
  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
 2022-01-19  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Mötet sker digitalt via Teams, kl 13.00-15.45, ajournering kl 14.15-14.20, 14-
40-15.15 
 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 
 

Utses att justera Pia Ingvarsson  
Justeringens 
plats och tid 

  

Underskrifter  
 

 Paragrafer 1-15 
 Sekreterare 

 
Carina Persson  

 Ordförande 
 

Jeanette Ovesson   

 Justerande Pia Ingvarsson 
 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-01-19 

Datum för 
anslags uppsättande 

2022-01-27 Datum för 
anslags nedtagande 

2022-02-18 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

Carina Persson 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
 2022-01-19  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Beslutande Jeanette Ovesson (M) 

Jaennine Olesen (M) 
Anders Johnsson (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M) 

 Maria Linde Strömberg (M) 
Paul Frogner Kockum (KD) 
Lotta Hildebrand (L) 
Mats Bengtsson (C) 
Pia Ingvarsson (S) 
Karl-Erik Olsson (S) 
Christer Grankvist (S) 
Gudrun Schyman (FI) 
Thomas Hansson (MP) 
Kjell Dahlberg (ÖP) 
Tomas Assarsson (SD) 
Fredrik Ramberg (SD) 

 
Övriga deltagande Peter Rimsby (M) 

Kristina Åhberg (M) 
Henrik Mårtensson (C) 
Annelie Roshagen (KD) 
Agneta Berliner (L) 
Anna Ling (C) 
Berit Olsson (S) 
Lennart Månsson (S) 
Christl Bengtsson (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  
 2022-01-19  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 1 Val av justerare 2022/5  
§ 2 Fastställande av ärendelista 2022/6  
§ 3 Information från kommundirektören 2022/7  
§ 4 Meddelanden 2022/29  
§ 4 Demokratideklaration 2021 2021/394  
§ 4 Gång- och cykelväg Skillinge - Hammar (Sydkustle-

den) 
2020/50  

§ 4 Trygghetsmätning 2020 2021/395  
§ 4 Samverkan med Simrishamnsbostäder 2021/405  
§ 4 Arbetsmiljöproblem Stadshage 8, Stenbocksgatan 2021/298  
§ 4 Beslut från Ystads kommun 2021-12-16 Ansökan om 

att utöka borgensram - Sydöstra Skånes Räddnings-
tjänstförbund 

2021/408  

§ 4 Beslut från Ystads kommun 2021-12-16 Oförändrade 
timavgifter för året 2022 

2021/409  

§ 5 Information om SCB medborgarundersökning 2021/404  
§ 6 Information om "Kulturnavet" 2022/11  
§ 7 Redovisning av delegeringsbeslut 2022/28  
 Delegeringsbeslut - kommunstyrelsens ordförande 2019/469  
§ 8 Stöd till grannsamverkan 2021 2021/371  
§ 9 Delegeringsordning - kommunstyrelsen 2019/469  
§ 10 Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serve-

ringsställen 
2020/237  

§ 11 Initiativärende från Socialdemokraterna: Hur kommer 
redovisning och uppfljning ske i fortsättningen vad 
gäller  Barn- och utbildningsnämndens ekonomi 

2022/31  

§ 12 Detaljplan för del av Simris 2016:1, 20:31 och 20:33, 
Stengårdens avloppsreningsverk - antagande 

2020/209  

§ 13 Kompensation för ökade internhyror 2021/381  
§ 14 Ansökan ur Sociala investeringsfonden Livoteket 2021/345  
§ 15 Kommunalt partistöd 2022 2021/84  
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-19  
 
 
 
 
 
 

§ 1   Dnr 2022/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare 

 Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson. 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-19  
 
 
 
 
 
 

§ 2   Dnr 2022/6 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

Socialdemokraterna (S) har lämnat in ett initiativärende med anledning av att det upp-
kommit underskott för Barn- och utbildningsnämnden samt begäran om information hur 
ekonomiska rapporter hanteras och hur det kommer hanteras fortsättningsvis.  
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller att initiativärendet behandlas vid 
dagens sammanträde, vilket man gör. 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 

• Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av initiativärende från (S). 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-19  
 
 
 
 
 
 

§ 3   Dnr 2022/7 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från kommundirektören 

Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information: 

Stina Lundquist har tillträtt tjänsten som chef på kommunledningskontoret. Jeanette 
Lindroth är tillförordnad socialchef fram tills hon tillträder tjänsten. 

Utbildningen ”Tillitsbaserad styrning” startar under vecka 4. Arbetsutskottets ledamö-
ter/ersättare samt förvaltningschefer deltar i utbildningen. 

Vi har ett allvarligt läge när det gäller Covid 19. Smittspridningen är hög i kommunen. 
Inom vissa verksamheter, t ex vård- och omsorg samt kostenheten är läget mycket an-
strängt. Omprioriteringar görs i den utsträckning det är möjligt. Vissa verksamheter stängs 
för att frigöra personal som då kan arbeta på andra arbetsplatser. 

Coronamöten sker en gång i veckan och direktrapport sker till arbetsutskottet.  

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-19  
 
 
 
 
 
 

§ 4   Dnr 2022/29 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas: 

- Demokratideklaration 2021. 
 

- Gång- och cykelväg Skillinge-Hammar (sydkustleden). 
 

- Trygghetsmätning 2020. 
 

- Samverkan med Simrishamnsbostäder. 
 

- Arbetsmiljöproblem Stadshage 8, Stenbocksgatan, Simrishamn. 
 

- Beslut från Ystad kommun, 2021-12-16 ”Ansökan om att utöka borgensram – Syd-
östra Skånes Räddningstjänstförbund. 
 

- Beslut från Ystad kommun, 2021-12-16 ”Oförändrade timavgifter för året 2022” 
 
_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-19  
 
 
 
 
 
 

§ 5   Dnr 2021/404 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information om SCB medborgarundersökning 

Tillväxtchef Sofie Bredahl informerar om SCB:s medborgarundersökning som gjordes 
under 2021. Undersökningen genomförs för att få fram vad medborgarna tycker om sin 
kommun. Undersökningen genomfördes i 160 kommuner. I Simrishamns kommun fick 
1 200 personer undersökningen och svarsfrekvensen var 42 %, ca 500 personer. Jämför 
man svarsfrekvensen i riket var 42 % ett bra resultat. 

Frågorna i undersökningen handlade bland annat om skolor, utbildningsmöjligheter, resor, 
kommunikationer och friluftsliv. Bedömningen gjordes utifrån varje fråga. 

Undersökningen visade på många positiva siffror/sidor. 96 % (baserat på 500 svarande) 
tyckte t ex att kommunen är en ganska bra plats att bo och leva i. 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-19  
 
 
 
 
 
 

§ 6   Dnr 2022/11 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information om "Kulturnavet" 

Anna-Carin Uggla och Susan Bolgar är initiativtagare till Kulturnavet Österlen som är ett 
nätverk och serviceorganisation för professionella kulturaktörer i Simrishamn, Tomelilla 
och Ystad kommuner.  

Finansieringen sker av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader 
Sydöstra Skåne. 

Att man startade nätverket var för att man tror att det är lättare att skapa möjligheter för 
100 kulturaktörer tillsammans, än för 100 kulturaktörer var för sig och för att utveckla en 
unik resurs som finns i dessa kommuner. Man tänker sig att runt 400 personer är berörda i 
de aktuella kommunerna. 

För kommunerna i Sydöstra Skåne vill man bland annat stärka och synliggöra kulturnä-
ringen som utvecklingsfaktor: lokalt, regionalt och nationellt. 
För kulturnäringen vill man åstadkomma konkreta verktyg och stöd för utvecklingen, 
såsom omvärldsbevakning. Fortbildning och kompetensutveckling. 

_____ 

 

 

 

 

9



  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-19  
 
 
 
 
 
 

§ 7   Dnr 2022/28 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Redovisning av delegeringsbeslut 

Följande delegeringsbeslut redovisas:  

- Delegeringsbeslut från kommunstyrelsens ordförande angående delegation till tf 
HR-chef. 

 
_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-19  
 
 
 
 
 
 

§ 8   Dnr 2021/371 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Stöd till grannsamverkan 2021  

Ärendebeskrivning 
 
Stöldskyddsföreningen SSF ansöker i inkommen skrivelse om kommunbidrag för lokal 
grannsamverkan.  
 
2018 gav Simrishamns kommun bidrag till Stöldskyddsföreningen SSF under två år efter 
inkommen ansökan. Motivet var att arbete med ett aktivt bilda grannsamverkan då var med 
i aktuellt medborgarlöfte tecknat mellan polisen och Simrishamns kommun 2018-06-08. I 
aktuellt medborgarlöfte, 2021, återfinns inte längre denna punkt. Polisen svarar dock fort-
satt för arbetet med grannsamverkan i bland annat Simrishamns kommun 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2021-12-15, § 278 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-01. 
Inkommen ansökan om stöd – Samverkan mot brott, 2018-10-12. 
Medborgarlöfte Simrishamn 2018–2019, 2018-06-08. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-30. 
Inkommen ansökan om stöd – Samverkan mot brott,  
Medborgarlöfte Simrishamn 20xx–20xx, 20xx-xx-xx 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Bidragsansökan avslås. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Stöldskyddsföreningen SSF 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-19  
 
 
 
 
 
 

§ 9   Dnr 2019/469 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Delegeringsordning - kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-04, § 258, om ny delegationsordning för kommun-
styrelsen. Den har sedan dess reviderats vid ett par tillfällen, senast 2021-03-10, § 53.   
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på justering av vissa punkter i delega-
tionsordningen.  
 
De föreslagna ändringarna handlar om; 
 

• att i delegationsordningen genomgående ändra beteckningen chefsförhandlare till 
HR-chef. 

• att under punkt 4.1 ändra så att Kommundirektör ansvarar för anställning av för-
valtningschef.  

• att i delegationsordningen genomgående ändra beteckningen stabschef till biträdan-
de förvaltningschef. 

• I beslut enligt dataskyddsförordningen ersätter biträdande förvaltningschef kansli-
chefen som delegat, så dessa frågor inte längre är organiserade inom kanslienheten. 
 

Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2021-12-15, § 270 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-07 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Godkänna de nya titlarna och ändringarna i delegationsordningen som ovan beskri-
vits att gälla från och med den 1 februari 2022. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-19  
 
 
 
 
 
 

§ 10   Dnr 2020/237 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen  

Ärendebeskrivning 
 
Sedan sommaren 2020 har Ystad-Österlenregionens Miljöförbundet haft tillsynsansvaret 
för att lagstiftningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen efterlevs i Sim-
rishamns kommun. Detta efter beslut i Kommunfullmäktige den 15 juni 2020, §132. Sedan 
detta beslut togs har beslutet förlängts under pandemin och nu gällande beslut om att Ys-
tad-Österlenregionens Miljöförbundet ska ha tillsynsansvaret gäller till den 31 januari 
2022, för att följa lagens giltighetstid.  
 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbundet har den 30 december 2021 inkommit med en 
skrivelse till Simrishamns kommun med information om att Folkhälsomyndigheten beslu-
tat om en ny föreskrift som utkom den 23 december 2021om att förhindra smitta av Covid 
19 på restauranger och caféer mm. Sedan tidigare gäller också lag om tillfälliga smitt-
skyddsåtgärder på serveringsställen, vilken regeringen föreslår ska förlänas till och med 
maj 2022. Nytt beslut behöver fattas om att Ystad-Österlenregionens Miljöförbund får till-
synsansvaret även fortsättningsvis. 
 
Då Simrishamns kommun inte ser det som ett alternativ att själv utöva denna tillsyn fö-
reslås att Ystad-Österlenregionens Miljöförbund även framöver sköter tillsynen. Ystad-
Österlenregionens Miljöförbund har bättre förutsättningar att ta hand om tillsynen eftersom 
förbundet redan sköter denna uppgift. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-10 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds skrivelse 2021-12-30 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Ystad Österlenregionens Miljöförbund får fortsatt tillsynsansvar så länge aktuell före-
skrift eller lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder gäller.  

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Ystad Österlenregionens Miljöförbund 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-19  
 
 
 
 
 
 

§ 11   Dnr 2022/31 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Initiativärende från Socialdemokraterna: Hur kommer redovisning och 
uppföljning ske i fortsättningen vad gäller Barn- och utbildningsnämn-
dens ekonomi  

Ärendebeskrivning 
 
Socialdemokraterna (S) har lämnat in ett initiativärende med anledning av att det upp-
kommit underskott för Barn- och utbildningsnämnden samt begäran om information hur 
ekonomiska rapporter hanteras och hur det kommer hanteras fortsättningsvis.  
 
Beslutsunderlag 
 
Initiativärende från socialdemokraterna, 2022-01-19. 
 
Yrkande 
 
Pia Ingvarsson (S) yrkar att efter den uppkomna situationen i slutet av 2021 med under-
skott som inte redovisats vare sig till nämnd eller kommunstyrelsen vill vi ha information 
hur redovisning och uppföljning fortsättningsvis kommer hanteras.  
 
Gudrun Schyman (FI), Kjell Dahlberg (ÖP) och Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till Pia 
Ingvarssons (S) yrkande.  
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Ge kommundirektören i uppdrag att vid nästa kommunstyrelsesammanträde redovi-
sa analysen av den uppkomna situationen och arbetet för att säkerställa att det inte 
händer igen. 
 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommundirektören 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2021-12-08  
 
 
 
 
 
 

§ 12   Dnr 2020/209 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Detaljplan för del av Simris 2016:1, 20:31 och 20:33, Stengårdens av-
loppsreningsverk - antagande  

Ärendebeskrivning 
 
Detaljplanen har initierats av tidigare va-enhet på samhällsbyggnadsförvaltningen och 
planbesked beviljades av samhällsbyggnadsnämnden den 19 oktober 2017 § 167. 
Syftet med planen är att ta ett helhetsgrepp kring fastigheterna för att kunna 
utveckla reningsverket och den verksamhet som idag bedrivs på fastigheterna. 
 
Detaljplaneområdet är beläget ca 3 km söder om Simrishamn och utgörs av delar 
av de kommunalt ägda fastigheterna Simris 206:1, 20:31 och 20:33. Planområdet 
innehåller anläggningar för reningsverk och kontorsbyggnader. 
 
Detaljplanen upprättas med utökat förfarande och planprogram. Planprogrammet 
användes för att tidigt fånga upp viktiga frågor i det kommande planarbetet. 
 
Detaljplaneområdet ligger inom området för landskapsbildskydd och inom 
riksintressena för högexploaterad kust/kustzon, rörligt friluftsliv och turism och 
friluftsliv. Detaljplanen angränsar till riksintresse för friluftsliv, hela planområdet 
omfattas av riksintresse för naturvård. Planläggning av området gör utveckling 
och exploatering av området enklare då dispens inte behöver sökas i varje enskilt 
fall. 
 
En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och omfattar påverkan på Natura 
2000-området, miljöpåverkande och tillståndspliktig verksamhet (reningsverk), 
verksamhetens miljöpåverkan på omgivande värden, risker för omgivningen i 
eller i närheten av planområdet på grund av utbyggnad av reningsverket, risker att 
verksamheten överträder miljökvalitetsnormerna, utökad trafik- och 
bullerproblematik, markföroreningar och riskhantering för transportvägar. 
 
En miljöteknisk markundersökning (MTMU) har genomförts då delar av 
planområdet tidigare använts som minkfarm. En verksamhet som ofta innebär att 
giftiga ämnen kan ha släppts ut i marken. Undersökningen påvisade låga halter av 
de skadliga ämnena DDT, DDD, DDE samt tallium. 
Halterna av de skadliga ämnena hamnar långt under riktvärdet för MKM (mindre 
känslig markanvändning), vilket innebär att marken inte behöver saneras för den 
verksamhet det planläggs för. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2021-12-08  
 
 
 
 
 
 

§ 12 forts   Dnr 2020/209 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 28 oktober 2021, § 218, fö-
reslås kommunfullmäktige godkänna detaljplanen för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2021-11-24, § 268 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-16. 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2021-10-28, § 218. 
Planbeskrivning, 2021-10-14. 
Plankarta, 2021-10-28. 
Granskningsutlåtande, 2021-10-14. 
Miljöteknisk undersökning, 2021-04-16. 
Komplettering av Miljöteknisk undersökning, 2021-09-21. 
MKB, 2021-08-21. 
Behovsbedömning. 
Utredningar, 2015-2019, 2021-10-14. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna detaljplan för del av Simris 206:1, 20:31 och 20:33, Stengårdens av-
loppsreningsverk för antagande. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-19  
 
 
 
 
 
 

§ 13   Dnr 2021/381 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Kompensation för ökade internhyror  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt kommunens Internhyrespolicyn, antagen i kommunfullmäktige, ska internhyrorna 
räknas upp med konsumentprisindex, KPI, per oktober samt avrundas upp till närmaste 
heltal. 
 
I budgetprocessen är kompensationen uppräknad med 1,6 % och verkligt utfall blev 2,8 % 
och det blir 3 % enligt uppräkning till närmaste heltal.  
 
Budgeten är antagen innan KPI för oktober kommer i mitten av november. 
Då inflationen under hösten ökat rejält i jämförelse med andra år uppstår ett ekonomiskt 
problem för nämnderna. Internhyrorna ökar med ytterligare 996 000 kronor efter omräk-
ning i enlighet med internhyrespolicyn och enligt ekonomstyrprinciperna ska nämnderna 
kompenseras för internhyresökningar. 
 
Fördelningen är enligt nedan: 
Kommunstyrelsen 34 000 kronor 
Samhällsplaneringsnämnden 87 000 kronor 
Kultur- och fritidsnämnden 237 000 kronor 
Barn- och utbildningsnämnden 489 000 kronor 
Socialnämnden 149 000 kronor 
 
Ovanstående tilläggsanslag kan finansieras genom minskning av budgeterat resultat för år 
2022. 
 
För att denna situation inte ska uppstå igen, bör en anpassning och revidering av kommu-
nens internhyrespolicy göras så att den följer kommunens ekonomistyrningsprinciper och 
följer tidplanen för kommunens budgetprocess. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2021-12-17, § 280 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2021-12-07 
 
 
 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-19  
 
 
 
 
 
 

§ 13 forts   Dnr 2021/381 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
• Öka driftsbudgetens externa kostnader avseende år 2022 för Samhällsplaneringsnämn-

dens fastighetsenhet med 996 000 kronor 
 

• Finansiera utökningen av driftsbudgeten för Samhällsplaneringsnämndens fastighet-
senhet genom att minska 2022 års budgeterade resultat med 996 000 kronor  
 

• Öka driftsbudgetens interna intäkter för Samhällsplaneringsnämndens fastighetsenhet 
med 996 000 kronor  
 

• Öka driftsbudgetens interna kostnader för Kommunstyrelsen med 34 000 kronor 
 

• Öka driftsbudgetens interna kostnader för Samhällsplaneringsnämnden med 87 000 
kronor 
 

• Öka driftsbudgetens interna kostnader för Kultur- och fritidsnämnden med 237 000 
kronor 
 

• Öka driftsbudgetens interna kostnader för Barn- och utbildningsnämnden med 489 000 
kronor 
 

• Öka driftsbudgetens interna kostnader för Socialnämnden med 149 000 kronor 
 
 

• Uppdra åt Samhällsplaneringsnämnden att se över internhyrespolicyn så att den ef-
terföljer kommunens ekonomistyrningsprinciper. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-01-19  
 
 
 
 
 
 

§ 14   Dnr 2021/345 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ansökan ur Sociala investeringsfonden Livoteket  

Ärendebeskrivning 
 
Kultur- och fritidsnämnden söker i samverkan med Barn- och utbildningsnämnden om 
450 000 kronor ur sociala investeringsfonden inför 2022, för att utveckla projektet ”Livo-
teket” inom förvaltningens ungdomsverksamhet. Livoteket har som mål att främja ungdo-
mars psykiska hälsa och välbefinnande genom ett kommunövergripande samarbete som 
leder till ökad kunskap och kreativ metodutveckling.  
 
Under hösten 2021 har ungdomssamordnaren och projektsamordnaren börjat utveckla vi-
sionen kring Livoteket i samråd med personal på Bénka-dí, biblioteket och elevhäl-
san. Kostnader för projektsamordnarens lön under 2021 täcks av ej utnyttjade medel 
från kultur- och fritidsförvaltningens ungdomsverksamhet.  
Inför 2022 ansöks det om 450 000 kronor från sociala investeringsfonden för att finansiera 
en 75% tjänst för Livotekets projektsamordnare. Personal från olika kommunala verksam-
heter kommer att fortsätta arbeta med Livotekets utveckling.  
 
Årliga avsättningar till den sociala investeringsfonden sker under förutsättning att ba-
lanskravsmålet uppnåtts och att resultatet i övrigt medger avsättning. Målsättningen är att 
minst 10 % av fondens kapital 4 mkr skall tillföras årligen d vs 400 tkr eller det högre 
belopp kommunfullmäktige finner lämpligt. 
Då en annan verksamhet ansökt om medel finns 280 000 kronor tillgodo i fonden. 
 
Kommunledningskontoret finner att ansökan gällande att utveckla projektet Livoteket uppfyl-
ler kriterierna i riktlinjerna för att kunna beviljas bidrag på 450 000 kronor ur sociala investe-
ringsfonden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2021-12-15, § 281 
Inkommen ansökan 2021-10-12 
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2021-12-08 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Tilldela Livoteket 450 000 kronor under förutsättning att kommunfullmäktige be-
slutar om finansieringsform. 
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§ 14 forts   Dnr 2021/345 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

• Se över riktlinjerna för sociala investeringsfonden kopplat till utdelning och utdel-
ningstillfällen. 
 

• Redovisning av projektet ”Livoteket” ska ske under hösten 2022. 
 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna finansieringen inom disponibla medel för sociala investeringsfonden. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)  
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§ 15   Dnr 2021/84 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Kommunalt partistöd 2022  

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. 
 
Partistödet betalas årligen ut i förskott efter beslut i kommunfullmäktige. En 
skriftlig redovisning av vad partistödet använts till skall årligen inlämnas. 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december. 
 
Beslutade regler innebär att det kommunala partistödet skall vara 27 % av 
prisbasbeloppet per år och antal mandat i kommunfullmäktige. För år 2022 är 
prisbasbeloppet satt till 48 300 kronor och det totala partistödet blir då 639 009 
kronor, (48 300 kronor x 27 % x 49 mandat). 
 
Enligt samma regler skall partistödet utbetalas med ett grundstöd som uppgår till 
20 % av partistödet som ett fast belopp per i fullmäktige representerat parti, vilket 
blir 12 780 kronor per parti. 
Dessutom utgår 80 % av det totala partistödet som ett mandatstöd fördelat på 
mandat och år till de i fullmäktige representerade partierna, vilket för 2022 avrundat blir 10 
433 kronor per mandat. 
 
Avrundat fördelas partistödet 2022 då enligt följande: 
 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Summa 
M 12 12 780:- 125 196:- 137 976:- 
C 4 12 780:- 41 732:- 54 512:- 
L 3 12 780:- 31 299:- 44 079:- 

KD 2 12 780:- 20 866:- 33 646:- 
S 11 12 780:- 114 763:- 127 543:- 
V 2 12 780:- 20 866:- 33 646:- 

MP 2 12 780:- 20 866:- 33 646:- 
SD 8 12 780:- 83 464:- 96 244:- 
F! 3 12 780:- 31 299:- 44 079:- 
ÖP 2 12 780:- 20 866:- 33 646:- 

Summa: 49 127 800:- 511 217:- 639 017:- 
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§ 15 forts   Dnr 2021/84 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-06. 
Kommunallagen (2017:725), §§ 29 – 32. 
Regler för kommunalt partistöd i Simrishamns kommun. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna utbetalning av kommunalt partistöd 2022 till samtliga partier. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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