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Plats och tid Rådhuset, stora salen, kl 15.00-17.45, ajournering kl 17.05-17.15 
 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutande Jeanette Ovesson (M) 
Birgitta Öman (S) tjänstgör för Karl-Erik Olsson (S) 
Alf Persson (SD) tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD) 
Jaennine Olesen (M) 
Pia Ingvarsson (S) 
Carl-Göran Svensson (C) 
Tomas Assarsson (SD) 
Ingela Bröndel (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M) 
Sven Olof Andersson Hederoth (L) 
Gudrun Schyman () 
Christl Bengtsson (S) tjänstgör för Christer Grankvist (S) 
Anitha Lindkvist (M) tjänstgör för Peter Rimsby (M) 
Berit Olsson (S) 
Henrik Grimheden (MP) tjänstgör för Pontus Ekström 
(MP) 
Margaretha Hagstad (V) tjänstgör för Mats Sundbeck (V) 
Christer Akej (M) 
Anneli Roshagen (KD) 
Anita Svensson (C) 
Christer Persson (ÖP) 
Lars Johansson (S) tjänstgör för Per Andersson (S) 
Hans Dahlqvist (SD) 
Matts Karlsson (M) tjänstgör för Frida Törnquist (M) 
Ann-Christin Råberg (S) 
Åke Andrén Sandberg (L) 
Patrik Coucher (SD) 
Gun Lidman Nilsson (FI) tjänstgör för Margarethe Münt-
zing (FI) 
Anders Johnsson (M) 
Göran Persson (S) 
Hanna Persson (S) 
Mats Bengtsson (C) 
Bengt-Åke Lindell (SD) 
Else-Beth Rolf (S) 
Sven Olsson (M) 
Peo Nilsson (SD) 
Jan Vokoun (S) 
Kristina Nilsson (M) 
Ulrika Persson (S) tjänstgör för Anita Olsson (S) 
Ingemar Hansson (V) 
Kaj Ovesson (M) 
Lotta Hildebrand (L) 
Jenny Assarsson (SD) 
Ingmarie Jacobsen (FI) 
Henrik Mårtensson (C) 
Lennart Månsson (S) 
Kristina Åhberg (M) 
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Paul Frogner Kockum (KD) 
Mats Kaldvee (ÖP) tjänstgör för Kjell Dahlberg (ÖP) 

 
Övriga deltagande Sven Bladh (M) 

 
 Diana Olsson, kommundirektör 

Anita Ipsen, kanslichef 
Carina Persson, nämndsekreterare  
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 45 Val av justerare samt fastställande av justeringssam-

manträde 
2022/33 6 

§ 46 Fastställande av ärendelista 2022/34 7 
§ 47 Allmänhetens frågestund på temat "Årsredovisning 

2021" 
2022/138 8 

§ 48 Interpellation från Gudrun Schyman () barn- och ut-
bildningsnämndens ordförande: Skolans bristande 
måluppfyllelse 

2022/115 9 

§ 49 Interpellation från Jenny Assarsson (SD) till social-
nämndens ordförande: Synpunkter från anställda gäl-
lande nattarbete 

2022/219 10 

§ 50 Årsredovisning 2021 2022/113 11 - 14 
§ 51 Revisionsberättelse för kommunstyrelsen och nämn-

derna 2021 / Granskning av årsbokslut och årsredo-
visning 2021 

2022/222 15 - 18 

§ 52 Ändring i Kommunstyrelsens reglemente 2019/40 19 - 20 
§ 53 Motion från Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist 

(S) och Lennart Månsson (S) - Kommunen arbetar 
fram ett handlingsprogram samt genomför informa-
tions- och utbildningsinsatser för att motverka och 
förebygga alla former av våld i samhället 

2021/242 21 - 26 

§ 54 Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäk-
rings AB 

2022/151 27 - 28 

§ 55 Personalbokslut 2021 - Simrishamns kommun 2022/135 29 
§ 56 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 

2022 - Skolmiljarden 
2022/152 30 - 31 

§ 57 Lokala ordningsföreskrifter 2022/159 32 - 33 
§ 58 Motion från Pia Ingvarsson (S) -Tekniskt vatten 2021/257 34 - 35 
§ 59 Bolagsordning och ägardirektiv - Österlen VA AB 2021/236 36 - 37 
§ 60 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Kommunfull-

mäktige och nämndeman vid Ystads Tingsrätt – Jan-
Erik Månsson (M) 

2022/177 38 

§ 61 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Kommunfull-
mäktige och ersättare i Socialnämnden – Annika 
Månsson (M) 

2022/178 39 

§ 62 Avsägelse från uppdrag som ersättare i  Barn- och 
utbildningsnämnden – Catarina Genberg (L) 

2022/179 40 

§ 63 Avsägelse från uppdrag som ersättare i  Simrishamns 
Bostäder – Kreshnik Vllasaliu (M) 

2022/221 41 

§ 64 Val av ersättare till Österlen VA AB 2022/204 42 
§ 65 Avsägelse från uppdrag som ersättare i  Kultur- och 

fritidsnämnden – Jenny Assarsson (SD) 
2022/191 43 

§ 66 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Samhällsplane- 2022/232 44 
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

ringsnämnden - Victor Sjögren (S) 
§ 67 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Samhällsplane-

ringsnämnden - Henric Appelkvist (M) 
2022/234 45 

§ 68 Meddelanden 2022/38 46 
 Beslut från Kammarrätten: Revisionsberättelse för 

kommunstyrelsen och nämnderna 2019 / Granskning 
av årsbokslut och årsredovisning 2019 

2020/182  

 Moltion från Carl-Göran Svensson (C) och Anita 
Svensson (C); Våra äldre inom omsorgsverksamheten 
- remitterad till socialnämnden 

2022/183  

 Beslut från Tomelilla kommun: Entledigande från 
uppdrag som vice ordförande i revisionen,  lekmanna-
revisor i Ystad-Österlenregionens miljöförbund och 
lekmannarevisor i Simrishamnsbostäder - Birger Jo-
hansson (S) 

2021/402  

 Beslut från Tomelilla kommun: Bolagsordning och 
ägardirektiv - Österlen VA AB 

2021/236  

 Beslut från Kultur- och fritidsnämnden: Kulturpris, 
idrottspris, föreningledarstipendium 2022 

2022/187  

 Information från revisionen angående Årsredovisning 
2021 

2022/82  
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§ 45   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 tisdagen den 7 juni 2022, kl 08.00 på kommunlednings-
kontoret, Simrishamn. 

_____ 

 

 

6



  
 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-05-30  
 
 
 
 
 
 

§ 46   Dnr 2022/34 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

Till dagens ärendelista har 3 valärenden tillkommit: 

- Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden – Jenny Assars-
son (SD). 

- Avsägelse från uppdrag som ersättare i samhällsplaneringsnämnden – Victor Sjö-
gren (S). 

- Avsägelse från uppdrag som ledamot i samhällsplaneringsnämnden – Henric Ap-
pelkvist (M). 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  

• Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av ärenden enligt ovan. 

_____ 
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§ 47   Dnr 2022/138 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Allmänhetens frågestund på temat "Årsredovisning 2021" 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska man genomföra  Allmänhetens frågestund 
då man behandlar Årsredovisning. 

Vid dagens sammanträde behandlas Årsredovisning för år 2021 och allmänheten har möj-
lighet att ställa frågor. 

Vid dagens sammanträde finns inga frågor från allmänheten. 

_____ 
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§ 48   Dnr 2022/115 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Interpellation från Gudrun Schyman () barn- och utbildningsnämndens 
ordförande: Skolans bristande måluppfyllelse  

Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-28, § 37, beslutade kommunfullmäktige 
att interpellation från Gudrun Schyman () till barn- och utbildningsnämndens ordförande 
om skolans bristande måluppfyllelse fick ställas. 
 
Interpellationen skulle besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2022. 
 
Vid dagens sammanträde kan barn- och utbildningsnämndens ordförande inte medverka 
varför interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 
2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges beslut, 2022-03-28, § 37 
Interpellation från Gudrun Schyman (), 2022-03-13. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Interpellationen besvaras av barn- och utbildningsnämndens ordförande vid kom-
munfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2022. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Gudrun Schyman () 
Kommunledningskontoret 
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§ 49   Dnr 2022/219 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Interpellation från Jenny Assarsson (SD) till socialnämndens ordförande: 
Synpunkter från anställda gällande nattarbete  

Ärendebeskrivning 
 
Jenny Assarsson (SD) har i interpellation ställt frågan till socialnämndens ordförande var-
för man inte tagit hänsyn till synpunkter från anställda gällande nattarbete. 
 
Ordföranden ställer frågan om interpellationen får ställas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Interpellation från Jenny Assarsson (SD), 2022-05-12. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Interpellationen från Jenny Assarsson (SD) får ställas. 
 

• Interpellationen besvaras av socialnämndens ordförande vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 20 juni 2022. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Socialnämndens ordförande 
Jenny Assarsson (SD) 
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§ 50   Dnr 2022/113 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Årsredovisning 2021  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 22-04-13 §54 att föreslå kommunfullmäktige godkänna årsre-
dovisningen avseende 2021. Nu har årsredovisningen uppdaterats med följande föränd-
ringar i sammanställda räkenskaper 
 
Koncernens resultat ökar med 7 mnkr till 138,5 mnkr. Förändringen beror till största delen 
på en tillkommen reavinst i Simrishamns näringslivsutveckling AB:s redovisning. 
 
Balansomslutningen har minskat med cirka 2 mnkr. Simrishamnsbostäder AB:s balansom-
slutning har minskat med 4 mnkr medan Simrishamns näringslivsutveckling AB:s omslut-
ning har ökat med 2 mnkr. Det är posten materiella anläggningstillgångar som utgör för-
ändringen. Simrishamnsbostäder AB har även fördelat om 160 mnkr av de långfristiga 
skulderna till kortfristiga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-05 
Årsredovisning 2021 – Simrishamns kommun (uppdaterad version) 
Årsredovisning 2021 – Österlens Kommunala Renhållnings AB 
Årsredovisning 2021 – Österlen VA AB 
Årsredovisning 2021 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
Årsredovisning 2021 – Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
Årsredovisning 2021 – Simrishamnsbostäder 
Årsredovisning 2021 – Simrishamnsnäringslivutvecklingsbolag 
 
Överläggning 
 
Vid dagens sammanträde informerar redovisningsansvarig Helen Esperup om Årsredovis-
ning 2021. 
 
Yrkande 
 
Pia Ingvarsson (S) yrkar att man tillför sociala investeringsfonden ett tillskott på 1 921 tkr 
och att slutsumman i fonden blir 6 mnkr. 
 
Jeanette Ovesson (M) yrkar avslag på Pia Ingvarssons (S) yrkande. 
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§ 50 forts   Dnr 2022/113 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Berit Olsson (S) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på att godkänna Årsredovisning 2021 vilket kommunfull-
mäktige godkänner. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på att bifalla Pia Ingvarssons (S) yrkande mot att 
avslå detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå Pia Ingvarssons (S) yr-
kande. 
 
Votering är begärd och verkställs. 
 
Omröstning 
 
Den som vill avslå Pia Ingvarssons (S) yrkande röstar Ja. 
 
Den som vill bifalla Pia Ingvarssons (S) yrkande röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller med 28 Ja-röster mot 19 Nej-röster, omröstningsbilaga 1. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat avslå Pia Ingvarssons (S) yrkande. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 
• Godkänna uppdaterad årsredovisningen för 2021  

 
• Godkänna att de kommunala bolagen i allt väsentligt uppfyllt de kommunala än-

damålen samt arbetat inom de kommunala befogenheterna. 
 
Reservation 
 
Mot beslutet reserverar sig Birgitta Öman (S), Pia Ingvarsson (S), Christl Bengtsson (S), 
Berit Olsson (S), Lars Johansson (S), Ann-Christin Råberg (S), Göran Persson (S), Else-
Beth Rolf (S), Jan Vokoun (S), Ulrika Persson (S), Lennart Månsson (S), Gudrun Schyman 
(), Gun Lidman Nilsson (FI), Ingmarie Jacobsen (FI), Margaretha Hagstad (V) och Inge-
mar Hansson (V). 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samtliga nämnder/bolag/förbund 
Ekonomienheten 
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§ 50 forts   Dnr 2022/113 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

OMRÖSTNINGSBILAGA 1 
     

SAMMANTRÄDESDATUM  
  

2022-05-30 
  

      

      JA NEJ AVSTÅR 
   

      
 Jeanette Ovesson (M)     X     
Birgitta Öman (S)       X   
Alf Persson (SD)     X     
Jaennine Olesen (M)     X     
 Pia Ingvarsson (S)       X   
Carl-Göran Svensson (C)     X     
Tomas Assarsson (SD)     X     
Ingela Bröndel (M)     X     
Sven Olof Andersson Hederoth (L)     X     
Gudrun Schyman ()       X   
Christl Bengtsson (S)       X   
Anitha Lindkvist (M)     X     
Berit Olsson (S)       X   
Henrik Grimheden (MP)       X   
Margaretha Hagstad (V)       X   
Christer Akej (M)     X     
Anne-Li Roshagen (KD)     X     
Anita Svensson (C)     X     
Christer Persson (ÖP)       X   
Lars Johansson (S)       X   
Hans Dahlqvist (SD)     X     
Matts Karlsson (M)     X     
Ann-Christin Råberg (S)       X   
Åke Andrén Sandberg (L)     X     
Patrik Coucher (SD)     X     
Gun Lidman Nilsson (FI)       X   
Anders Johnsson (M)     X     
Göran Persson (S)       X   
Hanna Persson (M)     X     
Mats Bengtsson (C)     X     
Bengt-Åke Lindell (SD)     X     
Else-Beth Rolf (S)       X   
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§ 50 forts   Dnr 2022/113 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Sven Olsson (M)     X     
Peo Nilsson (SD)     X     
Jan Vokoun (S)       X   
Kristina Nilsson (M)     X     
Ulrika Persson (S)       X   
Ingemar Hansson (V)       X   
Kaj Ovesson (M)     X     
Lotta Hildebrand (L)     X     
Jenny Assarsson (SD)     X     
Ingmarie Jacobsen (FI)       X   
Henrik Mårtensson (C)     X     
Lennart Månsson (S)       X   
Kristina Åhberg (M)     X     
Paul Frogner Kockum (KD)     X     
Mats Kaldvee (ÖP)       X         

Ja: 
  

28 
  

Nej: 
  

19 
  

AVSTÅR: 
     

FRÅNVARANDE: 
  

2 
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§ 51   Dnr 2022/222 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revisionsberättelse för kommunstyrelsen och nämnderna 2021 / Gransk-
ning av årsbokslut och årsredovisning 2021  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunrevisionen har till kommunfullmäktige överlämnat revisionsberättelser för varje 
enskild nämnd (kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämn-
den, samhällsplaneringsnämnden, byggnadsnämnden, socialnämnden, överförmyndaren 
samt fullmäktigeberedningen). 
 
Kommunrevisionen har föreslagit att kommunfullmäktige beviljat ansvarsfrihet för samtli-
ga nämnders ledamöter avseende verksamhetsåret 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelser för kommunstyrelsen och nämnderna 2021 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2021 
 
Överläggningar 
 
Vid dagens sammanträde informerar kommunrevisionens ordförande, Alf-Göran Anders-
son (M) samt revisor Lars Eriksson, Ernst & Young, om upprättade revisionsberättelser. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande förklarar att man kommer behandla ansvarsfrågan nämnd 
för nämnd. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Jäv 
 
Vid behandling av ärendet anmäler följande ledamöter jäv: 
 
Jaennine Olesen (M), Hanna Persson (M), Sven Olsson (M),   
Else-Beth Rolf (S), Lennart Månsson (S), Tomas Assarsson (SD), Bengt-Åke Lindell (SD), 
Gun Lidman Nilsson (FI), Ingemar Hansson (V) och Jenny Assarsson (SD). 
 
Ordföranden ställer proposition på frågan om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämn-
den och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att ansvarsfrihet beviljas för enskilda 
ledamöter i barn- och utbildningsnämnden för år 2021. 
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§ 51 forts   Dnr 2022/222 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Vid behandling av ärendet anmäler följande ledamöter jäv: 
 
Lotta Hildebrand (L), Ulrika Persson (S), Hanna Persson (M), Bengt-Åke Lindell (SD), 
Jenny Assarsson (SD) och Tomas Assarsson (SD) 
 
Ordföranden ställer proposition på frågan om ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden 
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att ansvarsfrihet beviljas för enskilda le-
damöter i kultur- och fritidsnämnden för år 2021. 
 
Fullmäktigeberedningen 
 
Jäv 
 
Vid behandling av ärendet anmäler följande ledamöter jäv: 
 
Christer Akej (M), Lars Johansson (S), Gudrun Schyman (), Jenny Assarsson (SD), Lotta 
Hildebrand (L), Carl-Göran Svensson (C), Anne-Li Roshagen (KD) och Tomas Assarsson 
(SD) 
 
Som ordförande i denna del av paragrafen tjänstgör Henrik Mårtensson (C). 
Att justera denna del av paragrafen utse Jeanette Ovesson (M). 
 
Ordföranden ställer proposition på frågan om ansvarsfrihet för fullmäktigeberedningen och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att ansvarsfrihet beviljas för enskilda ledamö-
ter i fullmäktigeberedningen för år 2021. 
 
Överförmyndarverksamheten 
 
Ordföranden ställer proposition på frågan om ansvarsfrihet för överförmyndarverksamhe-
ten och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att ansvarsfrihet beviljas för överför-
myndarverksamheten för år 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16



  
 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-05-30  
 
 
 
 
 
 

§ 51 forts   Dnr 2022/222 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Kommunstyrelsen 
 
Jäv 
 
Vid behandling av ärendet anmäler följande ledamöter jäv: 
 
Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hil-
debrand (L), Mats Bengtsson (C), Henrik Mårtensson (C), Pia Ingvarsson (S), Gudrun 
Schyman (), Christer Persson (ÖP), Tomas Assarssons (SD), Kaj Ovesson (M) och Jenny 
Assarsson (SD). 
 
Som justerare i denna del av paragrafen utses Ingela Bröndel ((M) 
 
Ordföranden ställer proposition på frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och kon-
staterar att kommunfullmäktige beslutat att ansvarsfrihet beviljas för enskilda ledamöter i 
kommunstyrelsen för år 2021. 
 
Samhällsplaneringsnämnden 
 
Jäv 
 
Vid behandling av ärendet anmäler följande ledamöter jäv: 
 
Carl-Göran Svensson (C), Kristina Åhberg (M), Lars Johansson (S), Kaj Ovesson (M), Alf 
Persson (SD) och Jeanette Ovesson (M). 
 
Ordföranden ställer proposition på frågan om ansvarsfrihet för samhällsplaneringsnämnden 
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att ansvarsfrihet beviljas för enskilda le-
damöter i samhällsplaneringsnämnden för år 2021. 
 
Socialnämnden 
 
Jäv 
 
Vid behandling av ärendet anmäler följande ledamöter jäv: 
 
Ingela Bröndel (M), Anneli Roshagen (KD), Berit Olsson (S), Åke Andrén Sandberg (L), 
Anita Svensson (C), Jan Vokoun (S), Christer Persson (ÖP), Mats Kaldvee (ÖP), Jenny 
Assarsson (SD) och Tomas Assarsson (SD). 
 
Att justera denna del av paragrafen utses Pia Ingvarsson (S). 
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§ 51 forts   Dnr 2022/222 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Ordföranden ställer proposition på frågan om ansvarsfrihet för socialnämnden och konsta-
terar att kommunfullmäktige beslutat att ansvarsfrihet beviljas för enskilda ledamöter i 
socialnämnden för år 2021. 
 
Byggnadsnämnden 
 
Jäv 
 
Vid behandling av ärendet anmäler följande ledamöter jäv: 
 
Anders Johnsson (M), Ann-Christin Råberg (S), Kristina Nilsson (M), Mats Kaldvee (ÖP), 
Anitha Lindkvist (M), Anneli Roshagen (KD), Birgitta Öman (S) och Hans Dahlqvist 
(SD). 
 
Ordföranden ställer proposition på frågan om ansvarsfrihet för byggnadsnämnden och kon-
staterar att kommunfullmäktige beslutat att ansvarsfrihet beviljas för enskilda ledamöter i 
byggnadsnämnden för år 2021. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2021 för enskilda förtroendevalda 
i kommunstyrelsen, fullmäktigeberedningen, socialnämnden, barn- och utbild-
ningsnämnden, samhällsplaneringsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fri-
tidsnämnden samt överförmyndarverksamheten med hänvisning till vad revisorerna 
framfört i sina revisionsberättelser. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samtliga nämnder 
 
  
 
 

18



  
 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-05-30  
 
 
 
 
 
 

§ 52   Dnr 2019/40 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ändring i Kommunstyrelsens reglemente  

Ärendebeskrivning 
 
Riksdagen beslutade den 29 september 2021 om en ny lagstiftning som innebär ett utökat 
skydd för den som anmäler allvarliga missförhållanden på en arbetsplats. Den nya lagstift-
ningen omfattar alla arbetsgivare med mer än 50 anställda, såväl offentliga som privata. 
Regeringens proposition lades fram i maj 2021 för beslut i riksdagen därefter. Lagförslaget 
bygger på betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38). En visselblåsar-
funktion enligt ska enligt lagförslaget vara inrättad hos varje arbetsgivare med mer än 50 
anställda, senast den 1 juli 2022. 
 
Simrishamns kommun kommer implementera en funktion för visselblåsning med start 1 
maj. Funktionen möjliggör intern rapportering via;  
- digitalt  
- telefon 
- vid personligt möte  
- brev 
 
Ett inrättande av lagen medför revidering av kommunstyrelsens reglemente varav Kom-
munledningskontoret nedan presenterar tillägg av paragraf under avsnittet ”Särskilda upp-
gifter”. Tillägget påverkar den påföljande numreringen i reglementet.  
 
Särskilda uppgifter 
 
§18 Styrelsen ansvarar för kommunens samlade visselblåsarfunktion. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-04-13, § 52 
Arbetsutskottets beslut, 2022-03-23, § 48 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-16 
Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Att revidera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med kommunledningskonto-
rets förslag 
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§ 52 forts   Dnr 2019/40 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret 
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§ 53   Dnr 2021/242 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S) och Lennart 
Månsson (S) - Kommunen arbetar fram ett handlingsprogram samt ge-
nomför informations- och utbildningsinsatser för att motverka och före-
bygga alla former av våld i samhället  

Ärendebeskrivning 
 
En motion från Socialdemokraterna inkom till kommunfullmäktige 10 oktober 2021 gäl-
lande kommunens förebyggande arbete mot våld i samhället. Partiet yrkar att Simrishamns 
kommun beslutar följande; 
 

• Att kommunen genomför informations- och utbildningsinsatser för såväl tjänsteper-
soner som förtroendevalda på alla nivåer i kommunen. Detta i samarbete med 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och polisen.  
 

• Att kommunen därefter arbetar fram ett handlingsprogram för att motverka och fö-
rebygga alla former av våld i samhället och att fullmäktige därefter fastställer hand-
lingsprogrammet.  
 

Kommunledningskontoret ger förslaget att avslå motionen med följande yttrande.  
 
Idag finns det en 50% tjänst som har en samordnade roll i frågor som berör våld i nära rela-
tioner. Därmed anses kommunen redan arbeta med frågan. I rollen som samordnare har det 
arrangerats och genomförts olika utbildningar för all personal inom LSS, socialpsykiatri, 
vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg. Utbildningarna har varit riktade dels till 
mindre grupper, dels som större föreläsningar och i samråd med avdelnings- och enhets-
chefer tagit fram rutiner och handlingsplaner utifrån behov.  
 
Under 2022 kommer några organisationsförändringar ske och en av dessa är att lyfta över 
den samordnade tjänsten avseende våld i nära relationer till Kommunledningskontoret. 
Samordnare kommer tillsammans med folkhälsoutvecklaren att hantera frågor kring detta 
ämne. Förändringen medför att tjänsten blir kommunövergripande.  
 
I hållbarhetspolicyn för kommunen, antagen av Kommunfullmäktige 14 december 2020, 
framgår att arbete kring dessa frågor finns på olika plan. Bland annat under fokusområde 7; 
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§ 53 forts   Dnr 2021/242 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Fokusområde 7: Jämlikhet och jämställdhet 
Motverka beteenden som hotar mänskliga rättigheter och begränsar människors frihet, 
självständighet och välbefinnande. 
Verka för kunskap till barn och unga för att minska risk för våld i nära relation 
 

För att uppnå dessa policys har kommunen bland annat, efter politiskt beslut, anslutit sig till Ett 
jämställt Skåne där det arrangeras seminarier, nätverksträffar och regelbundna utskick av ny-
hetsbrev. Arbetet med att förnya strategin är i pågående process.  
 
Kommunen har även annat igång, såsom Blåvingegruppen och Active parenting. Sistnämnda 
är förebyggande och inriktat på föräldraskapet medans Blåvingeverksamheten inriktar sig på 
arbetet för redan utsatta individer. I medborgarlöftet mellan Polisen och kommunen finns fo-
kusmålet trygga miljöer  med. Detta har till syfte att undersöka upplevd trygghet/otrygghet 
genom att identifiera miljöer (skola och publika platser) med hjälp av enkäter, vandringar och 
personliga möten samt åtgärda identifierade behov. Ytterligare ett fokusområde är barn och 
unga i riskzonen som syftar till att skapa ett tryggt liv för barn och unga utan kriminalitet, 
missbruk och utanförskap. Arbetet sker långsiktigt och i samverkan med polis, socialtjänst, 
förskola/skola samt vårdcentral/barnavårdscentral.  
 
Bedömningen är även att frågan lämnas över till Lokala BRÅ för att vidare hanteras i deras 
ordinarie arbete.  
 
Bakgrund/utredning 
 
Lokala BRÅ har även fått i uppgift att inkomma med en skrivelse avseende motionen.  
Stina Lundqvist, ordförande i lokala BRÅ skriver att det i såväl handlingsplan som med-
borgarlöfte för Simrishamns kommun, i samverkan med polismyndigheten, anges följande 
fokusområde (ett av tre) som lokala BRÅ anser svara väl mot motionen;  
 

• Fokusområde 1: Barn och unga i riskzonen 
Med syfte att skapa ett tryggt liv för barn och unga utan kriminalitet, missbruk och 
utanförskap.  
 

• Arbetet sker långsiktigt och i samverkan med polis, socialtjänst, förskola/skola 
samt vårdcentral/barnavårdscentral.  
 

Utöver detta arbetar förvaltningarna, framförallt barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen, förebyggande inom ramen för aktuell lagstiftning och befintlig budget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsen beslut, 2021-04-13, § 53 
Arbetsutskottets beslut, 2022-03-23, § 50 
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§ 53 forts   Dnr 2021/242 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Motion från Socialdemokraterna, Inkommen 2021-10-07 
Skrivelse lokala BRÅ 2021-09-30 
Handlingsplan BRÅ, 2021-10-07  
Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun, 2021-2030 
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontor 2022-02-17 
 
 Yrkande 
 
Lennart Månsson (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsomgång 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag, att motionen anses 
vara besvarad, mot Lennart Månssons (S) yrkande att bifalla motionen och finner att kom-
munfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag att motionen anses vara 
besvarad. 
 
Votering är begärd och verkställs. 
 
Omröstning 
 
Den som röstar för kommunstyrelsens beslutsförslag röstar Ja. 
 
Den som röstar för Lennart Månssons (S) yrkande att bifalla motionen röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller med 28 Ja-röster mot 19 Nej-röster, omröstningsbilaga 2. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Motionen anses vara besvarad.  
 
Reservation 
 
Mot beslutet reserverar sig Birgitta Öman (S), Pia Ingvarsson (S), Christl Bengtsson (S), 
Berit Olsson (S), Lars Johansson (S), Ann-Christin Råberg (S), Göran Persson (S), Else-
Beth Rolf (S), Jan Vokoun (S), Ulrika Persson (S) och Lennart Månsson (S).  
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
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§ 53 forts   Dnr 2021/242 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Karl-Erik Olsson (S) 
Christer Grankvist (S) 
Lennart Månsson (S) 
BRÅ (för kännedom) 
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§ 53 forts   Dnr 2021/242 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

OMRÖSTNINGSBILAGA 2 
SAMMANTRÄDESDATUM  

  
2022-05-30 

  

      

      JA NEJ AVSTÅR 
   

      
 Jeanette Ovesson (M)     X     
Birgitta Öman (S)       X   
Alf Persson (SD)     X     
Jaennine Olesen (M)     X     
 Pia Ingvarsson (S)       X   
Carl-Göran Svensson (C)     X     
Tomas Assarsson (SD)     X     
Ingela Bröndel (M)     X     
Sven Olof Andersson Hederoth (L)     X     
Gudrun Schyman ()       X   
Christl Bengtsson (S)       X   
Anitha Lindkvist (M)     X     
Berit Olsson (S)       X   
Henrik Grimheden (MP)       X   
Margaretha Hagstad (V)       X   
Christer Akej (M)     X     
Anne-Li Roshagen (KD)     X     
Anita Svensson (C)     X     
Christer Persson (ÖP)       X   
Lars Johansson (S)       X   
Hans Dahlqvist (SD)     X     
Matts Karlsson (M)     X     
Ann-Christin Råberg (S)       X   
Åke Andrén Sandberg (L)     X     
Patrik Coucher (SD)     X     
Gun Lidman Nilsson (FI)       X   
Anders Johnsson (M)     X     
Göran Persson (S)       X   
Hanna Persson (M)     X     
Mats Bengtsson (C)     X     
Bengt-Åke Lindell (SD)     X     
Else-Beth Rolf (S)       X   
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§ 53 forts   Dnr 2021/242 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Sven Olsson (M)     X     
Peo Nilsson (SD)     X     
Jan Vokoun (S)       X   
Kristina Nilsson (M)     X     
Ulrika Persson (S)       X   
Ingemar Hansson (V)       X   
Kaj Ovesson (M)     X     
Lotta Hildebrand (L)     X     
Jenny Assarsson (SD)     X     
Ingmarie Jacobsen (FI)       X   
Henrik Mårtensson (C)     X     
Lennart Månsson (S)       X   
Kristina Åhberg (M)     X     
Paul Frogner Kockum (KD)     X     
Mats Kaldvee (ÖP)       X         

Ja: 
  

28 
  

Nej: 
  

19 
  

AVSTÅR: 
     

FRÅNVARANDE: 
  

2 
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§ 54   Dnr 2022/151 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har till Simrishamns kommun inkommit med in-
formation om en ny bolagsordning för bolaget och om vidhängande beslut om godkännan-
de av kommunfullmäktige. 
 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Simrishamns kommun är en av de 
72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom ägar-
kommunernas sfär. 
 
Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja försäkringsbola-
get för administration av aktiv risk managementarbete och sammanhängande utökning av 
ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det egna försäkringsbolaget bereds för 
närvarande inom Kommunassurans och kommer att presenteras under våren 2022, för be-
slut vid senare bolagsstämma i 
bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet. 
 
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 12 
maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av bolagsordningen är 
inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan justeringarna av bolagsord-
ningen är motiverade även oberoende av förslaget om utökning av bolagets verksamhet.  
 
Den del av justeringen av bolagsordningen som har koppling till Egenandelsprogrammet är 
utökning av de försäkringsklasser som försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta 
olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i bolagsordningen är att 
möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i 
det egna försäkringsbolaget.  
 
En justering av bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat till-
stånd hos Finansinspektionen. 
 
Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl. 
 
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från Finansinspektio-
nen får omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring). 
 
2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför bolagsstämmor i 
Kommunassurans. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre prin-
cipiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring AB 
(utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska tillåtas framöver. 
 
Simrishamns kommuns ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022 är Lars Johan Ros-
vall, ekonomichef. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning, styrelsebeslut 2022-03-10 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med markeringar av 
ändringar samt med kommentarer, styrelsebeslut 2022-03-10 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB (org.nr 
516406-0294) 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunassurans Syd Försäkring AB 
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§ 55   Dnr 2022/135 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Personalbokslut 2021 - Simrishamns kommun  

Ärendebeskrivning 
 
2021 års personalfakta är sammanställt, förtydligat och analyserat. Detta presenteras i bi-
fogat personalbokslut för 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-05-12, § 67 
Arbetsutskottets beslut, 2022-04-20, § 70 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-18 
Personalbokslut 2021 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Godkänna personalbokslut 2021 
 

• Fr o m år 2022 låta personalbokslutet ingå i kommunens Årsbokslut. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samtliga nämnder 
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§ 56   Dnr 2022/152 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022 - Skolmiljar-
den  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med förslag på fördelning av Tillfällig för-
stärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022”skolmiljarden”. 
 
Med anledning av covid-19 har Skolverket beslutat om Tillfällig förstärkning av statligt 
stöd till skolväsendet 2022”skolmiljarden”. Förstärkningen av det statliga stödet syftar till 
att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kun-
skapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportio-
nellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under 
2022 och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i fritidshemmet, 
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 
den kommunala vuxenutbildningen. 
 
Simrishamns kommun har tilldelats 2 012 288 kronor. Då bidraget är ett generellt beslutar 
kommunfullmäktige om hur medlen ska fördelas.  
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt beslut kommit med ett förslag på fördelning av det 
statliga stödet innebärandes att 1 610 000 kronor tillfaller grundskola (80 %) och 402 000 
kronor tillfaller gymnasieskola (20 %).  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-05-12, § 68 
Arbetsutskottets beslut, 2022-04-20, § 72 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll daterad §27 2022-03-22 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll §21 daterad 2022-
03-22 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-15 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Öka driftsbudgeten avseende år 2022 för generella statsbidrag inom finansförvalt-
ningen med ett engångsbelopp om 2 012 000 kronor   
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

• Öka driftsbudgeten avseende år 2022 för barn- och utbildningsnämnden med ett 
engångsbelopp om 2 012 000 kronor med fördelning i enlighet med barn- och ut-
bildningsnämndens förslag 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomienheten 
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§ 57   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 lyftes i samhällsplaneringsnämnden den 24 februari 2022, § 24, men återremitterades 
för klargörande vad gäller revideringarna. I samband med detta har en total översyn genom-
förts.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till uppdaterade lokala ordningsföre-
skrifter för Simrishamns kommun och arbetat fram förslag till revideringar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-04-20, § 73 
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 
 
Gällande ordningsföreskrifter som ska ersättas av förslaget: 
 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, beslutade av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 
§12, Länets författningssamling 12FS 2011:13 
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§ 57 forts   Dnr 2022/159 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 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 
kommun, Kommunfullmäktige den 27 juni 2011, Länets författningssamling 12FS 2012:24. 

 
Överläggning 
 
Förvaltningschef Åsa Simonsson förklarar vad  § 17 innebär med tanke på de synpunkter som 
framkom vid ärendets behandling i kommunstyrelsen. Påpekar även att ändringarna kommer 
inte träda ikraft förrän år 2023. 

 
Yrkande 
 
Jeanette Ovesson (M) yrkar att ärendet återremitteras med uppdrag till samhällsplanerings-
nämnden att titta på tillgängligheten. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Jeanette Ovessons (M) yrkande om återremiss och fin-
ner att kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Ärendet återremitteras med uppdrag till samhällsplaneringsnämnden titta på till-
gängligheten. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsplaneringsnämnden 
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§ 58   Dnr 2021/257 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Pia Ingvarsson (S) -Tekniskt vatten  

Ärendebeskrivning 
 
Pia Ingvarsson (S) och Lennart Månsson (S) har inkommit med en motion med yrkandet att 
kommunfullmäktige ska besluta att utreda möjligheter och former för privatpersoner att använ-
da tekniskt vatten till pooler. 
 
Av motionen framgår att det finns risk för brist på dricksvatten i framtiden p.g.a. ett torrare 
klimat. Pool i trädgården har blivit allt vanligare och för att spara på dricksvattnet behövs 
nya lösningar till att fylla pooler. Genom att använda så kallat tekniskt vatten som inte är 
behandlat, men tillräckligt rent att bada i, kan en del av dricksvattnet sparas.  
 
Motionen har varit överlämnad till samhällsplaneringsnämnden, där det beslutades vid sam-
manträde den 24 mars 2022, § 75, att motionen anses vara besvarad då det i dagsläget arbetas 
med att utreda frågan kring vad som krävs för att återanvända renat avloppsvatten.  
 
Inför samhällsplaneringsnämndens beslut framgick det av samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteskrivelse att: 
”Österlen VA AB arbetar redan i dagsläget med att utreda frågan kring vad som krävs för att 
kunna återanvända renat avloppsvatten till exempelvis att fylla pooler. Denna utredning kom-
mer att vara färdigställd någon gång under hösten/vintern 2022. Dock finns ingen lagstiftning 
som gör det möjligt att använda sig av återvunnet vatten som tidigare varit avloppsvatten.” 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-05-12, § 70 
Arbetsutskottets beslut, 2022-04-20, § 74 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-11.  
Yttrande från Österlen VA AB, 2022-03-29. 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-03-24, § 75.  
Inkommen motion från Pia Ingvarsson (S) och Lennart Månsson (S), 2021-06-24. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Motionen anses vara besvarad 
 
_______ 
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§ 58 forts   Dnr 2021/257 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutet expedieras till: 
Pia Ingvarsson (S) 
Samhällsplaneringsnämnden (för kännedom) 
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§ 59   Dnr 2021/236 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Bolagsordning och ägardirektiv - Österlen VA AB  

Ärendebeskrivning 
 
Österlen VA AB:s styrelse beslutade vid sammanträde den 14 oktober 2021, § 72, att begä-
ra att styrelsen kompletteras med sex suppleanter, tre från varje ägarkommun, och att bo-
lagsordningens punkt 8 och aktieägaravtalets punkt 3.2.1 ändras. Suppleanterna ska enligt 
beslutet ha närvarorätt i det fall ordinarie ledamot har förhinder.  
 
Tomelilla kommuns kommunfullmäktige beslutade enligt förslaget att styrelsen komplette-
ras med suppleanter som endast har närvarorätt när ordinarie ledamot har förhinder.  
 
När ärendet behandlades i kommunfullmäktige i Simrishamns kommun den 20 december 
2021, §240, återremitterades ärendet med yrkandet att ta en diskussion med Tomelilla kom-
mun angående suppleanternas närvarorätt vid sammanträden, huruvida Tomelilla kommun 
ställer sig till att suppleanterna även får närvarorätt när ordinarie ledamöter tjänstgör.  
 
Förfrågan sändes till Tomelilla kommun den 14 januari 2022. Kommunfullmäktige i Tomelilla 
kommun beslutade vid sitt sammanträde den 4 april 2022, att ge suppleanterna närvarorätt 
även om ordinarie ledamot tjänstgör.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-04-20, 75 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-07 
Beslut från kommunfullmäktige i Tomelilla 2022-04-04 
Förfrågan ställd till Tomelilla kommun, 2022-01-14 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-20, 240 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-15 
Beslut Österlen VA AB, § 72.  
Bolagsordningen för Österlen AV AB, med föreslagen justering.  
Aktieägaravtal för Österlen VA AB, med föreslagen justering. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• I enlighet med Österlen VA AB:s styrelses förslag ändra i bolagsordningens punkt 
8 samt aktieägaravtalets punkt 3.2.1 i den del att styrelsen kompletteras med sex 
suppleanter, tre per ägarkommun. 
 

• Suppleanterna har närvarorätt även om ordinarie ledamot tjänstgör. 
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§ 59 forts   Dnr 2021/236 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Tomelilla kommun 
Österlen VA AB 
Samhällsplaneringsnämnden (för kännedom) 
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§ 60   Dnr 2022/177 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige och nämn-
deman vid Ystads Tingsrätt – Jan-Erik Månsson (M)  

Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Månsson (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfull-
mäktige samt som nämndeman vid Ystad Tingsrätt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Jan-Erik Månsson (M), 2022-04-08. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bevilja Jan-Erik Månsson (M) entledigande från uppdrag som ersättare i kommun-
fullmäktige. 

 
• Begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen vad gäller uppdraget som ersättare 

i kommunfullmäktige. 
 

• Överlämna avsägelsen vad gäller entledigande från uppdraget som nämndeman till 
Ystad tingsrätt. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Länsstyrelsen 
Jan-Erik Månsson (M) 
Ystad tingsrätt 
Kommunledningskontoret 
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§ 61   Dnr 2022/178 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige och ersätta-
re i Socialnämnden – Annika Månsson (M)  

Ärendebeskrivning 
 
Annika Månsson (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäk-
tige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Annika Månsson, 2022-04-08. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bevilja Annika Månsson (M) entledigande från uppdrag som ersättare i kommun-
fullmäktige samt som ersättare i socialnämnden. 

 
• Begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen vad gäller uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 
 

• Som ny ersättare i socialnämnden utses: 
 
Jakob Waller (M) 
Rävåkravägen 18 
276 56 HAMMENHÖG 
 
Christina Brandt (M) placeras på Annika Månssons (M) nuvarande ersättarplats och 
Jakob Waller (M) placeras på Christina Brandts (M) tidigare ersättarplats. 
 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Länsstyrelsen 
Annika Månsson (M) 
Christina Brandt (M) 
Jakob Waller (M) 
Socialnämnden 
Kommunledningskontoret 
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§ 62   Dnr 2022/179 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden – 
Catarina Genberg (L)  

Ärendebeskrivning 
 
Catarína Genberg (L) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och utbild-
ningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Catarina Genberg, 2022-04-11. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bevilja Catarina Genberg (L) entledigande från uppdrag som ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

 
• Till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden utses: 

 
Menar Emtrén 
Peder Mörcks väg 5 
272 32 SIMRISHAMN 
 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Catarina Genberg (L) 
Menar Emtrén 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunledningskontoret 
 
  
 
 

40



  
 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-05-30  
 
 
 
 
 
 

§ 63   Dnr 2022/221 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Simrishamns Bostäder – Kresh-
nik Vllasaliu (M)  

Ärendebeskrivning 
 
Kreshnik Vllasaliu (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i Simrishamns 
Bostäder AB 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Kreshnik Vllasaliu (M), 2022-05-16. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bevilja Kreshnik Vllasaliu (M) entledigande från uppdrag som ersättare i Sim-
rishamns Bostäder AB. 

 
• Till ny ersättare i Simrishamns Bostäder AB utses: 

 
Birgitta Zadenius (M) 
Järnvägsgatan 14 
272 31 SIMRISHAMN 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kreshnik Vllasaliu (M) 
Birgitta Zandenius 
Simrishamns Bostäder AB 
Kommunledningskontoret 
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§ 64   Dnr 2022/204 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av ersättare till Österlen VA AB  

Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av ändring i Österlen VA AB:s styrelses bolagsordning, punkt 8 samt ak-
tieägaravtalets punkt 3.2.1 har Simrishamns kommun att utse tre ersättare i styrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges beslut, 2022-05-30, § 59. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Till ersättare i Österlen VA AB:s styrelse utses: 
 
Jan-Erik Persson (S) 
Halladalsvägen 9 
276 50 HAMMENHÖG 
 
Christer Akej (M) 
Hannåsavägen 1 
276 55 HAMMENHÖG 
 
Mikael Stamming (C) 
Vikarevägen 2 
272 95 SIMRISHAMN 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Jan-Erik Persson (S) 
Christer Akej (M) 
Mikael Stamming (C) 
Österlen VA AB 
Samhällsplaneringsnämnden (för kännedom) 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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§ 65   Dnr 2022/191 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden – 
Jenny Assarsson (SD)  

Ärendebeskrivning 
 
Jenny Assarsson (SD) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och fri-
tidsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Jenny Assarsson (SD), 2022-04-21. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bevilja Jenny Assarsson (SD) entledigande från uppdrag som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden 

 
• Till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses: 

 
Mats Jönsson (SD) 
Narvgatan 3, lgh 1605 
272 36 SIMRISHAMN 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Jenny Assarsson (SD) 
Mats Jönsson (SD) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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§ 66   Dnr 2022/232 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Samhällsplaneringsnämnden - 
Victor Sjögren (S)  

Ärendebeskrivning 
 
Victor Sjögren (S) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i samhällsplanerings-
nämnden. 

 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Victor Sjögren, 2022-05-25. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bevilja Victor Sjögren (S) entledigande från uppdrag som ersättare i samhällsplane-
ringsnämnden. 

 
• Till ny ersättare i samhällsplaneringsnämnden utses: 

 
Tommy Nilsson (S) 
Vikingavägen 17 
272 37 SIMRISHAMN 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Victor Sjögren (S) 
Tommy Nilsson (S) 
Samhällsplaneringsnämnden 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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§ 67   Dnr 2022/234 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Avsägelse från uppdrag som ledamot i Samhällsplaneringsnämnden - 
Henric Appelkvist (M)  

Ärendebeskrivning 
 
Henric Appelkvist (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i samhällsplane-
ringsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Henric Appelkvist, 2022-05-27. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bevilja Henric Appelkvist (M) entledigande från uppdrag som ledamot i samhälls-
planeringsnämnden. 
 

• Till ny ledamot i samhällsplaneringsnämnden utses: 
 
Kaj Ovesson (M) 
Jeppas Äng 12 
276 60 SKILLINGE 
 

• Till ny ersättare i samhällsplaneringsnämnden utses: 
 
Carola Teirfolk (M) 
Garvaregatan 2 D 
272 31 SIMRISHAMN 
 
Carola Teirfolk (M) placeras på Johan Ohlsons (M) nuvarande ersättarplats och Jo-
han Ohlson (M) placeras på Kaj Ovessons (M) tidigare ersättarplats. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Henric Appelkvist (M) 
Carola Teirfolk 
Johan Ohlson (M) 
Samhällsplaneringsnämnden 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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§ 68   Dnr 2022/38 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas:  

- Beslut från kammarrätten: Revisionsberättelse för kommunstyrelsen och nämnder-
na 2019/Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019. 

 
- Motion från Carl-Göran Svensson (C) och Anita Svensson (C); Våra äldre inom 

omsorgsverksamheten – remitterad till socialnämnden. 
 

- Beslut från Tomelilla kommun; Entledigande från uppdrag som vice ordförande i 
revisionen, lekmannarevisor i Ystad Österlenregionens miljöförbund och lekman-
narevisor i Simrishamns Bostäder AB – Birger Johansson (S). 
 

- Beslut från Tomelilla kommun: Bolagsordning och ägardirektiv – Österlen VA AB. 
 

- Beslut från Kultur- och fritidsnämnden; Kulturpris, idrottspris och föreningsle-
darstipendium 2022. 
 

- Information från revisionen angående Årsredovisning 2021. 
 

_____ 
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