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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
 2022-10-31  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 Närvarande   Jeanette Ovesson (M) 
   Pia Ingvarsson (S) 
   Tomas Assarsson (SD) 
   Jaennine Olesen (M) 
   Jan Vokoun (S) 
   Fredrik Ramberg (SD) 
   Henrik Mårtensson (C) 
   Anders Johnsson (M) 
   Lisa Andersson (S) tjänstgör för Berit Olsson (S) 
   Mats Sundbeck (V) 
   Åke Andrén Sandberg (L) 
   Christer Akej (M) 
   Bengt-Åke Lindell (SD) 
   John Kvarnbäck (MP) 
   Lars Johansson (S) 
   Christina Brandt (M) 
   Alf Olle Olsson (ÖP) tjänstgör för Christer Persson (ÖP) 
   Jenny Assarsson (SD) 
   Samra Hasanovic (S) 
   Anne-Li Roshagen (KD) 
   Johan Ohlson (M) 
   Gunilla Carlecrantz (C) tjänstgör för Anna Ling (C) 
   Andreas Sjögren (S) 
   Åsa Blixt (SD) tjänstgör för Patrik Coucher (SD) 
   Peter Rimsby (M) 
   Gudrun Schyman (KIS) 
   Christl Bengtsson (S) 
   Jens Lundgren (M) 
   Malin Yngvard (SD) 
   Annelise Håkansson (V) 
   Lotta Hildebrand (L) 
   Ingela Bröndel (M) 
   Johannes Svensson (S) tjänstgör för Per Andersson (S) 
   Lotta Beskow (MP 
   Peo Nilsson (SD) 
   Roland Thord (M) 
   Agneta Åhlin (S) 
   Carl-Göran Svensson (C) 
   Kaj Ovesson (M) 
   Alf Persson (SD) 
   Jan-Erik Persson (S) 
  

Övriga deltagande Carola Tierfolk (M) 
Lage Engebo (M) 
Kristina Åhberg (M) 

 Jan Rydén (KD) 
 
 

2



  
 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
 2022-10-31  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Else-Beth Rolf (S) 
Ingemar Hansson (V) 
Eva Nyhlén (V) 
Sigrid Widalen (KIS) 
 
Diana Olsson, kommundirektör 
Anita Ipsen, bitr kommundirektör/förvaltningschef 
Carina Persson, nämndsekreterare  
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
 2022-10-31  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 140 Val av justerare samt fastställande av justeringssam-

manträde 
2022/33 5 

§ 141 Ordningsfråga 2022/412 6 
§ 142 Fastställande av ärendelista 2022/34 7 
§ 143 Revidering i kommunfullmäktiges arbetsordning 2022/320 8-9 
§ 144 Delårsrapport 2022-08-31 - Simrishamns kommun 2022/330 10-11 
§ 145 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022/399 12 
§ 146 Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla Ege-

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

2022/294 13-15 

§ 147 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfull-
mäktige - Jan Rejdnell (L) 

2022/387 16 

§ 148 Val av ledamot i AF Monthans Minnesfond efter An-
ders Turesson (C) 

2022/269 17 

§ 149 Val av  ledamot i Simrishamns Näringslivsutveckling 
AB, Simrishamns Bostäder och ersättare i Byggnads-
nämnden  - Hans Dahlqvist (SD) 

2022/361 18 

§ 150 Fyllnadsval av ersättare i Simrishamns Bostäder AB 
efter Karl-Gustav Högberg (M) 

2022/400 19 

§ 151 Val av ersättare i Valberedningen - (S) 2022/371 20 
§ 152 Meddelanden 2022/38 21 
§ 152 Avsiktsförklaring anslutning gemensam överförmyn-

darverksamhet och nämnd 
2022/227 21 

§ 152 Länsstyrelsens beslut om förlängt  förordnande som 
borgerlig vigselförrättare - Jan Vokoun 

2022/365 21 

 
 

4



  
 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-31  
 
 
 
 
 
 

§ 140   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 onsdagen den 2 november, kl 08.30 på kommunlednings-
kontoret, Simrishamn. 

_____ 

 

 

5



  
 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-31  
 
 
 
 
 
 

§ 141   Dnr 2022/412 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ordningsfråga 

Kristina Åhberg (M) önskar ställa en ordningsfråga, vilket kommunfullmäktige godkänner. 

Ordningsfrågan innebär att även ersättarna önskar få bord vid sina sittplatser. 

Frågan överlämnas till kommunledningskontoret för vidare handläggning. 

_____ 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-31  
 
 
 
 
 
 

§ 142   Dnr 2022/34 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

• Godkänna upprättad ärendelista. 

_____ 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-31  
 
 
 
 
 
 

§ 143   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 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-10.19, § 134 
Arbetsutskottets beslut, 2022-09-21, § 157 
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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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-31  
 
 
 
 
 
 

§ 143 forts   Dnr 2022/320 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Yrkande 
 
Ordföranden, Christer Akej (M), yrkar att en redaktionell ändring görs i § 1: 
 
1 § Fullmäktige har 41 ledamöter. I vallagen (2005:837) finns det bestämmelser om antalet 
ersättare. Ersättare utses till den andel som kommunfullmäktige beslutat. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Revidera kommunfullmäktiges arbetsordning med redaktionell ändring av § 1 en-
ligt yrkande samt § 10 i enlighet med Kommunledningskontorets förslag.  

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-31  
 
 
 
 
 
 

§ 144   Dnr 2022/330 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Delårsrapport 2022-08-31 - Simrishamns kommun  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari till augusti 2022. 
Rapporten inkluderar även en helårsprognos som redovisar ett balanskravsresultat på +88,6 
mnkr (budget +34,8 mnkr). Anledningen till den stora budgetavvikelsen beror bland annat på 
ökade skatteintäkter.  
 
Samtliga av de tre finansiella målen bedöms kunna uppnås. Tre av de fem verksamhetsmålen 
med inriktning på god ekonomisk hushållning förväntas att bli till stor grad uppfyllda under 
året. Frisknärvaron understiger 95 procent och påverkas fortfarande av coronapandemin. Flytt-
nettot indikerar på att bli negativt. 
 
Nämndernas prognos för driftsbudgeten indikerar på en positiv avvikelse om 7,8 mnkr. 
 
Kommunstyrelsen +3,9 mnkr 
Byggnadsnämnden +0,9 mnkr 
Samhällsplaneringsnämnden +3,4 mnkr 
Kultur- och fritidsnämnden 0 
Barn- och utbildningsnämnden 0 
Socialnämnden 0 
Övriga nämnder -0,4 mnkr 
 
I placeringspolicyn för pensionsmedelsförvaltning, 2019-05-27, finns en femårig utbetalnings-
plan av pensionsmedel. Uttaget för 2022 är beräknat till 13 mnkr. Med tanke på det prognosti-
serade balanskravsresultatet och kommunens goda likviditet är kommunledningskontorets för-
slag att det inte görs något uttag av pensionsmedel för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 

• Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2022-10-01 
• Delårsrapport januari–augusti 2022. 

 
Överläggning 
 
Vid dagens sammanträde informerar redovisningsansvarig Helen Esperup om delårsrap-
porten. 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-31  
 
 
 
 
 
 

§ 144 forts   Dnr 2022/330 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Yrkande 
 
Jeanette Ovesson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Godkänna föreliggande delårsrapport 
 

• Inga uttag görs av pensionsmedel för år 2022. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret/ekonomienheten 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-31  
 
 
 
 
 
 

§ 145   Dnr 2022/399 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revisorernas bedömning av delårsrapport  

Ärendebeskrivning 
 
De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna har lämnat sin bedömning av delårsrapport 
2022-08-31. 
 
Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför kommunfullmäktiges behand-
ling av rapporten. 
 
Revisorernas bedömning av delårsrapporten föreligger och överlämnas till kommunfull-
mäktige för ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisorernas bedömning av delårsrapport, 2022-10-20 
Granskning av delårsbokslut 2022, Ernst & Young 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Lägga revisorernas skrivelse med bilagd granskningsrapport till handlingarna. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret/ekonomienheten 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-31  
 
 
 
 
 
 

§ 146   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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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-31  
 
 
 
 
 
 

§ 146 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 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-10-19, § 136 
Arbetsutskottets beslut, 2022-09-21, § 155 
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  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

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

 
• 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. 

 
• 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 till Kommunassurans. 
 

• 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: 
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  2022-10-31  
 
 
 
 
 
 

§ 146 forts   Dnr 2022/294 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Kommunassurans  
Lars Johan Rosvall 
Jeanette Ovesson (M) 
Diana Olsson 
 
  
 

15



  
 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-31  
 
 
 
 
 
 

§ 147   Dnr 2022/387 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Jan Rejd-
nell (L)  

Ärendebeskrivning 
 
Jan Rejdnell (L) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Jan Rejdnell (L), 2022-10-18. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bevilja Jan Rejdnell (L) entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfull-
mäktige. 

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

kommunfullmäktige. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Länsstyrelsen 
Jan Rejdnell (L) 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-31  
 
 
 
 
 
 

§ 148   Dnr 2022/269 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av ledamot i AF Monthans Minnesfond efter Anders Turesson (C)  

Ärendebeskrivning 
 
Simrishamns kommun ska förrätta fyllnadsval efter bortgångne Anders Turesson (C) i AF 
Monthans Minnesfond. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges beslut, 2022-10-17, § 138 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Val av ledamot i AF Monthans Minnesfond bordlägges till kommunfullmäktiges 
sammanträde i november 2022. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-31  
 
 
 
 
 
 

§ 149   Dnr 2022/361 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av ledamot i Simrishamns Näringslivsutveckling AB, Simrishamns 
Bostäder AB och ersättare i Byggnadsnämnden - Hans Dahlqvist (SD)  

Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2022-10-17, § 139 entledigandes Hans Dahlqvist 
(SD) från uppdrag som ledamot i Simrishamns Näringslivsutveckling AB, Simrishamns 
Bostäder AB samt som ersättare i Byggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges beslut, 2022-10-17, § 139. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bordlägga val ledamot i Simrishamns Näringslivsutveckling AB till kommunfull-
mäktiges sammanträde i november 2022. 

 
• Bordlägga val ledamot i Simrishamns Bostäder AB till kommunfullmäktiges  

sammanträde i november 2022. 
 

• Bordlägga val av ersättare i Byggnadsnämnden till kommunfullmäktiges samman-
träde i november 2022. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-31  
 
 
 
 
 
 

§ 150   Dnr 2022/400 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fyllnadsval av ersättare i Simrishamns Bostäder AB efter Karl-Gustav 
Högberg (M)  

Ärendebeskrivning 
 
Simrishamns kommun ska förrätta fyllnadsval efter bortgångne Karl-Gustav Högberg (M) 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bordlägga val av ersättare i Simrishamns Bostäder AB till kommunfullmäktiges 
sammanträde i november 2022. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-31  
 
 
 
 
 
 

§ 151   Dnr 2022/371 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av ersättare i Valberedningen - (S)  

Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2022-10-17, § 130, valdes ledamöter samt ersätta-
re till valberedningen. 
 
En av ersättarplatserna vakantsattes, tillhörande (S), till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 31 oktober 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges beslut, 2022-10-17, § 130. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Till ersättare i valberedningen utses: 
 
Berit Olsson (S) 
Långgatan 40 
276 60 SKILLINGE 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Berit Olsson (S) 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-31  
 
 
 
 
 
 

§ 152   Dnr 2022/38 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden  

Följande meddelanden redovisas: 
 

- Beslut från Tomelilla kommun vad gäller förfrågan från Hörby kommun om sam-
gående i gemensam överförmyndarnämnd och enhet. 

 
- Länsstyrelsens beslut om förlängt förordnande som borgerlig vigselförrättare – Jan 

Vokoun. 
 

_____ 
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