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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
 2023-02-27  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 Beslutande  Jeanette Ovesson (M) 
Pia Ingvarsson (S) 
Tomas Assarsson (SD) 
Jaennine Olesen (M) 
Jan Vokoun (S) 
Henrik Mårtensson (C) 
Anders Johnsson (M) 
Berit Olsson (S) 
Mats Sundbeck (V) 
Åke Andrén Sandberg (L) 
Christer Akej (M) 
Bengt-Åke Lindell (SD) 
Thomas Hansson (MP) tjänstgör för John Kvarnbäck (MP) 
Johannes Svensson (S) tjänstgör för Lars Johansson (S) 
Christina Brandt (M) 
Christer Persson (ÖP) 
Jenny Assarsson (SD) 
Else-Beth Rolf (S) tjänstgör för Lisa Andersson (S), §§ 21-
23 
Lisa Andersson (S), §§ 24-39 
Anne-Li Roshagen (KD) 
Johan Ohlson (M) 
Anna Ling (C) 
Andreas Sjögren (S) 
Peter Rimsby (M) 
Gudrun Schyman (KIS) 
Christl Bengtsson (S) 
Jens Lundgren (M) 
Malin Yngvard (SD) 
Annelise Håkansson (V) 
Lotta Hildebrand (L) 
Ingela Bröndel (M) 
Per Andersson (S), § 23-39 
Peo Nilsson (SD) 
Roland Thord (M) 
Agneta Åhlin (S) 
Carl-Göran Svensson (C) 
Kaj Ovesson (M) 
Alf Persson (SD) 
Else-Beth Rolf (S) tjänstgör för Jan-Erik Persson (S),  §§ 
24-39 

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

  Anita Svensson (C) 
  Sven Olof Anderson Hederoth (L) 
  Inga-Lill Högberg (L) 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
 2023-02-27  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 

   Jan Rydén (KD) 
Martin Nkoubou (S), §§ 24-39 

   Eva Nyhlen (V) 
   Eva Cederberg (V) 

  Alf Olle Olsson (ÖP) 
  Gerd Holm (ÖP), §§ 21-25 
  Sigrid Widalen (KIS), §§ 24-39 
  Max Jamieson (KIS), § 22-39 
 
  Diana Olsson, kommundirektör 
  Anita Ipsen, bitr kommundirektör 
  Carina Persson, nämndsekreterare 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
 2023-02-27  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 21 Val av justerare samt fastställande av justeringssam-

manträde 
2023/37 6 

§ 22 Fastställande av ärendelista 2023/38 7 
§ 23 Information om nämndernas budget 2023 2023/99 8 
§ 24 Interpellation från Mats Sundbeck (V) till samhälls-

planeringsnämndens ordförande: Frågor gällande last-
ning och lossning i hamnen 

2023/17 9 

§ 25 Interpellation från Gudrun Schyman (KIS) till sam-
hällsplaneringsnämndens ordförande: Fossilbränslefria 
transporter i kommunens verksamhet 

2023/4 10 

§ 26 Ansökan om utökad budgetram till följd av ökade ka-
pitalkostnader för åren 2024-2027 - Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund 

2022/276 11 

§ 27 Taxor och avgifter kommunen 2023 - Barn- och ut-
bildningsnämnden 

2022/331 12 

§ 28 Anhållan om investeringsmedgivande med kommunal 
borgen och utökat låneutrymme Garvaren 16 

2022/458 13-14 

§ 29 Tjänstekoncessionsupphandling om kommunens ren-
hållningsuppdrag 

2023/22 15 

§ 30 Policy för kommunalt partistöd 2023/26 16 
§ 31 Arvode - kommunala bolag 2023/49 17-18 
§ 32 Simrishamnsförslag ID:1206 Ta bort Simrishamnsför-

slaget, inför medborgarförslag 
2022/322 19-20 

§ 33 Firmatecknare kommunstyrelsen 2023/80 21-22 
§ 34 Val av lekmannarevisorer 2023-2026 2023/86 23-24 
§ 35 Val av ledamöter till kommunfullmäktigeberedning 

miljö, klimat och hållbarhet 
2022/447 25-26 

§ 36 Begäran om entledigande från uppdrag i "nya" revi-
sionen - Steen Stavnshöj 

2023/100 27 

§ 37 Avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden 
- Ann van der Heeg Heberlein (M) 

2023/77 28 

§ 38 Val av ledamot samt ersättare i Simrishamns bostä-
der/Simrishamns Näringslivsutveckling - (M) 

2022/425 29 

§ 39 Meddelanden 2023/63 30 
§ 39 Simrishamnsförslaget - Sammanställning januari-

december 2022 
2023/75  

§ 39 Motion från Gudrun Schyman (KIS); Koldioxidbudget 
- Remitterad till kommunstyrelsen 

2023/76  

§ 39 Länsstyrelsen beslut om ny ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige efter Samra Hasanovic (S) 

2023/40  

§ 39 Skrivelse till kommunstyrelsen från Revisionen: Begä- 2023/88  
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
 2023-02-27  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

ran om förändring av bolagsordningar avseende anta-
let lekmannarevisorer 

§ 39 Motion från Pia Ingvarsson (S) - Ändring av för-
bundsordningar i SÖRF och Miljöförbundet - Remitte-
rad till kommunstyrelsen 

2023/89  

§ 39 Minskning av nämndernas investeringsbudgetar 2023 
med 10 % 

2021/354  

§ 39 Motion från Pia Ingvarsson (S) - Ersättarnas tjänstgö-
ring - remitterad till kommunstyrelsen 

2023/104  

§ 39 Motion från Pia Ingvarsson (S) - Säkert på Snurringen 
även för barn - remitterad till kommunstyrelsen 

2023/105  
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-27  
 
 
 
 
 
 

§ 21   Dnr 2023/37 
 

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 3 mars 2023, kl 08.30 på kommunstyrelse-
förvaltningen. 
 
_____ 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-27  
 
 
 
 
 
 

§ 22   Dnr 2023/38 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 
 
Till dagens sammanträde har 2 valärenden tillkommit: 

19 B Avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden, Ann van der Heeg Heberlein 
(M). 

19 C Val av ledamot och ersättare i Simrishamns Bostäder AB/Simrishamns Näringslivs-
utveckling AB. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

• Godkänna upprättade ärendelista med tillägg av valärenden enligt ovan. 

_____ 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-27  
 
 
 
 
 
 

§ 23   Dnr 2023/99 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information om nämndernas budget 2023 

Dagens kommunfullmäktigesammanträde inleds med information om styrelsens och 
nämndernas budget 2023. 

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder redovisar sin budget för år 2023. 

_____ 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-27  
 
 
 
 
 
 

§ 24   Dnr 2023/17 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Interpellation från Mats Sundbeck (V) till samhällsplaneringsnämndens 
ordförande: Frågor gällande lastning och lossning i hamnen  

Ärendebeskrivning 
 
Mats Sundbeck (V) har i interpellation till samhällsplaneringsnämndens ordförande ställt 
frågor angående lastning och lossning i hamnen. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2023-01-30, § 3, beslöts att interpellationen fick 
ställas. 
 
Samhällsplaneringsnämndens ordförande, Carl-Göran Svensson (C), besvarar interpella-
tionen från Mats Sundbeck (V). 
 
Beslutsunderlag 
 
Interpellationssvar, 2023-01-20 
Kommunfullmäktiges beslut, 2023-01-30, § 3 
Interpellation från Mats Sundbeck (V), 2023-01-11. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Interpellationen anses därmed vara besvarad. 
 
______ 
Beslutet expedieras till: 
Mats Sundbeck (V) 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-27  
 
 
 
 
 
 

§ 25   Dnr 2023/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Interpellation från Gudrun Schyman (KIS) till samhällsplanerings-
nämndens ordförande: Fossilbränslefria transporter i kommunens verk-
samhet  

Ärendebeskrivning 
 
Gudrun Schyman (KIS) har i interpellation till samhällsplaneringsnämndens ordförande 
ställt frågan om fossilbränslefria transporter i kommunens verksamhet. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2023-01-30, § 4, beslöts att interpellationen fick 
ställas. 
 
Samhällsplaneringsnämndens ordförande, Carl-Göran Svensson (C), besvarar interpella-
tionen från Gudrun Schyman (KIS). 
 
Beslutsunderlag 
 
Interpellationssvar, 2023-01-20 
Kommunfullmäktiges beslut, 2023-01-30, § 4 
Interpellation från Gudrun Schyman (KIS), 2023-01-04 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Interpellationen anses därmed vara besvarad. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Gudrun Schyman (KIS) 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-27  
 
 
 
 
 
 

§ 26   Dnr 2022/276 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ansökan om utökad budgetram till följd av ökade kapitalkostnader för 
åren 2024-2027 - Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund  

Ärendebeskrivning 
 
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har inkommit med en skrivelse, 
där direktionen föreslår kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för SÖRF att 
godkänna en begäran om utökad budget för ökade kapitalkostnader för de nya höjdfordo-
nen och släckbilarna. Detta med start budgetåret 2024 med anledning av att investeringen 
ska börja aktiveras år 2024.  
 
Äskandet avser åren 2024 till 2027 och uppgår totalt till 2 750 tkr för medlemskommuner-
na, varav Simrishamns del är 629 tkr. Beloppen motsvarar helårseffekter av investeringar-
na. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att äskandet om utökad budgetram för SÖRF bör han-
teras i respektive års budgetprocess och ställas i jämförelse med all annan kommunal verk-
samhet. Dessutom bör kostnadsbilden för investeringarna vara mer säkra och leveranstid-
punkten bestämd om ärendet hanteras årsvis. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2023-02-05, § 46 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-12 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds tjänsteskrivelse daterad 2022-07-11 diarienum-
mer 2022/14 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Avslå Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund begäran om utökad budget för åren 
2024 till 2027. 
 

• Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund får inkomma med ansökning om utökade 
budgetmedel i ordinarie budgetprocess respektive år. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-27  
 
 
 
 
 
 

§ 27   Dnr 2022/331 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Taxor och avgifter kommunen 2023 - Barn- och utbildningsnämnden  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade om kommunens taxor och avgifter på sammanträdet den 28 
november 2022, § 157.  
 
De delar som handlade om barnomsorgstaxa var dock preliminära i avvaktan på Skolver-
kets besked om indexreglering av inkomsttaket för maxtaxan. Skolverket har nu gett be-
sked och barn- och utbildningsförvaltningen har justerat taxeförslaget i enlighet med Skol-
verkets besked.  
 
Det har även tillkommit en avgift för specialutrustade salar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2023-02-15, § 47 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2022-12-19 
Beslut BUN 2022-12-13 Tillägg taxor och avgifter 2023 
Tillägg taxor och avgifter 2023 – barn- och utbildningsnämnden 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
▪ Fastställa barn- och utbildningsnämndens tillägg till taxor och avgifter 2023 i enlighet 

med framlagt förslag att börja gälla från och med den 1 april 2023. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomienheten 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-27  
 
 
 
 
 
 

§ 28   Dnr 2022/458 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Anhållan om investeringsmedgivande med kommunal borgen och utökat 
låneutrymme Garvaren 16  

Ärendebeskrivning 
 
Simrishamnsbostäder AB har inkommit med en skrivelse, i enlighet med gällande bolags-
ordning, med en begäran av investeringsmedgivande för att köpa fastigheten Garvaren 16 
på Skansen i Simrishamn motsvarande 82 miljoner kronor samt en begäran om utökad 
borgensram motsvarande 65 miljoner kronor. Bolaget finansierar 17 miljoner kronor av 
projektet med egna likvida medel.  
 
Projektet beräknas ge fyra miljoner i intäkter vilket motsvarar en avkastning på nästan fem 
procent enligt bolagets beräkningar. 
 
Av bilagda handlingar till ärendet framgår det vad Simrishamnsbostäder AB planerar att 
genomföra avseende verksamhetslokaler respektive bostäder. 
 
Bolaget anhåller således om en utökad ram för borgensåtagande med 65 miljoner för att 
kunna uppta lån med motsvarande belopp.  
 
Med beaktan av ovanstående begäran skulle därmed den totala borgensramen uppgå till 
760 miljoner kronor för Simrishamns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut 2023-02-15, § 48 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-17 
Simrishamnsbostäder AB sammanträdesprotokoll daterad 2022-09-20 § 232 
Simrishamnsbostäder AB skrivelse till kommunfullmäktige daterad 2022-12-12 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bevilja Simrishamnsbostäder AB investeringsmedgivande för projektet Garvaren 
16 motsvarande 82 miljoner kronor. 
 

• Simrishamnsbostäder AB omgående meddelar kommunstyrelsen om större avvikel-
ser i projektet skulle uppstå. 

 
• Utöka borgensramen med 65 miljoner kronor och därmed så som för egen skuld in-

gå borgen för Simrishamnsbostäder låneförpliktelser upp till ett totalt högsta låne-
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-27  
 
 
 
 
 
 

§ 28 forts   Dnr 2022/458 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

belopp om 760 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det tota-
la högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga låne-
belopp. 
 

• Simrishamnsbostads AB ska till Simrishamns kommun erlägga borgensavgift årli-
gen enligt gällande borgensavgiftsregler. 
 

• Kommunfullmäktiges beslut § 23/2014 om en borgensram på 695 miljoner kronor 
upphör att gälla så snart besluten i nu aktuellt ärende har vunnit laga kraft. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Simrishamns Bostäder AB 
Ekonomienheten 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-27  
 
 
 
 
 
 

§ 29   Dnr 2023/22 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Tjänstekoncessionsupphandling om kommunens renhållningsuppdrag  

Ärendebeskrivning 
 
Tomelilla kommun initierade ärendet, då den av Tomelillas kommunfullmäktige utsedda 
organisations- och arvodesberedningen den 17 mars 2021 beslutade, OAB § 2/2021, att 
föreslå kommunstyrelsen i Tomelilla att i första hand ge förvaltningen i uppdrag att till-
sammans med Simrishamns kommun utreda en avveckling av ÖKRAB samt i andra hand 
att Tomelilla kommun lämnar bolaget. 
 
Tomelillas kommunstyrelse ställde sig bakom detta förslag den 2 juni 2021, ks § 64/2021.  
 
Förvaltningen i Tomelilla tog sedan kontakt med Simrishamns kommun som också ställde 
sig bakom att utreda frågan.  
 
En arbetsgrupp bestående av kanslichef Johan Linander, Tomelilla och ekonomichef Lars 
Johan Rosvall, Simrishamn bildades. Styrgruppen utgjordes av kommundirektör Britt-
Marie Börjesson, Tomelilla och Diana Olsson, Simrishamn. Ärendet har också stämts av 
vid minst tre tillfällen med kommunstyrelsens arbetsutskott i Tomelilla och Simrishamn 
gemensamt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2023-02-15, § 49 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-17 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Tillsammans med Tomelilla kommun genomföra en koncessionsupphandling av 
kommunens renhållningsuppdrag. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Tomelilla kommun 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-27  
 
 
 
 
 
 

§ 30   Dnr 2023/26 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Policy för kommunalt partistöd  

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.  
 
Detta ärende avser beslut om en policy för det kommunala partistödets omfattning i Sim-
rishamns kommun, som ersätter tidigare regler. Inför innevarande mandatperiod beslutade 
kommunfullmäktige ändra antalet mandat i kommunfullmäktige från 49 till 41. 
 
Det kommunala partistödet regleras i kommunallagen 4 kapitlet § 29 – 32. Partistöd får utges 
som ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier som är representerade i fullmäktige 
samt är juridiska personer, för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Partistöd 
är en möjlighet, men ingen skyldighet för en kommun att utbetala. 
 
Fullmäktige fattar beslut om partistödets omfattning och formerna för det, och stödet får inte 
utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. 
 
Partistödet betalas årligen ut i förskott efter beslut i kommunfullmäktige. En  
skriftlig redovisning av vad partistödet använts till skall årligen inlämnas.  
Denna redovisning ska avse perioden 1 januari – 31 december.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2023-02-15, § 50 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-16 
Policy för kommunalt partistöd i Simrishamns kommun 2023 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Anta förslag till policy för kommunalt partistöd i Simrishamns kommun 
 
______ 
Beslutet expedieras till: 
Samtliga partier i kommunfullmäktige 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-27  
 
 
 
 
 
 

§ 31   Dnr 2023/49 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Arvode - kommunala bolag  

Ärendebeskrivning 
 
Inför ny mandatperiod ses de fasta arvodena över i de kommunala bolagen. Översynen omfat-
tar de helägda bolagen Simrishamnsbostäder AB och 
Simrishamns Näringslivsutveckling AB, samt de delägda bolagen Österlens kommunala ren-
hållnings AB och Österlen VA AB.  
 
Att särskilt beakta är att från och med mandatperioden 2023 - 2026 ska styrelsen i Sim-
rishamns Bostäder AB och Simrishamns Näringslivsutveckling AB bestå av fem ledamöter 
med lika antal personliga suppleanter, jämfört med befintliga fem-sju ledamöter i respektive 
bolagsstyrelse. Ledamöter och suppleanter ska vara desamma i Simrishamns Bostäder AB och 
Simrishamns Näringslivsutveckling AB. En översyn har gjorts av de fasta arvodena till ordfö-
rande och vice ordföranden i den nya gemensamma styrelsen, då förutsättningarna för uppdra-
get ändrats.  
 
Sammantaget ger arvodet i Simrishamnsbostäder AB och Simrishamns Näringslivsutveckling 
AB ett fast arvode för ordföranden på 14 860 kr och för vice ordförande 7430 kr/månad 
(2023). Förslaget innebär ingen ändring av nivå för arvodet.  
 
En föreslagen förändring är däremot att sammanträdesersättning inte utgår till ordförande 
och vice ordförande i Simrishamnsbostäder AB eller Simrishamns Näringslivsutveckling AB. 
I dagsläget utgår sammanträdesersättning till ordförande och vice ordförande i Simrishamns 
Näringslivsutveckling AB, utöver fast arvode. 
 
En jämförelse har också gjorts av de fasta arvodena i de två bolagen som Simrishamn och To-
melilla äger tillsammans, med ägarandelen 50% till respektive ägarkommun. Det bör vara en 
ambition att Simrishamns kommuns och Tomelilla kommuns arvodesregler ligger på likvärdi-
ga nivåer. Inga förändringar föreslås. 
  
För övrigt föreslås inga andra förändringar.  Föreslagna arvoden behöver förutom beslut i 
kommunfullmäktige, också beslutas av respektive bolagsstämma, och träder i kraft därefter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2023-02-15, § 51 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-24. 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-27  
 
 
 
 
 
 

§ 31 forts   Dnr 2023/49 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• I en gemensam styrelse utgår för ordförande i Simrishamnsbostäder AB 15% av Ibb 
och för vice ordförande 8% av Ibb, och för ordförande i Simrishamns Näringslivsut-
veckling AB utgår ett arvode på 5% och för vice ordförande 2% av Ibb. Sammantaget 
ger dessa två arvoden ett fast arvode för ordföranden på 14 860 kr och för vice ordfö-
rande 7430 kr/månad (2023).  
 

• Sammanträdesersättning utgår inte till ordförande och vice ordförande i Sim-
rishamnsbostäder AB eller Simrishamns Näringslivsutveckling AB. 
 

• Ingen ändring sker av arvodesnivån för ordförande och vice ordförande i Österlen VA 
AB. 
 

• Ingen ändring sker av arvodesnivån för ordförande i Österlens kommunala renhållnings 
AB. 
 

• Detta beslut ersätter tidigare beslut om styrelsearvoden i kommunala bolag, och gäller 
tills nytt beslut fattas.  
 

• Uppräkning sker med inkomstbasbelopp (Ibb) årligen. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Simrishamns Bostäder AB 
Simrishamns Näringslivsutveckling AB 
Österlen VA AB 
Österlens Kommunala Renhållning AB 
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§ 32   Dnr 2022/322 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Simrishamnsförslag ID:1206 Ta bort Simrishamnsförslaget, inför med-
borgarförslag  

Ärendebeskrivning 
 
Den 3 juli 2022 inkom ett Simrishamnsförslag om att ta bort e-tjänsten och återinföra med-
borgarförslag. Förslagslämnaren anser att Simrishamnsförslaget urholkar det kommunala 
självstyret, lämnar de kommunala angelägenheterna till en vidare krets än vad kommunal-
lagen avser och begränsar systemet med ”gilla” kommuninvånarnas tillgång till att själva 
lägga förslag. Förslaglämnaren föreslår därmed att avskaffa Simrishamnsförslaget och att 
en ordning för medborgarförslag enligt kommunallagen införs. 
 
Förslaget fick 120 röster under publiceringstiden och har därmed uppnått röstmålet om 
minst 75 röster.  
 
Tanken med Simrishamnsförslaget är att öppna upp och inkludera en större mängd männi-
skor till att vara delaktiga i de kommunala angelägenheterna och frågorna. Att vara trans-
parant gentemot kommuninvånare och medborgare står inte enbart i kommunallagen, det är 
även en strävan att ha i det generella kommunala arbetet.  
 
Eftersom kommunen består av nästan lika många delar medlemmar (fastighetsägare som ej 
är folkbokförda) som kommuninvånare, så skulle en återgång till medborgarförslag innebä-
ra att utesluta en stor mängd idéer från människor som nyttjar offentliga tjänster, betalar 
fastighetsskatt och som bidrar till ett växande näringsliv för Simrishamns kommun. Att 
inrymma förslag ”utifrån” ses främst som en utvecklingsmöjlighet.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår avslag på Simrishamnsförslaget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-25 
Simrishamnsförslag ”Ta bort Simrishamnsförslaget, inför medborgardialog”, inkommit 
2022-07-03 
Projekt medborgardialog, e-förslag steg för steg, SKR 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Avslå Simrishamnsförslaget ”Ta bort Simrishamnsförslaget, inför medborgarför-
slag”. 
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§ 32 forts   Dnr 2022/322 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Handläggare Simrishamnsförslaget  
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  2023-02-27  
 
 
 
 
 
 

§ 33   Dnr 2023/80 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Firmatecknare kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning 
 
Begreppet firmatecknare återfinns inte i kommunallagen, men många företag som kommunen 
har avtal med använder begreppet firmatecknare till exempel vid undertecknande av avtal. Av 
effektivitetsskäl och för att underlätta ärendehanteringen utser många kommuner firmateckna-
re. 
 
Firmateckning inom den kommunala organisationen ska förstås som att firmatecknaren med 
sin underskrift garanterar att det finns ett beslut som stödjer det som underskriften förbinder 
kommunen att åta sig. Att ingå avtal är ett beslut, att teckna avtal är verkställighet av beslutet 
att ingå avtal.  
 
Kommunfullmäktige har den 30 november 2020, §240 beslutat om firmatecknare för Kom-
munstyrelsen och för övergripande frågor. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att varje 
nämnd föreslås besluta om firmatecknare för respektive nämnds verksamhetsområde enligt 
nämndens reglemente, som en komplettering till 27§ i allmänt nämndreglemente.  
 
Nytt reviderat beslut togs i Kommunfullmäktiges den 20 juni 2022, §77 avseende firma-
tecknare för kommunstyrelsen. 
 
Besluten om firmatecknare behöver regelbundet förnyas för att vara aktuella, då både förtroen-
devalda och tjänstepersoner ibland byts ut. Detta ärende avser en översyn och uppdatering av 
befintligt beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2023-02-15, § 53 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari 2023. 
Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2020, §240 
Kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2022, §77 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Som firmatecknare för kommunstyrelsen utses kommunstyrelsens ordförande Jeanette 
Ovesson med förste vice ordförande Anders Johnsson som ersättare, och kontrasigne-
ras av kommundirektör Diana Olsson med biträdande kommundirektör Anita Ipsen 
som ersättare. 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-27  
 
 
 
 
 
 

§ 33 forts   Dnr 2023/80 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 

• Varje nämnd föreslås fortsatt besluta om firmatecknare för respektive nämnds verk-
samhetsområde enligt nämndens reglemente, som en komplettering till 27§ i allmänt 
nämndreglemente. 

•  Kommunfullmäktigs beslut den 30 november 2020, §240 och den 20 juni 2022, §77 
upphävs. 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Jeanette Ovesson (M) 
Anders Johnsson (M) 
Diana Olsson 
Anita Ipsen 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-27  
 
 
 
 
 
 

§ 34   Dnr 2023/86 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av lekmannarevisorer 2023-2026  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt kommunallagen och God revisionssed i kommunal verksamhet ska kommunfull-
mäktige utse lekammarevisorer som väljs ur kommunens revisorer. 
 
Revisionen har utsett revisorer i bolag och kommunalförbund, 2023-02-02, § 29. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionens beslut, 2023-02-02, § 29. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Utse följande revisorer till bolag och kommunalförbund: 
 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund: 
 
Ulf Mårtensson 
Kaptensgatan 20 
276 60 SKILLINGE 
 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund: 
 
Alf-Göran Andersson 
Granvägen 2 
277 31 KIVIK 
 
Simrishamns Bostäder AB: 
 
Alf-Göran Andersson Göran Persson 
Granvägen 2 Skillingevägen 12 
277 31 KIVIK 272 38 BRANTEVIK 
 
Simrishamns Näringslivsutveckling AB: 
 
Alf-Göran Andersson 
Granvägen 2 
277 31 KIVIK 
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§ 34 forts   Dnr 2023/86 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Österlen VA AB: 
 
Göran Persson 
Skillingevägen 12 
272 38 BRANTEVIK 
 
Österlens Kommunala Renhållnings AB: 
 
Göran Persson 
Skillingevägen 12 
272 38 BRANTEVIK 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
Simrishamns Bostäder Ab 
Simrishamns Näringslivsutveckling AB 
Österlen VA AB 
Österlens Kommunala Renhållnings AB 
Ulf Mårtensson  
Alf-Göran Andersson 
Göran Persson 
Kommunstyrelseförvaltningen/kansliet 
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§ 35   Dnr 2022/447 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av ledamöter till kommunfullmäktigeberedning miljö, klimat och 
hållbarhet  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-20, § 250, att inrätta en tillfällig beredning kopp-
lad till miljö, klimat och hållbarhetsfrågor – klimat- och hållbarhetsberedning.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-01-30, § 16 beslöts att avsätta medel ur 
kommunfullmäktiges medel till förfogande för 10 förtroendevalda och 10 möten motsva-
rande ca 180 000 kronor för 2023 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges beslut, 2023-01-30, § 16. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Till ledamöter i kommunfullmäktigeberedningen miljö, klimat och hållbarhet utses: 
 
Eva Cederberg (V) 
Wranérsgatan 13 A 
272 34 SIMRISHAMN 
 
Menar Emtrén (L) 
Peder Mörcks väg 5 
272 32 SIMRISHAMN 
 
Max Jamieson (KIS) 
Lerbergstorpsvägen 32 
277 45 SANKT OLOF 
 
Anneli Roshagen (KD) 
Ystadsvägen 16 
276 50 HAMMENHÖG 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll  
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§ 35 forts   Dnr 2022/447 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Linda Ohlsson (S) 
Vikingavägen 16 
272 37 SIMRISHAMN 
 
Thomas Hansson (MP) 
Grötafatsvägen 4 
272 95 SIMRISHAMN 
 
Beatrice Persson (SD) 
Dalgatan 3 
276 30 BORRBY 
 
Kjell Dahlberg (ÖP) 
Österlenvägen 20 
277 40 SANKT OLOF 
 
Roland Thord (M) 
Viarpsvägen 82 
272 91 SIMRISHAMN 
 
Jan Persson (C) 
Kyhls Skogsväg 34 
276 37 BORRBY 
 

• Till sammankallande i beredningen utses Roland Thord (M). 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Eva Cederberg (V) 
Menar Emtrén (L) 
Max Jamieson (KIS) 
Linda Ohlsson (S) 
Thomas Hansson (MP) 
Beatrice Persson (SD) 
Kjell Dahlberg (ÖP) 
Roland Thord (M) 
Jan Persson (C) 
Kommunstyrelseförvaltningen/kansliet 
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  2023-02-27  
 
 
 
 
 
 

§ 36   Dnr 2023/100 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Begäran om entledigande från uppdrag i "nya" revisionen - Steen 
Stavnshöj (KD) 

Ärendebeskrivning 
 
Steen Stavnshöj (KD) har i skrivelse avsagt sig uppdraget i ”nya” revisionen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Steen Stavnshöj (KD), 2023-02-04 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bevilja Steen Stavnshöj (KD) entledigande från uppdrag i ”nya” revisionen. 
 

• Bordlägga val av ny revisor till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 
2023. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Steen Stavnshöj (KD) 
Länsstyrelsen (för kännedom) 
Kommunstyrelseförvaltningen/kansliet 
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§ 37   Dnr 2023/77 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden - Ann van der 
Heeg Heberlein (M)  

Ärendebeskrivning 
 
Ann van der Heeg Heberlein (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i soci-
alnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Ann van der Heeg Heberlein (M), 2023-02-02. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Bevilja Ann van der Heeg Heberlein (M) entledigande från uppdrag som ersättare i 
socialnämnden. 

 
• Till ny ersättare i socialnämnden utses: 

 
Kristina Nilsson (M) 
Rundelsgatan 1 
277 40 SANKT OLOF 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Ann van der Heeg Heberlein (M) 
Kristina Nilsson (M) 
Socialnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen/kansliet 
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§ 38   Dnr 2022/425 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av ledamot samt ersättare i Simrishamns bostäder/Simrishamns Nä-
ringslivsutveckling - (M)  

Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunfullmäktige sammanträde, 2022-12-19, § 198, bordlades val av en ledamot 
samt en ersättare till Simrishamns Bostäder AB /Simrishamns Näringslivsutveckling AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges beslut, 2022-12-19, § 198. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

• Till ledamot i Simrishamns Bostäder AB / Simrishamns Näringslivsutveckling AB 
utses: 
 
Jens Lundgren (M) 
Timotejgatan 4 
272 37 SIMRISHAMN 
 

• Till ersättare i Simrishamns Bostäder AB / Simrishamns Näringslivsutveckling AB 
utses: 
 
Henric Appelkvist (M) 
Stora Norregatan 9 
272 31 SIMRISHAMN 
 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Jens Lundgren (M) 
Henric Appelkvist (M) 
Simrishamns Bostäder AB /Simrishamns Näringslivsutveckling AB 
Kommunstyrelseförvaltningen/kansliet 
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§ 39   Dnr 2023/63 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas:  

- Simrishamnsförslaget: Sammanställning, januari-december 2022. 

- Motion från Gudrun Schyman (KIS): Koldioxidbudget – Remitterad till kommun-
styrelsen. 

- Länsstyrelsens beslut om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter Sam-
ra Hasanovic (S). 

- Skrivelse till kommunstyrelsen från Revisionen: Begäran om förändring av bolags-
ordningar avseende antalet lekmannarevisorer. 

- Motion från Pia Ingvarsson (S): Ändring av förbundsordningar i SÖRF och Miljö-
förbundet – Remitterad till kommunstyrelsen. 

- Minskning av nämndernas investeringsbudgetar 2023 med 10 %. 

- Motion från Pia Ingvarsson (S): Ersättarnas tjänstgöring – Remitterad till kommun-
styrelsen. 

- Motion från Pia Ingvarsson (S): Säkert på Snurringen även för barn – Remitterad 
till kommunstyrelsen. 

_____ 
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