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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Jeanette Ovesson (M)
Kristina Åhberg (M) tjänstgör för Jaennine Olesen (M)
Anders Johnsson (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M)
Maria Linde Strömberg (M)
Paul Frogner Kockum (KD)
Lotta Hildebrand (L)
Anna Ling (C) tjänstgör för Mats Bengtsson (C)
Pia Ingvarsson (S)
Lennart Månsson (S) tjänstgör för Karl-Erik Olsson (S)
Christl Bengtsson (S) tjänstgör för Christer Grankvist (S)
Gudrun Schyman (FI)
Thomas Hansson (MP)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Tomas Assarsson (SD)
Fredrik Ramberg (SD)

Övriga deltagande Peter Rimsby (M)
Henrik Mårtensson (C)
Annelie Roshagen (KD)
Berit Olsson (S)
Ingmarie Jacobsen (FI)
Christer Persson (ÖP)
Mats Sundbeck (V)
Bengt-Åke Lindell (SD)
Jan Dahl (SD)

Diana Olsson, kommundirektör
Carina Persson, nämndsekreterare
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 186 Val av justerare 2021/3 4
§ 187 Fastställande av ärendelista 2021/7 5
§ 188 Information från kommundirektören 2021/10 6
§ 189 Meddelanden 2021/13 7

Protokoll från Sydöstra Skånes samarbetskommitté - 
2021-09-13

2021/307

INFORMATION
§ 190 Förändringar på arbetsmarknadsområdet - Frida Wild-

mark 30 min
2021/304 8

§ 191 Redovisning av delegeringsbeslut 2021/19 9
Ekonomichefens delegeringsbeslut 2021 2021/47
BESLUTSÄRENDEN

§ 192 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen jan-aug 
2021

2021/97 10

§ 193 Information från nämndernas, bolagen och förbundens  
rapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/314 11

§ 194 Gång- och cykelväg Skillinge - Hammar (Sydkustle-
den)

2020/50 12 - 15

§ 195 Motion från (S) - Utreda förutsättningarna för att infö-
ra appen "Enkelt avhjälpta hinder" samt inrätta en 
"trygghetsapp"

2021/197 16

§ 196 Motion från Lisa Kvarnbäck (MP) - En grönare årsre-
dovisning 

2021/173 17 - 18

§ 197 Motion från Pia Ingvarsson (S) m fl - Campus Öster-
lens verksamhet och organisatoriska hemvist 

2021/183 19 - 20

§ 198 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 
2021 - Skolmiljarden

2021/174 21

§ 199 Dispens för att få kvarstå i politiska uppdrag på grund 
av flytt till annan kommun - Peter Bernhorn (S)

2021/292 22 - 23

§ 200 Delårsrapport 2021-08-31 2021/315 24 - 25
§ 201 Komplettering VA-investeringar 2022-2026 2020/382 26 - 27
§ 202 Taxor och avgifter för kommunen 2022 2021/263 28
§ 203 Taxor VA-bolag 2022 2021/25 29 - 30
§ 204 Driftbudget 2022-2026 2020/382 31 - 33
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 186 Dnr 2021/3

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson (S).

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 187 Dnr 2021/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna upprättad ärendelista.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 188 Dnr 2021/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från kommundirektören 

Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information:

Covid-rapportering visar att Simrishamn har den högsta smittspridningen i Skåne. Det 
handlar om 15-19 fall. Smittan finns på ett äldreboende i kommunen.

Stina Lundquist har fått tjänsten som avdelningschef på kommunledningskontoret. Ef-
tersom Stina Lundquist lämnar tjänsten som socialchef har rekrytering av denna tjänst på-
börjats. Riktlinjerna som finns för rekrytering av förvaltningschef kommer följas.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 189 Dnr 2021/13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelande redovisas: 

- Protokoll från Sydöstra Skånes samarbetskommitté, 2021-09-13.

_____

7



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 190 Dnr 2021/304

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förändringar på arbetsmarknadsområdet 

Arbetsmarknadssamordnare Frida Wildmark informerar om förändringar på arbetsmark-
nadsområdet.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen fortsätter mot en helt reformerad myndighet. Detta 
innebär bland annat att en allt större del av insatserna sker av fristående leverantörer. För 
kommunen innebär detta många nya kontaktytor hos leverantörer. 

De fristående leverantörerna utför beslutade insatser, ej myndighetsutövning.

Den fristående leverantörens roll är att samverka med relevanta parter kring den arbetssö-
kande, t ex kommun, näringsliv, försäkringskassa.

För den arbetssökande innebär det digitala kontakter med Arbetsförmedlingen och att man 
följer sin planering digitalt. Man har ingen personlig handläggare utan man utgår från indi-
videns ärende. 

Man väntar fortfarande på förtydligande vad gäller kommunernas roll i arbetsmarknadspo-
litiken. 

Arbetslösheten har minskat under varje månad i Simrishamn. I januari 2021 var 8,3 pro-
cent arbetslösa mot 6,2 procent i augusti.

Långtidsarbetslösheten ökar i landet och i Skåne. I Simrishamn ser man tvärtom en minsk-
ning.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 191 Dnr 2021/19

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av delegeringsbeslut

Följande delegeringsbeslut redovisas: 

- Ekonomichefens delegeringsbeslut.

_____
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 192 Dnr 2021/97

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen jan-aug 2021 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat en verksamhetsberättelse för perioden januari till 
augusti 2021.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 4,4 mnkr. Detta främst på grund av att 
kommunledningskontorets enheter prognostiserar ett överskott beroende på tjänstledighe-
ter, vakanta tjänster och lägre kostnader med anledning av pandemin.
Även kostnader för färdtjänst kommer bli lägre än budgeterat och möjligheten till gratis 
kollektivtrafik för de som fyllt 75 år nyttjas inte i den omfattning som beräknats.

Av sex fastställda nämndmål bedöms ett mål komma att uppfyllas, fyra mål bedöms bli 
delvis uppfyllda och ett mål kommer att följas upp i samband med årsbokslutet. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2021-09-22, § 187
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2021-09-14
Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen jan-aug 2021.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen för januari-augusti 2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 193 Dnr 2021/314

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från nämndernas, bolagen och förbundens rapportering till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning

Nämndpresidierna, bolagen och förbunden träffar kommunstyrelsens arbetsutskott en gång 
på våren samt en gång på hösten. Detta för att följa upp den uppsiktsplikt som reglementet 
innehåller. 

Vid möten ska vissa punkter redovisas, t ex aktuella verksamhetsfrågor, ekonomi, mål, 
intern kontroll m m.

Kommunstyrelsen har den 29 september träffat barn- och utbildningsnämnden, social-
nämnden, ÖKRAB, Miljöförbundet samt Österlen VA AB.

Beslutsunderlag

Informationsmaterial från nämndpresidier, bolag, förbund, 2021-09-29

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

 Godkänna informationen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 194 Dnr 2020/50

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gång- och cykelväg Skillinge - Hammar (Sydkustleden) 

Ärendebeskrivning

Trafikverket har översänt tilläggsavtal och en utökad kostnadskalkyl avseende projektet 
gång-och cykelväg Skillinge – Hammar. 

Tillägget till det undertecknade medfinansieringsavtalet är föranlett av bedömda ökade 
kostnader i projektet och för att säkerställa projektets fortsatta finansiering måste avtalet 
förnyas.

Enligt undertecknat medfinansieringsavtal finansieras projektet till 75% av Region Skåne 
som en del av den regionala transportinfrastrukturplanen. Simrishamn och Ystad kommu-
ner finansierar 25% av den del som anläggs inom vardera kommunen.

Den generella princip som gäller med regionala medel är att kostnaden fördelas utifrån 
medfinansieringsfördelningen, även fördyringar. I detta fall finns regionens del av finansie-
ringen 75% i den regionala transportinfrastrukturplanen för år 2018–2029. 
Parallellt med genomförandet av den regionala transportinfrastrukturplanen 2018–2029 har 
Region Skåne ett pågående arbete med kommande regionala transportinfrastrukturplan för 
åren 2022–2033 den kommande planen beräknas ställas ut på samråd i september 2021. 
Det är därför mycket angeläget för Regionen att veta hur
kommunerna ställer sig till projektets fortskridande.

Trafikverket och Region Skåne avser kommunens ställningstagande under hösten 2021.

Finansiering

Den totala kostnaden för Simrishamns kommun bedömdes enligt undertecknat medfinan-
sieringsavtal uppgå till 2,6 - 6,3 miljoner kr. 

Kostnaden i det nuvarande medfinansieringsavtal bygger på en schablonberäkning som 
beräknades i den förenklade åtgärdsvalstudie (ÅVS) där parterna ej hade tagit ställning till 
sträckning utifrån de tre lokaliseringsalternativ som fanns med. 

Kostnaden i det undertecknade medfinansieringsavtalet är baserad på meterkostnaden som 
var aktuell år 2016 vilket innebär att den första kalkylen som varit utgångspunkt i det be-
fintliga avtalet var väldigt grov och således inte längre aktuell.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 194 forts Dnr 2020/50

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Enligt aktuellt tilläggsavtal framgår att den totala kostnaden för Simrishamns kommun re-
viderats och nu bedöms uppgå till 9,5 -10,1 miljoner utifrån 2020 års prisnivå.

I inlämnat förslag till investeringsbudget 2022 – 2026 finns 3 mkr avseende projektet. 
Samhällsplaneringsnämnden behöver därmed 6,1 mkr i tilläggsanslag utöver inlämnat bud-
getförslag för att finansiera projektet gång- och cykelväg Skillinge – Hammar.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2021-09-22, § 188
Undertecknat medfinansieringsavtal mellan Trafikverket, Ystad och Simrishamns kommu-
ner, 2016-08-26.
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2021-05-27 §114
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-13
Reviderat tilläggsavtal mellan Trafikverket, Ystad och Simrishamns kommuner, 2021-06.

Yrkande

Jeanette Ovesson (M) yrkar att man inte godkänner tilläggsavtalet eftersom man måste få 
ett kostnadstak samt att avtalet innebär ett tolkningsutrymme.

Pia Ingvarsson (S) yrkar att man godkänner tilläggsavtalet och uppdrar åt kommunstyrel-
sens ordförande och kommundirektör att underteckna avtalet samt att samhällsplanerings-
nämnden tillförs 6,1 mkr till sin investeringsbudget 2022-2026. Beloppet läggs till år 2023 
för att kunna slutföra projektet.

Thomas Assarsson (SD) yrkar bifall till Jeanette Ovessons (M) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på att inte godkänna tilläggsavtalet mot Pia Ingvarssons 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att inte godkänna det nya tilläggsavta-
let.

Votering är begärd och ska verkställas.

Omröstning

Den som inte vill godkänna tilläggsavtalet rösta Ja.

Den som vill godkänna tilläggsavtalet röstar Nej.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 194 forts Dnr 2020/50

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Voteringen utfaller med 9 Ja-röster: Jeanette Ovesson (M), Kristina Åhberg (M), Anders 
Johnsson (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand 
(L), Anna Ling (C), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (S) mot

6 Nej-röster: Pia Ingvarsson (S), Lennart Månsson (S), Christl Bengtsson (S), Gudrun 
Schyman (FI), Thomas Hansson (MP) och Kjell Dahlberg (ÖP).

Kommunstyrelsen har beslutat att inte godkänna det nya tilläggsavtalet.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Tilläggsavtalet avseende projektet gång-och cykelväg Skillinge – Hammar godkän-
nes inte.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S), Lennart Månsson (S), Christl Bengtsson (S), 
Gudrun Schyman (FI), Thomas Hansson (MP) och Kjell Dahlberg (ÖP).

Protokollsanteckning

Jeanette Ovesson (M), Kristina Åhberg (M), Anders Johnsson (M), Maria Linde Strömberg 
(M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand (L) och Anna Ling (C) lägger en 
skriftlig protokollsanteckning, som ett förtydligande, till ärendet.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Simrishamn 211011

Protokollsanteckning från Alliansen ang. Tilläggsavtal gång- och cykelväg Skillinge-
Hammar

Alliansen ser behovet av en gång- och cykelväg mellan Skillinge och Hammar. Det är är en 
viktig insats för att stärka trafiksäkerheten.

Men Alliansen i Simrishamn yrkar avslag på reviderat tilläggsavtal med anledning av §4 och 
§8. 

Motivering:
Vi kräver ett kostnadstak (i kr, ej i procent) för Simrishamns kommuns del i projektet. Vi kan 
inte godkänna en procentuell fördelning och en ny möjlighet till omförhandling. Osäkerheten 
kring finansieringen är allt för stor.

Vi finner även skrivningen i §8 högst besvärande. Vilka ytterligare avtal kan behövas 
skrivas? Vi kan inte skriva under ett avtal med så stort tolkningsutrymme. 

För Alliansen
Jeanette Ovesson 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 195 Dnr 2021/197

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från (S) - Utreda förutsättningarna för att införa appen "Enkelt 
avhjälpta hinder" samt inrätta en "trygghetsapp" 

Ärendebeskrivning

Berit Olsson (S) och Lennart Månsson (S) har inkommit med en motion med yrkandet att 
kommunfullmäktige ska besluta att utreda förutsättningarna för Simrishamn kommun att 
införa appen ”Enkelt avhjälpta hinder”, samt att Simrishamns kommun utreder möjligheten 
att inrätta en ”trygghetsapp”.

Yrkandet handlar om att utreda förutsättningarna för att införa ytterligare en kanal, en app, 
där medborgare kan kontakta kommunen. Appen ska användas för att anmäla hinder i till-
gängligheten, eller så kallade enkelt avhjälpta hinder. I dag kan allmänheten kontakta kom-
munens Kontakt Simrishamn via brev, besök, telefonsamtal och e-post. Samhällsbyggnads-
förvaltningen har också en digital blankett på hemsidan för anmälan om enkelt avhjälpta 
hinder, som kan fyllas i digitalt och skickas till förvaltningen.

Det finns flera appar som kan öka känslan av trygghet och personlig säkerhet, så kallade trygg-
hetsappar. Gemensamt för dem är att de ger möjlighet att skicka ett larm i form av ett sms med 
en kartlänk som visar var du är. Larmet skickas antingen till människor som befinner sig i när-
heten eller till en grupp utvalda personer, beroende på app. Även appen för enkelt avhjälpta 
hinder benämns i vissa sammanhang som en trygghetsapp.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-27
Motion från Berit Olsson (S) och Lennart Månsson (S) inkommen 2021-05-14.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Motionen avslås.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 196 Dnr 2021/173

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Lisa Kvarnbäck (MP) - En grönare årsredovisning 

Ärendebeskrivning

Motionären Lisa Kvarnbäck, Miljöpartiet, har inkommit med en motion om en grönare 
årsredovisning.

Kommunstyrelsen upprättar en årsredovisning och en delårsrapport i enlighet med kommu-
nallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning. Kommunstyrelsen följer 
också i allt väsentligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer och deras övri-
ga skrifter, d v s följer god redovisningssed för Sveriges kommuner.

Revisorerna ska i sin tur bedöma om resultaten i den delårsrapport och även årsredovis-
ningen som ska behandlas av fullmäktige är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. 
Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av 
delårsrapporten och årsredovisningen.

Detta görs också av kommunens revisorer och ingen anmärkning har gjorts mot delårsrap-
portens och årsredovisningens innehåll, utan upprättade handlingar svarar på de sakfrågor 
som lagarna ställer krav på. Naturligtvis utvecklar kommunen fortlöpande dessa handling-
ar.

De sakupplysningar som motionären vill ha in i dessa handlingar är i sig viktiga men bör 
belysas och analyseras samt rapporteras i andra handlingar än i ovan nämnda.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2021-09-22, § 190
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-09-10
Motion från Lisa Kvarnbäck, Miljöpartiet, daterad 2021-04-28

Yrkande

Thomas Hansson (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsomgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag mot Thomas Hanssons 
(MP) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå motionen.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 196 forts Dnr 2021/173

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Motionen avslås.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 197 Dnr 2021/183

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Pia Ingvarsson (S) m fl - Campus Österlens verksamhet och 
organisatoriska hemvist 

Ärendebeskrivning

Pia Ingvarsson (S) med flera föreslår i motion daterad den 4 maj 2021 att:
”Campus Österlen snarast organisatoriskt överförs från bun till kommunstyrelsen och att 
ledningsstrukturen bibehålls med en verksamhetschef underställd och arbetsledd av kom-
mundirektören”.

Motionärerna framför i sin motion bland annat att Campus Österlens verksamhet och orga-
nisatoriska hemvist diskuteras flitigt och är föremål för ganska genomgripande förändring-
ar samt att revisionen i en granskningsrapport 2020 lyft frågan om Campus Österlens orga-
nisatoriska hemvist och uppdrag.

Motionen har överlämnats till barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen för 
beredning.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 31 augusti 202, § 97, före-
slå kommunfullmäktige besluta att Campus Österlen överflyttas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2021-09-22, § 191
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-15.
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2021-08-31, § 97.
Motion från Pia Ingvarsson (S) m fl, 2021-05-04.
Grundläggande granskning av Campus Österlen, november 2020.

Yrkanden

Lennart Månsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Anders Johnsson (M), Jeanette Ovesson (M) och Lotta Hildebrand (L)  yrkar avslag på 
arbetsutskottets beslutsförslag.

Thomas Hansson (MP) yrkar bifall till Lennart Månssons (S) yrkande.

19



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 197 forts Dnr 2021/183

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag mot Anders Johnssons 
(M) med fleras avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå motionen.

Votering är begärd och ska verkställas.

Omröstning

Den som vill avslå arbetsutskottets beslutsförslag röstar Ja.

Den som vill bifall arbetsutskottets beslutsförslag rösta Nej.

Voteringen utfaller med 7 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Kristina Åhberg (M), Anders 
Johnsson (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand 
(L) och Anna Ling (C) mot 

8 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Lennart Månsson (S), Christl Bengtsson (S), Gudrun 
Schyman (FI), Thomas Hansson (MP), Kjell Dahlberg (ÖP), Tomas Assarsson (SD) och 
Fredrik Ramberg (SD).

Kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Campus Österlen organisatoriskt flyttas över till kommunstyrelsen.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Jeanette Ovesson (M), Kristina Åhberg (M), Anders Johnsson 
(M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand (L) och 
Anna King (C).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 198 Dnr 2021/174

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 - Skolmiljar-
den 

Ärendebeskrivning

Med anledning av covid-19 har Skolverket beslutat om ytterligare Tillfällig förstärkning av 
statligt stöd till skolväsendet 2021”skolmiljarden”. Förstärkningen av det statliga stödet 
syftar till att bidra till goda förutsättningar för kommuner att säkerställa barn och elever 
den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt 
utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under 2021 
och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet.

Då bidraget är definierat som ett generellt statsbidrag, så ska kommunfullmäktige besluta om 
hur medlen ska fördelas. Simrishamns kommun har tilldelats ytterligare 362 169 kronor. 

Barn- och utbildningsnämnden har i sitt beslut kommit med ett förslag på fördelning av det 
statliga stödet innebärandes att 80 procent tillfaller grundskolan och 20 procent tillfaller gym-
nasieskolan.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2021-09-22, § 192
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-09-09
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll daterad 2021-08-31 § 102
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-07-05

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Öka driftsbudgeten avseende år 2021 för generella statsbidrag inom finansförvalt-
ningen med ett engångsbelopp om 362 000 kronor  

 Öka driftsbudgeten avseende år 2021 för barn- och utbildningsnämnden med ett en-
gångsbelopp om 362 000 kronor med fördelning i enlighet med barn- och utbild-
ningsnämndens förslag.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

21



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 199 Dnr 2021/292

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Dispens för att få kvarstå i politiska uppdrag på grund av flytt till annan 
kommun - Peter Bernhorn (S) 

Ärendebeskrivning

Peter Bernhorn (S) har 2021-09-08 inkommit med en ansökan om dispens att under reste-
rande tid av innevarande mandatperiod kvarstå i sina politiska uppdrag för Socialdemokra-
terna vid flytt till Ystad kommun. Peter Bernhorn innehar uppdrag som ersättare i Kom-
munfullmäktige samt i Socialnämnden.

Enligt kommunallagen 4 kap 7§ upphör uppdraget som en förtroendevald har genast, om 
den förtroendevalde upphör att vara valbar. Fullmäktige får dock besluta att en förtroende-
vald som valts av fullmäktige får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandatperioden, 
om den förtroendevalde ansökt om detta. Paragrafen innebär att fullmäktige kan besluta 
om att förtroendevalda i styrelsen och övriga nämnder kan sitta kvar, men det är inte möj-
ligt att vara ledamot av Kommunfullmäktige och folkbokförd i en annan kommun.

Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår i 5 § att om en förtroendevald som valts av 
fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om 
inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag 
under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen 
för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av full-
mäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelsens kansli.

Någon rätt för en förtroendevald att ha kvar sitt/sina uppdrag finns inte, utan det är full-
mäktige som gör bedömningen om det är rimligt. Av kommentarer och förarbeten till kom-
munallagen framgår att i den helhetsbedömning som kommunfullmäktige ska göra bör 
bland annat vägas in om den förtroendevalde avser att flytta tillbaka till hemkommunen till 
exempel efter studier eller motsvarande slutförts eller om den förtroendevalde har reella 
möjligheter att delta i sammanträdena i det organ i vilket den förtroendevalde behåller sitt 
uppdrag. 

Vad avser Peter Bernhorn ansökan är det således endast uppdraget som ersättare i social-
nämnden som kan bli aktuellt under resterande tid av mandatperioden. Att ha kvar uppdra-
get som ersättare i kommunfullmäktige är inte möjligt.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2021-09-22, § 193
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 199 forts Dnr 2021/292

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-10
Ansökan om dispens från Peter Bernhorn, inkommen 2021-09-08

Yrkanden

Jeanette Ovesson (M) yrkar avslag på Peter Bernhorns förfrågan.

Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall på Peter Bernhorns begäran att få kvarstå i socialnämnden 
mandatperioden ut.

Gudrun Schyman (FI) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.

Fredrik Ramberg (SD) yrkar bifall till Jeanette Ovessons (M) yrkande.

Kjell Dahlberg (ÖP) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på att avslå Peter Bernhorns begäran om att kvarstå i sina 
politiska uppdrag mot Pia Ingvarssons (S) yrkande om att han får kvarstå i socialnämnden 
mandatperioden ut och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå Peter Bernhorns begäran.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Avslå begäran från Peter Bernhorn om att få kvarstå i politiska uppdrag mandatpe-
rioden ut.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 200 Dnr 2021/315

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delårsrapport 2021-08-31 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari till augusti 2021. 
Rapporten inkluderar även en helårsprognos som redovisar ett balanskravsresultat på +75,9 
mnkr (budget +28,2 mnkr). Anledningen till den stora budgetavvikelsen beror bland annat på 
ökade skatteintäkter och effekter av coronapandemin med ökade statsbidrag och stängda verk-
samheter.

Samtliga av de tre finansiella målen bedöms kunna uppnås. Tre av de fem verksamhetsmålen 
med inriktning på god ekonomisk hushållning förväntas bli helt uppfyllda under året. Frisknär-
varon understiger 95 procent och påverkas av coronapandemin. Utfallet gällande nämndmålen 
bedöms i allt väsentligt bli positivt.

Nämndernas prognos för driftsbudgeten indikerar på en positiv avvikelse om 14,7 mnkr. Barn- 
och utbildningsnämnden redovisar dock en negativ avvikelse motsvarande 2 mnkr även efter 
beslutade tilläggsanslag under året.

Noteras kan att samhällsplaneringsnämndens prognos för sin investeringsverksamhet, både 
skattefinansierad såväl som avgiftsfinansierad, även i år indikerar att det förväntas ett stort 
överskott i förhållande till planering. På sikt är det inte bra att planerade investeringar inte kan 
genomföras så som beslutat, då detta kan leda till akuta och därmed fördyrande driftskostnader.  

Noteras kan även att Österlen VA AB efter åtta månaders verksamhet behöver ytterligare 5,8 
mnkr för periodens verksamhet. Prognosen för helåret uppgår till minus 4,5 mnkr. Den upp-
komna situationen får betraktas som bekymmersam och en dialog med bolaget måste till.

I placeringspolicyn för pensionsmedelsförvaltning, 2019-05-27, finns en femårig utbetalnings-
plan av pensionsmedel. Uttaget för 2021 är beräknat till 12,4 mnkr. Med tanke på det progno-
stiserade balanskravsresultatet och kommunens goda likviditet är vårt förslag att det inte görs 
något uttag av pensionsmedel för 2021.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2021-10-06, § 212
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-10-01
Delårsrapport januari–augusti 2021
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 200 forts Dnr 2021/315

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna föreliggande delårsrapport.

 Inte göra något uttag av pensionsmedel för år 2021.

 Uppdra åt Österlen VA AB månatligen rapporterar sin ekonomiska avvikelse i för-
hållande till antagen budget för driftverksamheten till ägaren.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 201 Dnr 2020/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Komplettering VA-investeringar 2022-2026 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021, §137, om investeringsbudget och investe-
ringsprojekt samt exploateringsbudget och exploateringsprojekt för 2022 med plan för åren 
2023–2026. Efter beslut i kommunfullmäktige i juni har samhällsplaneringsnämnden in-
kommit med ett kompletteringsäskande avseende projektet utbyggnad av vatten- och av-
loppsledningsnät. 

Investeringsäskande
(tkr) 

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnät 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Summa investeringsäskande 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Med kompletteringsäskandet för vatten- och avloppsverksamheten ser investeringsbudge-
ten för 2022 med plan för åren 2023–2026 ut på följande sätt:

Investeringsbudget per nämnd
(tkr) 

Förslag
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Kommunstyrelsen 10 240 5 250 4 250 2 250 2 250

Byggnadsnämnden 500 0 0 0 0

Samhällsplaneringsnämnden, skattefinansierat 55 150 54 950 38 550 30 550 30 550

Kultur- och fritidsnämnden 3 210 2 210 2 775 2 625 1 625

Barn- och utbildningsnämnden 3 500 4 000 4 000 19 000 4 000

Socialnämnden 5 100 6 100 4 600 4 600 4 600

Summa investeringar, skattefinansierad 
verksamhet 77 700 72 510 54 175 59 025 43 025

Samhällspl.nämnden, bidrag till statlig infra-
struktur 3 000 3 000 0 0 0

Summa inv, skattefinansierad verksamhet 
inkl. bidrag 80 700 75 510 54 175 59 025 43 025

Samhällspl.nämnden, vatten och avlopp 49 000 73 000 60 000 35 000 35 000

Summa invester. inkl. bidrag och vatten och 
avlopp 129 700 148 510 114 175 94 025 78 025

Anläggningsavgifter, vatten och avlopp -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Summa investeringar inkl. anläggningsavg. 124 700 143 510 109 175 89 025 73 025
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 201 forts Dnr 2020/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2021-09-22, § 194
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2021-09-09
Beslut SPN 2021-06-17 Komplettering av VA-investeringsbudget 2022–2026
Budgetskrivelse för komplettering VA-investeringar 2022–2026
Bilaga till budgetskrivelse för komplettering VA-investeringar 2022–2026

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna projektet utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnät för 2022 med 
plan för åren 2023–2026 och utöka vatten- och avloppsverksamhetens investerings-
ram med 5 mnkr årligen för projektet.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 202 Dnr 2021/263

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor och avgifter för kommunen 2022 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-14, § 271, om hantering av kommunens taxor och 
avgifter. Det beslutades då hur samtliga taxor och avgifter ska räknas upp. Det beslutades 
även att taxorna ska beslutas i respektive nämnd årligen och att samtliga taxor ska beslutas 
av fullmäktige en gång per mandatperiod, det första året i varje mandatperiod. 

Endast taxor som är förändrade jämfört med beslutet eller nya taxor ska beslutas av full-
mäktige under hösten 2021.

Texten i tre taxor vill samhällsplaneringsnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden 
justera inför 2022 jämfört med fullmäktiges beslut i december 2020. Det avser taxorna:

- Kommunjägartaxa
- Taxa för upplåtelse av offentlig platsmark
- Taxa för Österlens museum

Fullmäktige beslutar i höst endast om förändringen i texten för de tre taxorna. Efter full-
mäktiges beslut i oktober 2021 kommer respektive nämnd att räkna upp taxorna med pris-
index för kommunal verksamhet, PKV, i enlighet med fullmäktiges beslut från den 14 de-
cember 2020. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2021-09-22, § 195
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-09-13
Beslut samhällsplaneringsnämnden 2021-06-17
Förslag taxa för kommunjägartjänster 2022
Förslag taxa för upplåtelse av gata och offentlig platsmark 2022
Beslut kultur- och fritidsnämnden 2021-06-22
Förslag taxa för Österlens museum 2022

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna förändringarna i de tre taxorna.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 203 Dnr 2021/25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor VA-bolag 2022 

Ärendebeskrivning

Samhällsplaneringsnämnden har inkommit med förslag på VA-taxa för 2022 där de före-
slår en höjning av brukningsavgiften med 5 % för att finansiera verksamheten. Österlen 
VA AB förklarar i deras skrivelse att brukningsavgiften ska täcka kostnader för driften av 
den allmänna VA-anläggningen. Avgiften ska också täcka kapitalkostnader för investering-
ar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar. Kostnaderna påverkas av olika 
faktorer som exempelvis
klimatförändringar och ökade krav på förbättrade reningsprocesser.

Vidare i Österlen VA AB:s skrivelse står det att VA-verksamheten står inför stora utma-
ningar framöver. Taxorna har inte stigit i den takt som motsvarar de verkliga behoven av 
investeringar och inte heller behoven av förstärkning av organisatoriska och personella 
resurser. De skriver även att det behöver göras stora satsningar för att långsiktigt kunna 
säkerställa en hållbar dricksvattenförsörjning och avloppshantering:

 Bygga ut ledningsnät och öka kapacitet till både nya bostäder och
befintliga områden.

 Öka förnyelsetakten så att reinvesteringar i ledningsnätet kan göras på en
acceptabel nivå.

 Anpassa befintlig VA-infrastruktur för rådande och kommande
klimatförändringar.

 Säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt genom att säkerställa en god
tillgång av råvatten.

 Möta nya krav på avloppsrening samt omhändertagande av slam.

Enligt Österlen VA AB:s uträkning innebär föreslagen höjning av brukningsavgiften på 5 
% en ökning med 387 kr per år, vilket motsvarar 32 kr per månad, för en villa som förbru-
kar 150 kubikmeter vatten per år. Den nya årskostnaden för en normalvilla blir 8 126 kr 
per år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-09-09
Beslut SPN 2021-06-17, Budgetskrivelse driftbudget och taxor 2022
Förslag VA-taxa med bilagor från Österlen VA AB
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 203 forts Dnr 2021/25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Godkänna och fastställa VA-taxan för år 2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

30



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 204 Dnr 2020/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Driftbudget 2022-2026 

Ärendebeskrivning

Detta ärende avser fastställande av budgeten för åren 2022–2026.

Alliansen har inkommit med förslag till driftbudgetramar för åren 2022–2026. Förslaget 
finns bifogat till detta ärende. Av förslaget framgår vilka förutsättningar som gäller för 
beräkningen av budgetramarna samt dess finansiering. 

Kommunfullmäktiges presidium har berett revisonens budget för 2022 med plan för åren 
2023 till 2026.

Beslut att fatta:

• Fastställa skattesatsen för 2022 till 20,51 procent. 

• Godkänna finansiella och verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning 
(se avsnitt Mål för god ekonomisk hushållning). 

• Godkänna att nämndernas budgetansvar ska följa avsnittet Budgetuppföljning.

• Fastställa driftbudgeten för 2022–2026, dvs nämndernas ramar samt finansieringen (se 
avsnitt Driftsbudget). 

• Godkänna föreslagna resultat-, finansierings- och balansbudgetar för åren 2022 till och 
med 2026 (se avsnitt Resultat-, finansierings- och balansbudgetar).

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2021-09-22, § 197
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-09-20
Alliansens driftbudget 2022–2026
Bilaga 1 – förklaring till Alliansens driftsramsberäkning
OPS-partiernas driftbudget 2022-2026
Bilaga förklaring från OPS-partierna
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 204 forts Dnr 2020/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yrkanden

Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag vad gäller punkterna 1-3 
och yrkar bifall till oppositionspartiernas budget vad gäller punkterna 4-5.

Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag vad gäller punkterna 
1-3 och yrkar bifall till Sverigedemokraternas budget vad gäller punkterna 4-5.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Alliansens budgetförslag, oppositionens beslutsförslag 
samt Sverigedemokraternas beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
Alliansens budgetförslag.

Votering är begärd och ska verkställas.

Beslutsomgång

Som huvudförslag i voteringen utses Alliansens beslutsförslag.

För att utse ett motförslag i voteringen ställer ordföranden proposition på Oppositionsparti-
ernas budgetförslag mot Sverigedemokraternas budgetförslag och finner att kommunstyrel-
sen beslutat utse Oppositionspartiernas budgetförslag som motförslag i voteringen.

Reservation

Mot detta beslut reserverar sig Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD).

Omröstning

Den som röstar för Alliansens beslutsförslag röstar Ja.

Den som röstar för Oppositionspartiernas budgetförslag röstar Nej.

Voteringen utfaller med 7 ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Kristina Åhberg (M), Anders 
Johnsson (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand 
(L) och Anna Ling (C) mot

6 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Lennart Månsson (S), Christl Bengtsson (S), Gudrun 
Schyman (FI), Thomas Hansson (MP) och Kjell Dahlberg (ÖP) samt 

avstår 2 ledamöter från att rösta; Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD).
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Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll
2021-10-11

§ 204 forts Dnr 2020/382

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunstyrelsen har beslutat enligt Alliansens budgetförslag.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

• Fastställa skattesatsen för 2022 till 20,51 procent. 

• Godkänna finansiella och verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning 
(se avsnitt Mål för god ekonomisk hushållning). 

• Godkänna att nämndernas budgetansvar ska följa avsnittet Budgetuppföljning.

• Fastställa Alliansens driftbudget för 2022–2026, dvs nämndernas ramar samt finansie-
ringen (se avsnitt Driftsbudget). 

• Godkänna Alliansens föreslagna resultat-, finansierings- och balansbudgetar för åren 
2022 till och med 2026 (se avsnitt Resultat-, finansierings- och balansbudgetar

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S), Lennart Månsson (S), Christl Bengtsson 
(S), Gudrun Schyman (FI), Thomas Hansson (MP) och Kjell Dahlberg (ÖP).

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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