärendebeskrivning 
 
Birger Johansson (S) har i skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot och vice ordförande 
i revisionen, lekmannarevisor i Ystad-Österlenregionens miljöförbund och lekmannarevi-
sor i Simrishamns Bostäder AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Birger Johansson (S), 2021-12-21. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bevilja Birger Johansson (S) entledigande från uppdrag som ledamot och vice ord-
förande i revisionen, lekammarevisor i Ystad-Österlenregionens miljöförbund och 
lekmannarevisor i Simrishamns Bostäder AB. 

 
• Till ny ledamot, tillika vice ordförande, utses 

 
Ulf Bengtsson (S) 
Idrottsvägen 5 
277 40 SANKT OLOF 
 

• I Ulf Bengtssons (S) uppdrag som kommunrevisor görs undantag från samhällspla-
neringsnämnden samt Simrishamns Näringslivsutveckling AB p g a att jävsituation 
uppstår i denna nämnd/bolag. 
 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Birger Johansson (S) 
Ulf Bengtsson (S) 
Revisionen 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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§ 17   Dnr 2022/3 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Entledigande från uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige och Syd-
östra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF - Frederick Thott (M)  

Ärendebeskrivning 
 
Frederick Thott (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäkti-
ge samt som ledamot i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Frederick Thott (M), 2022-01-03. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bevilja Frederick Thott (M) entledigande från uppdrag som ledamot i kommun-
fullmäktige samt som ledamot i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF. 

 
• Hos länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning vad gäller ledamot i kommunfull-

mäktige. 
 

• Val av ny ledamot i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF, bordlägges 
till kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2022. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Frederick Thott (M) 
Länsstyrelsen 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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§ 18   Dnr 2021/383 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Entledigande från uppdrag som ersättare i socialnämnden - Anita 
Terényi (SD)  

Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2021-12-20, § 256, entledigades Anita Terényi 
(SD) från uppdrag som ersättare i socialnämnden. 
 
Val av ny ersättare bordlades till kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges beslut, 2021-12-20, § 256. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Till ny ersättare i socialnämnden utses: 
 
Jenny Assarsson (SD) 
Allmänningsgatan 7 
276 30 BORRBY 
 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Jenny Assarsson (SD) 
Socialnämnden 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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§ 19   Dnr 2022/38 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas: 

- Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet. 

- Motion från Pia Ingvarsson (S) och Berit Olsson (S) – Personal som idag har fria 
arbetskläder ska även ha tillgång till arbetsskor – Remitterad till kommunstyrelsen. 

- Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Benny Hedlund 
(S). 

- Helårsprognos 4/2021. 

_____ 
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