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§ 1   Dnr 2023/9 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare 

Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson (S). 

_____ 
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§ 2   Dnr 2023/10 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

Till dagens ärendelista har 2 ärenden tillkommit: 

- Översyn av förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund samt 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. 

- Initiativärende från Pia Ingvarsson (S) – Anstånd för kommunala avgifter i avvak-
tan på att elstöd utbetalas. 

KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 

• Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av ärenden enligt ovan. 

_____ 
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§ 3   Dnr 2023/11 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från kommundirektören 

Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information: 

Regeringen har tillsatt en översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet för att 
säkerställa att regioner och kommuner får likvärdiga förutsättningar. 
 
Informerar om kommunens larmavtal och dess kostnader. Kommunens larmstandard ses 
över. Upphandling pågår om nya larm. 
 
_____ 
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§ 4   Dnr 2023/12 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas: 

- Intern kontrollplan 2022 – Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd. 

- ÖSHN 2022-12-17 – Budget 2023 med tillhörande bilagor. 

- Styrkort 2023 – ÖSHN 

- Samhällsplaneringsnämndens beslut - Instiftande av hållbarhetspris 

- Beslut Socialnämnden, 2023-01-04 – Val till individ- och familjeutskottet. 

_____ 
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§ 5   Dnr 2022/468 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information om Energikontoret Sydost 

Kommundirektör Diana Olsson informerar om medlemskapet i Energikontoret Sydost som 
man ingick i hösten 2022. 

52 kommuner och 3 regioner är med i dagsläget.  

Förhoppningen är att man får större effekt när man samarbetar. Medlemskapet är under 3 
år. 

Kommunledningen kommer ha möte med Energikontoret sydost för att se vilka olika for-
mer som finns att tillgå. 

_____ 

 

9



  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-18  
 
 
 
 
 
 

§ 6   Dnr 2023/27 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Redovisning av delegeringsbeslut 

Följande delegeringsbeslut redovisas: 

- Kommundirektörens delegationsbeslut avseende övergång från Energikontoret 
Skåne till Energikontoret Sydost. 

 _____ 
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§ 7   Dnr 2022/423 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fullmakt att kvittera ut värdeförsändelser  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen fattade senast beslut den 14 oktober 2015, §217 om vilka medarbetare 
inom förvaltningen som innehar fullmakt att hämta ut värdeförsändelser hos postombud, 
postförskott och personadresserade försändelser. 
 
Med anledning av att några medarbetare inte längre arbetar kvar i förvaltningen och andra 
har tillkommit, så aktualiseras frågan om att kommunstyrelsen behöver fatta ett nytt beslut 
om fullmakt. 
 
Enligt befintligt beslut har nämndsekreterare, registrator, kontorsvaktmästare och konsu-
mentvägledare rätt att två i förening eller var för sig i förening med receptionist, kvittera ut 
värdeförsändelser och att kvittera ut försändelser mot postförskott till Simrishamns kom-
mun. Fullmakten avser även personadresserade försändelser till befattningshavare hos Sim-
rishamns kommun. Samtliga har dessutom fullmakt att var för sig kvittera ut vanliga post-
paket och försändelser.  
 
Då förutsättningarna ändrats sedan 2015 och ingen fast receptionisttjänst längre finns i 
förvaltningen, omfattas inte längre receptionisten av fullmakten.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2022 
Kommunstyrelsen beslut den 14 oktober 2015, §217 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Kommunstyrelsen lämnar fullmakt till nämndsekreterare Carina Persson, registra-
tor/handläggare Lisa Parodi, kontorsvaktmästare Daniel Persson, konsumentvägle-
dare Magnus Ekblad, att två i förening kvittera ut värdeförsändelser och att kvittera 
ut försändelser mot postförskott till Simrishamns kommun. Fullmakten avser även 
personadresserade försändelser till befattningshavare inom Simrishamns kommun. 

 
• Samtliga får dessutom fullmakt att var för sig kvittera ut vanliga postpaket och för-

sändelser. 
 

• Fullmakten gäller tills nytt beslut fattas. 
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  2023-01-18  
 
 
 
 
 
 

§ 7 forts   Dnr 2022/423 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

• Tidigare fullmakt enligt kommunstyrelsens beslut 14 oktober 2015, §217 återkallas. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Carina Persson 
Lisa Parodi 
Daniel Persson 
Magnus Ekblad 
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§ 8   Dnr 2022/442 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Detaljplan för Mellby 3:164  

Ärendebeskrivning 
 
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten för ny bebyggelse med tillhörande lokalgata. 
Bebyggelsen ska knyta an till befintliga byggnaders karaktär i omgivningen med skala, 
form och material.  
 
Planområdet omfattar drygt 1 ha och är lokaliserat i sydöstra Kivik vid Bokekullsvägen, 
söder om Bredarör (kallat Kungagraven eller Kiviksgraven). Fastigheten är privatägd av 
Pentapel AB. Marken inom planområdet består av en obrukad före detta fruktodling. Fas-
tigheten är idag inte detaljplanelagd.  
 
Den 18 december 2017, § 259, beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att medge planpröv-
ning för området. 
 
Den 17 november 2022, § 244, beslutade Samhällsplaneringsnämnden att godkänna detalj-
planen Mellby 3:164 för samråd. Nämnden beslutade även att tillhörande plandokument 
”Hållbarhetsstrategier för Mellby 3:164, Kivik” ska så långt som möjligt tillämpas i det 
fortsatta planarbetet. 
 
Mellby 3:164 är föremål för samråd under perioden 26 november – 17 december 2022. Ett 
samrådsmöte hålls på Rådhuset i Simrishamn den 6 december kl.18. 
 
Utifrån redovisade samrådshandlingar föreslår kommunledningskontoret till kommunsty-
relsen att inga synpunkter lämnas i rubricerat ärende. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-28 
Kungörelse Mellby 3:164 – samråd, 2022-11-22  
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-11-17, § 244 
Hållbarhetsstrategier för Mellby 3:164, 2022-10-31 
Planbeskrivning, 2022-10-11 
Plankarta, 2022-10-01 
Miljöundersökning om betydande miljöpåverkan, 2022-08-02 
 
Jäv 
 
Monica Jakobsson Höckert (C) anmäler jäv i ärendet. 
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§ 8 forts   Dnr 2022/442 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Yrkande 
 
Mats Sundbeck (V) yrkar att man inte går vidare med detaljplanen eftersom man inte tagit 
hänsyn till riksintresse och strandskydd. Kommunens största tillgång är kustremsan. 
 
Lars Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag. 
 
Beslutsomgång 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag mot Mats 
Sundbecks (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelse-
förvaltningens beslutsförslag. 
 
Votering är begärd och verkställs. 
 
Omröstning 
 
Den som röstar för kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag röstar Ja. 
 
Den som röstar för Mats Sundbecks (V) yrkande röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller med 12 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Ingela Bröndel (M), Jaennine 
Olesen (M), Henrik Mårtensson (C), Åke Andrén Sandberg (L), Paul Frogner Kockum 
(KD), Pia Ingvarsson (S), Lars Johansson (S), Berit Olsson (S), Samra Hasanovic (S), To-
mas Assarsson (SD) och Malin Yngvard (SD) mot 
 
1 Nej-röst; Mats Sundbeck (V). 
 
Kommunstyrelsen har beslutat enligt kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 
• Inga synpunkter lämnas i samrådsskedet.  

 
Protokollsanteckning 
 
John Kvarnbäck (MP) önskar lägga en protokollsanteckning vilket kommunstyrelsen god-
känner. 
 
Miljöpartiet (MP) stöder Vänsterpartiets ställningstagande angående detaljplan för Mellby 
3:164. 
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  2023-01-18  
 
 
 
 
 
 

§ 8 forts   Dnr 2022/442 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planeringsenheten 
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§ 9   Dnr 2021/411 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Försäljning av Mellby 92:26  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen återemitterade ärendet om försäljning av Mellby 92:26 22-10-26. Ären-
det återremitteras med följande uppdrag:  
Redovisa flyktingsituationen och kommunens behov av boendeplatser 
Redovisa konsekvenser av en försäljning av Äppellunden. 
Redovisa kostnader för extern kontra intern förhyrning av 20 boendeplatser. 
 
För Simrishamns kommun gäller att vi ska ta emot 57 personer enligt massflyktsdirektivet 
för 2022. Hittills har vi tagit emot 14 personer. Det vi i nuläget kan anta utifrån senaste 
informationen är att vi under 2023 ska ta emot 43 ytterligare personer enligt massflyktsdi-
rektivet.  
Planeringen från socialförvaltningen är fortfarande att kunna ta emot 20 personer på Äp-
pellunden. Det finns 12 platser lediga på Strandbadsvägen. I Borrby finns det idag 7 platser 
lediga (eventuellt går ytterligare ett rum att iordningställa och vilket innebär 9 platser). 
Denna beräkning visar att vi har 41 platser och att vi fortsatt saknar 2 boendeplatser. I 
ovanstående finns inte medräknat det behov av bostäder kopplat till mottagande av kvot-
flyktingar som för år 2022 är 19 personer och för 2023 ytterligare 7 personer. 
 
Konsekvenserna för socialförvaltningen och socialnämnden är därmed en fråga om antalet 
tillgängliga boendeplatser. Idag har kommunen inga platser att tillgå ifall inte fastigheten 
Mellby 92:26 behålls i egen ägo. Enligt Bosättningslagen från den 1 juli 2022 är det kom-
munens ansvar att anordna boende för personer i Sverige som kommer hit enligt mass-
flyktsdirektivet.  
 
En beräknad kostnad för extern förhyrning av 20 platser är baserad på de kostnader vi hade 
vid flyktingmottagning under åren 2015 - 2017. Då var den genomsnittliga kostnaden per 
lägenhet 8 000 kr/månad och antal personer per lägenhet varierade. Ett genomsnitt om 3 
personer/lgh skulle ge en årskostnad på ca 640 tkr. 
Kiviks muséum har sedan 1955 fram till idag bedrivit verksamhet i lokalerna på Kiviks 
skola. Lokalerna disponeras sedan den 1 juni 2016 genom avtal med Simrishamns kom-
mun vederlagsfritt.  
I samband med att fastigheten Mellby 92:26 blev föremål för försäljning anmälde musei-
föreningen sitt intresse i fastigheten, erbjuden köpesumma uppgår till 1 miljon kronor. 
 
Fastigheten värderades i november 2021 till 5 miljoner kronor. Det senaste budet på fastig-
heten är 3,6 miljoner kronor (2021-09-23). Fastigheten har inte legat ute för försäljning 
vilket innebär att en prövning av marknadsvärdet ej kunnat göras. Fastigheten är upptagen i 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-18  
 
 
 
 
 
 

§ 9 forts   Dnr 2021/411 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

kommunens balansräkning med ett bokfört värde uppgående till 2 527 000 kronor per 
2021-12-31. Överenskommen köpeskilling uppgår till 1 000 000 kronor. Detta generar 
således en realisationsförlust som uppgår till 1 527 000 kronor.  
Redovisningsmässiga konsekvenser av försäljningen är att en realisationsförlust uppstår. 
 
Kommunledningskontorets uppfattning är att vid kommunal försäljning av fastigheter är en 
stark rekommendation att försälja till marknadsvärdet som kan fastställas genom värdering 
eller genom att bjuda ut fastigheten på marknaden, för att säkerställa att fastigheten inte 
säljs till underpris. I annat fall kan det anses bli fråga om understöd till enskild, och i vissa 
fall även otillåtet statsstöd. 
 
Kommunledningskontorets bedömning är att det aktuella klausulen om förköpsrätt inte 
garanterar kommunen en förköpsrätt, eller att fastigheten genom återköp skulle tillfalla 
kommunen om stiftelsen går i konkurs. 
 
Kommunledningskontorets bedömning är med anledning av ovanstående skrivning att 
kommunen inte bör försälja fastigheten Mellby 92:26. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 22-12-12 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-26, § 
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2022-03-09, §56 
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2021-12-16, §267 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-10 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-03 
Initiativärende från Carl-Göran Svensson (C) 2021-11-21. 
 
Överläggning 
 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet då förutsättningarna för fastigheten har förändrats på 
grund av vattenskada. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Ärendet gällande försäljning av Mellby  92:26 avslutas på grund av de nya förut-
sättningarna som uppkommit rörande fastigheten. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsplaneringsnämnden 
Stiftelsen Kiviks museum 
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§ 10   Dnr 2022/448 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Redovisning av konsumentärenden 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Under 2022-01-01 till 2022-11-07 har totalt 245 enskilda ärenden registrerats. Därutöver 
tillkommer flera uppföljande kontakter i redan registrerade ärenden.  
 
Ärenden som registreras är förstahandskontakter med konsumenter, näringsidkare samt de 
som handlat av privatpersoner. Ärendena rör främst klagomål men även förebyggande och 
andra frågor har behandlats i mindre utsträckning.  
 
De mest frekventa problemområdena är; Boende, inkl. hantverkstjänster, hyra mm. (30,6 
%) och Fordonsärenden, inkl. köp av fordon, reparation mm. (15,3 %) samt Elektronik (9,7 
%).  
 
Fördelning mellan kommunerna: 
 
Simrishamn: 110 ärenden (45 %)         
Ystad: 71 ärenden (29 %)                   
Sjöbo: 44 ärenden (18 %)                     
Tomelilla: 20 ärenden (8 %)             
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, KLK, 2022-11-09. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Lägga redovisningen till handlingarna. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret 
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§ 11   Dnr 2022/42 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Nämndplan kommunstyrelsen 2023-2027  

Ärendebeskrivning 
 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2022 beslutades bland annat om 
nämndernas driftramar och investeringsramar.  
För 2023 års verksamhet har kommunstyrelsen tilldelats en driftram på  
101 075 tkr. Kommunstyrelsen har fått ramjusteringar i form av pris- och lönekompensa-
tion samt omräkningar av kapitalkostnader, internhyra och internstäd på 4 558 tkr.  
 
Sedan har kommunstyrelsen fått en minskad ram på 919 tkr som avser tidigare beslutade 
förändringar. Tjänsten som ekonom på barn- och utbildningsförvaltningen överförs till 
barn- och utbildningsnämnden samt att medfinansiering till Leader Sydöstra Skåne mins-
kas med 70 tkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde i november 2022 att samtliga nämn-
ders ska minska sina investeringsramar för skattefinansierad verksamhet med 10 procent 
för år 2023. För kommunstyrelsens del innebär det en minskning med 310 tkr, från 3 100 
tkr till 2 790 tkr. Justeringar i investeringsprojekten har gjorts på 310 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2022-12-06 
Nämndplan för kommunstyrelsen 2023 
Bilaga - KS investeringar 2023, minskning med 10 procent 
 
Yrkande 
 
Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till förslaget och lägger ett tilläggsyrkande: 
 
Inga administrativa tjänster får tillsättas ej heller inleda rekrytering av i avvaktan på central 
beredning och beslut av initiativärende i ks den 2022-12-07 
 
Ajournering  
 
Ajournering är begärd och verkställs, kl 14.55-15.00. 
 
Yrkande 
 
Jeanette Ovesson (M) yrkar avslag på Pia Ingvarssons (S) tilläggsyrkande. 
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§ 11 forts   Dnr 2022/42 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
 
Beslutsomgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Pia Ingvarssons (S) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma. 
 
Votering är begärd och verkställs. 
 
Omröstning 
 
Den som vill avslå Pia Ingvarssons (S) tilläggsyrkande rösta Ja. 
 
Den som vill bifalla detsamma röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller med 8 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Ingela Bröndel (M), Jaennine 
Olesen (M), Henrik Mårtensson (C), Åke Andrén Sandberg (L), Paul Frogner Kockum 
(KD, Tomas Assarsson (SD) och Malin Yngvard (SD) mot 
 
5 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Lars Johansson (S), Berit Olsson (S), Samra Hasanovic 
(S) och Mats Sundbeck (V). 
 
Kommunstyrelsen har beslutat avslå Pia Ingvarssons (S) tilläggsyrkande. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Godkänna driftbudget, investeringsbudget, investeringsprojekt och nämndmål för 
2023. 

 
Reservation 
 
Mot beslutet vad gäller tilläggsyrkandet anmäler Pia Ingvarsson (S), Lars Johansson (S), 
Berit Olsson (S) och Samra Hasanovic (S) reservation. 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
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§ 12   Dnr 2022/450 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Attestförteckning KS 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt gällande delegationsordning som beslutades av kommunstyrelsen 2019-12-04, § 258 
och reviderades 2022-10-26, § 146 är det kommunstyrelsen som beslutar om attestförteckning 
för budgetåret. Syftet med detta årliga beslut är att ge en helhetsbild av attesträtten inom an-
svarsområdet. Ekonomichefen har delegation att besluta om förändringar under pågående bud-
getår. Sådana förändringar anmäls löpande som delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsen 2022-12-02 
Attestförteckning för kommunstyrelsen fr.o.m. 1 januari 2023 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Utse beslutsattestanter och granskningsattestanter för kommunstyrelsens ansvars-
område år 2023 i enlighet med förslaget. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
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§ 13   Dnr 2022/424 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Riktlinjer för instruktion till ombud vid bolagsstämma  

Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektören har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att tydliggöra hanteringen av 
ombudsinstruktion till ombud som ska delta vid årsstämman vid kommunala bolag då års-
redovisning och ansvarsfrågan hanteras.  
 
En riktlinje har nu tagits fram, Riktlinje för ombudsinstruktion vid årsstämma i de kommu-
nala bolagen, för beslut i kommunstyrelsen. 
 
Riktlinjen innebär i korthet att kommunfullmäktige före årsstämman efter att ha tagit del 
av respektive bolags årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse, fattar be-
slut om en ombudsinstruktion till det ombud som ska representera ägaren vid årsstämman.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2022 
Riktlinjer för instruktion till ombud vid bolagsstämma 
Sammanställning av ombud som representerar Simrishamns kommun 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Godkänna Riktlinje för ombudsinstruktion vid årsstämman i de kommunala bolagen.  
 

• Godkänna sammanställningen av ombud för Simrishamns kommun 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
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§ 14   Dnr 2022/303 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Bidragsförutsättningar för räddningsvärn inom Simrishamns kommun  

Ärendebeskrivning 
 
I samband med kommunstyrelsens behandling 2021-05-19, §126, av ärendet kring anhållan 
om hyresersättning för Kiviks räddningsvärns brandstation beslutades bland annat att upp-
dra år kommundirektören utreda förutsättningarna för bidrag till räddningsvärnen. Utifrån 
detta har det tagits fram en redovisning kring bidragsförutsättningarna för räddningsvärnen 
inom Simrishamns kommun. 
 
Vid två tillfällen har räddningsvärnen bjudits in till möte där utdrag ur redovisningen har 
presenterats. Vid mötestillfällena fanns även utrymme för diskussion kring värnens ut-
formning och tankar kring framtida samverkansmöjligheter kopplat till civilt försvar och 
höjd beredskap. 
 
Enligt avtal har Simrishamns kommun årligen utbetalt ett bidrag till kommunens sex rädd-
ningsvärn. För år 2022 finns i kommunstyrelsens budget avsatt 585 000 kronor för ”Bidrag 
Räddningsvärn”. Av dessa är cirka 104 000 kronor avsatt för Skillinge Brandvärns hyres-
kostnad, samt cirka 62 000 kronor för Kiviks räddningsvärns hyreskostnad. Resterande 
summa fördelas lika till de sex värnen, för 2022 66 971 kronor per värn. Detta innebär av 
avsatt budget disponeras cirka 567 000 kronor.  
 
I de fall 2022 års budgetanslag skulle fördelas som lika anslag (utan ersättning för hyres-
kostnader) till räddningsvärnen skulle det innebära att respektive värn erhöll 97 500 kro-
nor.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontor 2023-01-12 
Redovisning - Bidragsförutsättningar inom Simrishamns kommun, 2022-04-26 
Presentation från träff med räddningsvärn 2022-12-06. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), yrkar att man uppdrar år kommundirektören att ta 
fram förslag till rättvis bidragsfördelning av ett rättvist bidragssystem till räddningsvärnen 
samt ta fram avtal med räddningsvärnen kopplat till civilt samhällsansvar.  
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§ 14 forts   Dnr 2022/303 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Uppdra åt kommundirektören  ta fram förslag till rättvis bidragsfördelning av ett 
rättvist bidragssystem till räddningsvärnen samt ta fram avtal med räddningsvärnen 
kopplat till civilt samhällsansvar. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommundirektören 
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§ 15   Dnr 2023/31 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Översyn av förbundsordning för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
samt Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund  

Ärendebeskrivning 
 
Ordföranden, Jeanette Ovesson (M), föreslår att man uppdrar åt kommundirektören att se 
över förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund samt Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Uppdra åt kommundirektören att göra en översyn av förbundsordningen för Ystad-
Österlenregionens miljöförbund samt Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommundirektören 
 
  
 
 
 

25



  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-18  
 
 
 
 
 
 

§ 16   Dnr 2023/30 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Initiativärende från Pia Ingvarsson (S) - Anstånd med kommunala avgif-
ter  

Ärendebeskrivning 
 
Till dagens sammanträde har initiativärende inkommit från Pia Ingvarsson (S) om att 
kommuninvånare, som önskar, ska få anstånd med kommunala avgifter fram tills utbetal-
ningen av elstöd är genomförd. 
 
Anledningen är det utsatta ekonomiska läget som Sverige befinner sig i. 
 
Beslutsunderlag 
 
Initiativärende från Pia Ingvarsson (S), 2023-01-18 
 
Yrkanden 
 
Ingela Bröndel (M) yrkar avslag på initiativärendet. 
 
Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till initiativärendet. 
 
Berit Olsson (S) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på att bifalla initiativärendet mot att avslå detsamma och 
finner att kommunstyrelsen beslutat avslå initiativärendet.  
 
Votering är begärd och verkställs. 
 
Omröstning 
 
Den som vill avslå initiativärendet röstar Ja. 
 
Den som vill bifalla initiativärendet röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller med 8 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Ingela Bröndel (M), Jaennine 
Olesen (M), Henrik Mårtensson (C), Åke Andrén Sandberg (L), Paul Frogner Kockum 
(KD), Tomas Assarsson (SD) och Malin Yngvard (SD) mot 
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§ 16 forts   Dnr 2023/30 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

5 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Berit Olsson (S), Samra Hasano-
vic (S) och Mats Sundbeck (V). 
 
Kommunstyrelsen har beslutat avslå initiativärendet från Pia Ingvarsson (S). 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Avslå initiativärendet från Pia Ingvarsson (S). 
 

 
Reservationer 
 
Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Berit Olsson (S) och 
Samra Hasanovic (S). 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Pia Ingvarsson (S) 
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§ 17   Dnr 2022/291 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Initiativärende från (M) - Ungdomsråd  

Ärendebeskrivning 
 
Moderaterna har i ett initiativärende daterat den 10 augusti 2022 yrkat att kommunen inrät-
tar ett ungdomsråd med start år 2023. Partiet menar att rådet ska bestå av ungdomar från 
grundskolans 6-9 och gymnasiets åk 1-2 och ska fungera som en referensgrupp och remiss-
instans för kommunens beslutsfattare i ungdomsrelaterade frågor.  
 
Ungdomsrådet ska säkerställa att barnperspektivet tas med i beslut som rör barn och unga. 
Vidare föreslås rådet kopplas organisatoriskt till kommunstyrelsen och att kommunstyrel-
sen årligen tar beslut om budget för ungdomsrådet. Genom arbetet i ungdomsrådet är det 
möjligt för ungdomarna att öka sin förmåga att driva egna frågor, argumentera och få vär-
defull kunskap om hur samhället fungerar.  
   
Vidare menar motionärerna att ungdomarna ska ges möjlighet att aktivt arbeta för föränd-
ringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga 
anpassningar av det utbud som berör yngres möjligheter till en god livskvalitet. 

Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-06 
Initiativärende (M), inkommit 2022-08-10 
Ung här, LSU Tips och vägledning för kommuner som vill arbeta för att öka ungas infly-
tande 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Ge kommundirektören i uppdrag att ta fram organisation och styrdokument för inrät-
tande av ungdomsråd.    

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 18   Dnr 2022/341 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Sysavs framtida inriktning  

Ärendebeskrivning 
 
Sysavs ägarsamråd beslutade den 26 maj 2021 att tillsätta ett ”Framtidsråd” med en repre-
sentant per ägarkommun. Syftet med att tillsätta ett framtidsråd var att uppnå en brett för-
ankrad syn på Sysavs framtida inriktning som sedan kunde presenteras för ägarna för slut-
lig behandling och beslut i ägarkommunerna. 
 
Nuvarande konsortialavtal upphör att gälla den 31 december 2025, men förlängs med 5 år i 
sänder om det inte sägs upp av någon av ägarna senast två år före avtalstidens slut. En för-
ankrad syn på Sysavs framtida inriktning bland ägarna bedömdes vara en fundamental del 
för att ta ställning till frågan om en förlängning av nuvarande konsortialavtal i 5 år alterna-
tivt ett förnyat konsortialavtal med samma ägare som idag eller en eventuell förändrad 
ägarstruktur. 
 
Framtidsrådet har nu i koncensus nått en samsyn avseende Sysavs framtida inriktning. 
Framtidsrådet har den 28 juni 2022 också enats om att föreslå ägarna att nu gällande kon-
sortialavtal rörande villkor för samarbete i Sysav inte bör sägas upp, vilket innebär att avta-
let förlängs på oförändrade villkor under i vart fall fem år från och med den 1 januari 2026. 
 
Ägarsamrådets slutliga ställningstagande gällande Sysavs framtida inriktning planeras att 
läggas fast vid ordinarie möte i maj 2023 för att sedan slutligen beslutas av Sysavs styrelse 
i juni 2023.  
 
Inför ägarsamrådets slutliga ställningstagande behöver respektive ägarkommun behandla 
frågan senast den 28 februari 2023.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 13 november 2022 
Sysavkoncernens framtida inriktning och konsortialavtal, 26 september 2022 
Följebrev, Underlag för beslut om Sysavs framtida inriktning, 26 september 2022. 
Bilaga1, Förslag till framtida inriktning för Sysavkoncernen, 30 augusti 2022 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Ställer sig bakom framtidsrådets förslag vad gäller Sysavs framtida inriktning. 
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§ 18 forts   Dnr 2022/341 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 19   Dnr 2022/402 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Förslag om instiftande av Byggnadsvårdspris samt Arkitekturpris i Sim-
rishamns kommun  

Ärendebeskrivning 
 
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden och ordförande i byggnadsnämnden föreslog i 
skrivelse inkommen den 25 april 2022 ett förslag om instiftande av byggnadsvårdspris. 
Förslaget innebär att det nuvarande Arkitekturpriset från och med 2023 ersätts av två pri-
ser:  
 

• Ett arkitekturpris som delas ut av byggnadsnämnden 
• Ett byggnadsvårdspris som delas ut av kultur- och fritidsnämnden 

 
Bedömningen är att samordningen kommer att ge större uppmärksamhet och fler nomine-
ringar till priserna. Samt att en prissumma är en god uppmuntran som kan ge mer engage-
mang. 
Förslag till nya stadgar för respektive pris har samordnats, liksom prissumma och tid för 
utdelning som föreslås bli i samband med de årliga publika dagarna om arkitektur- och 
gestaltad livsmiljö.  
Tidigare pris i form av en plakett i brons har kostat cirka 9000 kronor. I förslaget om för-
ändring föreslås enklare plaketter för samtliga priser samt en prissumma om 10 000 kronor, 
lika för varje pris, som budgeteras respektive nämnds budget. 
En kommunikationsplan kommer att tas fram gemensamt. 
 
Simrishamns kommun har för närvarande även ett tredje pris, miljöpriset, som utses av 
samhällsplaneringsnämnden. Även för detta pris föreslås en förändring. Ärendet kommer 
att beslutas av SPN innan det kommer upp för beslut till kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-14 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-05 
Förslag till nya stadgar Simrishamns kommuns Arkitekturpris 
Förslag till stadgar Simrishamns kommuns Byggnadsvårdspris 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
• Dela upp tidigare Arkitekturpris i ett Arkitekturpris och ett Byggnadsvårdspris. 

 
• Anta nya stadgar för Arkitekturpris samt Byggnadsvårdspris 
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§ 19 forts   Dnr 2022/402 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
• Prissumma och övriga kostnader finansieras av respektive nämnd. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige - (beslutsförslag)  
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§ 20   Dnr 2022/438 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Instiftande av hållbarhetspris  

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningarna (samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen) har 
genom dialoger tagit fram förslag till stadgar för tre priser:  

• Ett arkitekturpris som delas ut av byggnadsnämnden  
• Ett byggnadsvårdspris som delas ut av kultur- och fritidsnämnden  
• Ett hållbarhetspris som delas ut av samhällsplaneringsnämnden  

 
Sedan 2010 har Simrishamns kommun årligen delat ut ett miljöpris för att uppmärksamma 
och uppmuntra olika lokala initiativ inom miljöområdet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-06  
Förslag till stadgar Simrishamns kommuns Hållbarhetspris 
Beslut SPN 2022-11-17 §247, Instiftande av hållbarhetspris 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Instifta ett Hållbarhetspris från och med 2023, vilket ersätter det tidigare Miljöpri-
set.  
 

• Anta nya stadgar för Hållbarhetspris 
 

• Prissumma och övriga kostnader för hållbarhetspriset belastar samhällsplanerings-
nämndens driftsbudget.  
 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)  
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§ 21   Dnr 2022/320 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revidering av Allmänt nämndsreglemente  

Ärendebeskrivning 
 
Inför varje mandatperiod ska revidering av styrelsens och nämndernas reglementen göras. 
Kommunfullmäktige fattade även ett beslut 2022-09-26, §117 om en ny politisk organisa-
tion som bland annat berör förändring av antal ledamöter och ersättare. Följande revide-
ringar behöver göras i det allmänna nämndsreglementet för Simrishamns kommun.  
 
Under 4§ Personalansvar görs tillägg kring arbetsmiljö. Samma text kring detta finns i 
samtliga nämndsreglementen, och därmed blir personalansvarsparagrafen enhetlig. 
 
Då det tillsatts ett nytt strategiskt utskott under kommunstyrelsen ges därmed förslag på ett 
inrättande av ny paragraf för att förtydliga detta. Efterföljande paragrafer påverkas därmed.  
 
Förslag till lydelse; 
 
Utskott 
 
8§ Nämnder ska inte ha utskott. Undantaget är ett individ- och familjeutskott under social-
nämnden och ett strategiskt utskott under kommunstyrelsen, detta utskott har ingen beslu-
tanderätt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-02 
Allmänt nämndsreglemente Simrishamns kommun  
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Revidera allmänt nämndreglemente i enlighet med angivna förslag 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige(beslutsförslag) 
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§ 22   Dnr 2022/320 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revidering av Socialnämndens reglemente  

Ärendebeskrivning 
 
Inför varje ny mandatperiod ska revidering av styrelsens och nämndernas reglementen gö-
ras. Kommunfullmäktige fattade även ett beslut 2022-09-26 § 117 om en ny politisk orga-
nisation som bland annat berör förändring av antalet ledamöter och ersättare i nämnderna.  
 
Efter samråd med berörd förvaltning presenteras här föreslagna förändringar i socialnämn-
dens reglemente. 
 
I 2§ Ledningsfunktionen och styrfunktionen punkt 6 görs ett förtydligande kring ersättning.  
Föregående lydelse:  
”besluta om ersättning ur generalschablonen för flyktingar”. 
Förslag till nuvarande lydelse:  
”besluta om fördelning av ersättning utifrån Migrationsverkets generalschablon för flyk-
tingar”. 
 
I 7 § Personal och organisation läggs ett förtydligande kring arbetsmiljö till;  
”Arbetsgivarens yttersta arbetsmiljöansvar vilar på respektive nämnd”. 
 
Under 10 § Sammansättning görs en revidering då nämnden numera består av 11 ordinarie 
ledamöter och 7 ersättare.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-02 
Reglemente socialnämnden  
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Att godkänna revidering av socialnämndens reglemente enligt angivna förslag. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 23   Dnr 2022/320 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revidering av Barn- och utbildningsnämndens reglemente  

Ärendebeskrivning 
 
Inför varje ny mandatperiod ska revidering av styrelsens och nämndernas reglementen gö-
ras. Kommunfullmäktige fattade även ett beslut 2022-09-26 §117 om en ny politisk orga-
nisation som bland annat berör förändring av antalet ledamöter och ersättare i nämnderna. 
Efter samråd med berörd förvaltning presenteras här föreslagna förändringar i barn- och 
utbildningsnämndens reglemente. 
 
I 6 § Personal och organisation läggs ett förtydligande kring arbetsmiljö till;  
”Arbetsgivarens yttersta arbetsmiljöansvar vilar på respektive nämnd”.  
 
 
Under 10 § Sammansättning görs ändring i antal ledamöter och ersättare. Nuvarande sam-
mansättning är därmed11 ordinarie ledamöter samt 7 ersättare. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-02  
Reglemente Barn- och utbildningsnämnden  
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente enligt angivna 
förslag. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)  
 
 
 
 

36



  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-18  
 
 
 
 
 
 

§ 24   Dnr 2022/320 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revidering av Samhällsplaneringsnämndens reglemente  

Ärendebeskrivning 
 
Inför varje ny mandatperiod ska revidering av styrelsens och nämndernas reglementen gö-
ras. Kommunfullmäktige fattade även ett beslut 2022-09-26 §117 om en ny politisk orga-
nisation som bland annat berör förändring av antalet ledamöter och ersättare i nämnderna. 
 
Efter samråd med berörd förvaltning presenteras här föreslagna förändringar i samhälspla-
neringsnämndens reglemente. 
 
Då samhällsplaneringsnämnden ansvarar för kommunens hållbarhetspris (tidigare mil-
jöpris), görs en förändring under 1 § Allmänt om nämndens uppgifter.  
 
Sista stycket i samma paragraf ”Vidare företräder samhällsplaneringsnämnden kommunen 
i” tas bort då den ekonomiska föreningen sålts.   
 
Under 3 § görs en omstrukturering av punkter för att förtydliga lokalförsörjningsansvaret. 
Detta ansvar presenteras därmed mer noggrant under § 3 punkt 1, och sedan efterföljs 
nämndernas andra övergripande uppgifter. Efterföljande paragrafen ändras därmed.  
 
I samma paragraf under punkt 4 görs en korrigering då nämnden tillsammans med samtliga 
berörda nämnder främjar och utvecklar kommunens anläggningar. Tidigare specificerade 
hänvisning till kultur- och fritidsnämnden tas därmed bort, och ersätts med ”berörda 
nämnder”. 
 
Vidare i 3 § punkt 12 andra stycket tas ”inom antagen beställning (KF) ta fram översikts-
planer och fördjupningar” bort då det är ren verkställighetsfråga. Stycket ersätts med ”ut-
arbeta förslag till planer inom översiktlig planering”. 
 
Mindre språkförändringar görs under punkterna 25-29 för att förtydliga nämndens ansvars-
områden.  
 
I 6 § Personal och organisation läggs ett förtydligande kring arbetsmiljö till;  
”Arbetsgivarens yttersta arbetsmiljöansvar vilar på respektive nämnd”. 
 
Slutligen görs en revidering i 10 § Sammansättning då nämnden kommer bestå av 11 ordi-
narie ledamöter och 7 ersättare 
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§ 24 forts   Dnr 2022/320 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-06 
Reglemente samhällsplaneringssnämnden  
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Byta ut ordet lokalförsörjning till lokalförvaltning. 
 

• Lägga till att Samhällsplaneringsnämnden har ansvar för beställarfunktion vid av-
falls- och renhållningsfrågor. 

 
• I övrigt godkänna revidering av samhällsplaneringsnämndens reglemente enligt an-

givna förslag. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslaget) 
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§ 25   Dnr 2022/320 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revidering av Byggnadsnämndens reglemente  

Ärendebeskrivning 
 
Inför varje ny mandatperiod ska revidering av styrelsens och nämndernas reglementen gö-
ras. Kommunfullmäktige fattade även ett beslut 2022-09-26 §117 om en ny politisk orga-
nisation som bland annat berör förändring av antalet ledamöter och ersättare i nämnderna. 
 
Efter samråd med berörd förvaltning presenteras här föreslagna förändringar i byggnads-
nämndens reglemente. 
 
Då byggnadsnämnden ansvarar för Simrishamns kommuns arkitekturpris görs en revide-
ring av 3 § Nämndens övergripande uppgifter punkt 7. Förslag till reviderad lydelse; an-
svar för Simrishamns kommuns arkitekturpris.  
 
I 6 § Personal och organisation läggs ett förtydligande kring arbetsmiljö till;  
”Arbetsgivarens yttersta arbetsmiljöansvar vilar på respektive nämnd”. 
 
Slutligen görs en revidering av 10 § Sammansättning då nämnden numera består av 9 ordi-
narie ledamöter och 5 ersättare.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-02 
Reglemente byggnadsnämnden  
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Att godkänna revidering av byggnadsnämndens reglemente enligt angivna förslag 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)  
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§ 26   Dnr 2022/320 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revidering av Kultur- och fritidsnämndens reglemente  

Ärendebeskrivning 
 
Inför varje ny mandatperiod ska revidering av styrelsens och nämndernas reglementen gö-
ras. Kommunfullmäktige fattade även ett beslut 2022-09-26 §117 om en ny politisk orga-
nisation som bland annat berör förändring av antalet ledamöter och ersättare i nämnderna. 
 
Efter samråd med berörd förvaltning presenteras här föreslagna förändringar i kultur- och 
fritidsnämndens reglemente. 
 
Under 1§ Allmänt om kultur- och fritidsnämndens uppgifter görs ett tillägg kring att nämn-
den ansvarar för folkbiblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen (2013:801) och museila-
gen (2017:563).  
 
I punkt 16, 3§ görs ett tillägg kring att nämnden även utser kommunens byggnadsvårds-
pristagare.  
 
I 6 § Personal och organisation läggs ett förtydligande kring arbetsmiljö till;  
”Arbetsgivarens yttersta arbetsmiljöansvar vilar på respektive nämnd”. 
 
I 10 § Sammansättning görs även en korrigering då nämnden kommer bestå av 9 ordinarie 
ledamöter och 5 ersättare.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-02  
Reglemente Kultur- och fritidsnämnden  
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente enligt angivna för-
slag 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 27   Dnr 2022/318 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Lotta Hildebrand (L) - Flaggning med regnbågsflaggan  

Ärendebeskrivning 
 
Lotta Hildebrand, Liberalerna, har den 26 augusti 2022 genom en motion yrkat att Sim-
rishamns kommun ska flagga med regnbågsflagga vid lämpliga tillfällen. Vidare yrkas 
också att utreda i vilken instans ärenden som rör kommunens ställningstaganden i demo-
krati-, jämställdhets- och liknande övergripande frågor ska behandlas.  
 
Av motionen framkommer att många kommuner hissar regnbågsflaggan på och vid offent-
liga byggnader och att det inte handlar om att dessa kommuner gör politiska ställningsta-
ganden utan att ställningstagandet snarare påvisar förståelse, tolerans, inkludering samt 
människors lika värde. Partiet yrkar för att Simrishamns kommun genom ett fullmäktige-
beslut synligt uppmärksammar jämlikhet och icke-diskriminering i kommunens egen verk-
samhet; att vara förebild i samhällsutvecklingen.  
 
Det framgår vidare av motionen att kommunfullmäktigemötena föreslås vara lämpliga till-
fällen för regnbågsflaggning utanför kommunhuset. Motionärerna föreslår vidare att den 
17 maj - den internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi, är lämplig flaggdag.  
 
Slutligen föreslår motionärerna även att låta kommunfullmäktige besluta att utreda i vilken 
instans ärenden av denna typ, som rör kommunens ställningstaganden i demokrati-, jäm-
ställdhets- och liknande övergripande frågor ska behandlas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-06 
Motion från Lotta Hildebrand, Liberalerna 2022-08-26 
Kommunstyrelsens reglemente  
 
Yrkanden 
 
Malin Yngvard (SD) yrkar bifall till beslutsförslag 1 och 2 samt yrkar att motionen avslås. 
 
Åke Andrén Sandberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens beslutsförlsag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att man är eniga vad gäller beslutsförslag 1 och 2. 
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§ 27 forts   Dnr 2022/318 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Ställer proposition på att bifalla motionen mot Malin Yngvards (SD) yrkande om att avslå 
densamma och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla motionen. 
 
Votering är begärd och verkställs. 
 
Omröstning 
 
Den som vill bifalla motionen röstar Ja. 
 
Den som vill avslå motionen röstr Nej. 
 
Voteringen utfaller med 11 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Ingela Bröndel (M), Jaennine 
Olesen (M), Henrik Mårtensson (C), Åke Andrén Sandberg (L), Paul Frogner Kockum 
(KD), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Berit Olsson (S), Samra Hasanovic (S) 
och Mats Sundbeck (V) mot  
 
2 Nej-röster; Tomas Assarsson (SD) och Malin Yngvard (SD). 
 
Kommunstyrelsen har beslutat bifalla motionen. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Kommunstyrelsen har ansvaret för beslut kopplat till flaggning och utarbetande av 
riktlinjer för detta. 
 

• Samhällsplaneringsnämnden ansvarar för det operativa genomförandet av flagg-
ning och utarbetande av rutiner för detta. 

 
• Bifalla motionen och låta regnbågsflaggan hissas under lämpliga tillfällen, beslu-

tade av kommunstyrelsen 
 
Reservation 
 
Mot beslutet reserverar sig Tomas Assarsson (SD) och Malin Yngvard (SD). 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 28   Dnr 2022/447 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Uppdrag kommunfullmäktigeberedning miljö, klimat och hållbarhet  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 21-12-20 §250 att inrätta en tillfällig beredning kopplad till 
miljö, klimat och hållbarhetsfrågor – klimat- och hållbarhetsberedning. Beredningen ska 
arbeta med den strategiska inriktningen för kommunens klimat- och miljödokument. 
 
Syftet med beredningen är att tydliggöra riktning och hastighet i kommunens arbete med 
miljö- och klimatfrågorna inom kommunens styrmodell och arbetet med Hållbarhetspoli-
cyn samt att ta fram förslag till en ny reviderad version av Hållbarhetspolicyn innehållande 
fokusområden och ställningstaganden för perioden 2025 - 2035. 
 
Beredningen föreslås ha en egen budget och ges en tidplan att arbeta utifrån. Klimat- och 
hållbarhetsberedningens ledamöter ska tillsättas med en ledamot från respektive parti i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 22-12-13 
Hållbarhetspolicy 2021-2030, daterad xx-xx-xx 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna uppdragsbeskrivning för kommunfullmäktigeberedning för miljö, klimat 
och hållbarhet - Klimat- och hållbarhetsberedning 

 
• Uppdra åt beredningen att inarbeta den av samhällsplaneringsnämnden beslutade 

klimatanpassningsplanen i Hållbarhetspolicyn för perioden 2025 - 2035 
 

• Förrätta val till ovanstående beredning med en representant från respektive parti 
som finns representerat i kommunfullmäktige 

 
• Avsätta medel ur kommunfullmäktiges medel till förfogande för 10 förtroendevalda 

och 10 möten motsvarande ca 180 000 kronor för 2023 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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