
  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
 2022-03-16  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Mötet genomförs digitalt via Teams, kl 13.00-16.15, ajournering kl 14.50- 
15.30 

Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 
 

Utses att justera Pia Ingvarsson  
Justeringens 
plats och tid 

  

Underskrifter  
 

 Paragrafer 25-41 
 Sekreterare 

 
Carina Persson  

 Ordförande 
 

Jeanette Ovesson   

 Justerande Pia Ingvarsson 
 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-03-16 

Datum för 
anslags uppsättande 

2022-03-28 Datum för 
anslags nedtagande 

2022-04-19 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

Carina Persson 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
 2022-03-16  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Beslutande  Jeanette Ovesson (M) 

Kristina Åhberg (M) tjänstgör för Jaennine Olesen (M) 
Henric Appelkvist (M) 

 Maria Linde Strömberg (M) 
Annelie Roshagen (KD) tjänstgör för Paul Frogner Kockum 
(KD, §§ 25-28 
Paul Frogner Kockum (KD), §§ 29-41 
Lotta Hildebrand (L) 
Anna Ling (C) tjänstgör för 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 Anders Johnsson (M) 
   Henrik Mårtensson (C), §§ 25-31, 37-41 
   Anneli Roshagen (KD), §§29-41 
   Berit Olsson (S) 
   Lennart Månsson (S) 
   Samra Hasanovic (S) 
   Ingmarie Jacobsen (FI) 
   Christer Persson (ÖP) 
   Mats Sundbeck (V), §§ 25-35, 37-38 
   Bengt-Åke Lindell (SD) 
   Jan Dahl (SD) 
 
   Diana Olsson, kommundirektör 
   Carina Persson, nämndsekreterare 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
 2022-03-16  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 25 Val av justerare 2022/5  
§ 26 Fastställande av ärendelista 2022/6  
§ 27 Information från kommundirektören 2022/7  
§ 28 Meddelanden 2022/29  
 KS prövning av ändamål 2021 – Kommunassurans 2022/68  
 Budget 2022-2026 2020/382  
 Avyttring brandbil 2020/409  
§ 29 "Den digitala arbetsplatsen" 2022/59  
§ 30 Årets stadskärna 2022/72  
§ 31 Redovisning av delegeringsbeslut 2022/28  
 Anställningar vid kommunledningskontoret 2022 2022/111  
§ 32 Verksamhetsberättelse för KS 2021-12-31 2021/97  
§ 33 Uppföljning internkontrollplan 2021 - kommunstyrel-

sen 
2020/454  

§ 34 Investeringsäskande kommunstyrelsen 2023-2027 2022/42  
§ 35 Hantering av beslut om anställningar 2022/64  
§ 36 Initiativärende från Karl-Erik Olsson (S) med anled-

ning av kriget i Ukraina 
2022/133  

§ 37 Investeringsriktlinjer 2021/357  
§ 38 Finansiering av utbildningsresa för förtroendevalda i 

Barn- och utbildningsnämnden 
2022/44  

§ 39 Redovisning av ej besvarade motioner 2022/46  
§ 40 Borgensåtagande gällande tillbyggnad av fastigheten 

Galaxen 
2022/56  

§ 41 Verksamhetsområde för vatten och avlopp  - Mellby 
2782 

2022/63  
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-16  
 
 
 
 
 
 

§ 25   Dnr 2022/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare 

Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson (S).  

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-16  
 
 
 
 
 
 

§ 26   Dnr 2022/6 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

Karl-Erik Olsson (S) anmäler ett initiativärende till dagens sammanträde med anledning av 
kriget i Ukraina. Kommunstyrelsen beslutar att initiativärendet ska tas upp på dagens 
sammanträde. 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 

• Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av initiativärende från Karl-Erik Ols-
son (S). 

 
_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-16  
 
 
 
 
 
 

§ 27   Dnr 2022/7 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från kommundirektören 

Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information:  

Finns fortfarande smitta ute i samhället vad gäller Covid 19. Ute i kommunens verksamhe-
ter ger det i dagsläget en liten påverkan. Återgång i arbete ute i verksamheterna pågår.  

Vecka 11 är utnämnd som vaccinationsvecka. 

Uppdatering sker till arbetsutskottet efter varje Coronamöte. 

Ledningsmöten sker en gång i veckan med koppling till kriget i Ukraina där man bland 
annat tittat över sin förmåga att hantera den uppkomna situationen. Närmast ligger att kun-
na ta emot flyktingar på olika sätt. Kommunens ansvar träder in då man blivit anvisad av 
Migrationsverket. Migrationsverket har gått ut med att de behöver hjälp med anskaffning 
av evakueringsplatser. Simrishamns kommun har erbjudit 60 platser kopplade till  
evakueringsplatser även om det inte ligger inom kommunens ansvar. Ett fåtal personer har 
tagits emot, dock har ingen anvisning gjorts.  
Som Ukrainsk medborgare får man vistas i Sverige i 90 dagar utan något stöd från kom-
mun eller Migrationsverk. Registrerar man sig faller det in vissa stödåtgärder och söker 
man asyl faller ytterligare stödåtgärder in. Massflyktsdirektivet har betydelse. 

Kommunen är beredd på platser för skolgång.  

Kommunen har inget ansvar för skyddsrum bortsett från de som finns i de egna verksam-
heterna. De större fastighetsägarna har blivit ombedda att inventera ev skyddsrum. Enligt 
MSB ska man kunna ta i bruk ett skyddsrum inom 48 timmar. 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-16  
 
 
 
 
 
 

§ 28   Dnr 2022/29 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas:  

- Kommunstyrelsens prövning av ändamål 2021 – Kommunassurans  

- Budget 2022-2026 – Samhällsplaneringsnämnden 

- - Samhällsplaneringsnämndens beslut: Avyttring av brandbil. 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-16  
 
 
 
 
 
 

§ 29   Dnr 2022/59 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
"Den digitala arbetsplatsen" 

 Kanslichef Anita Ipsen och IT-chef Peter Nilsson informerar om projektet ”Den digitala 
arbetsplatsen”. 

Utmaningar inom olika områden gjorde att man startade upp projektet. 

Projektet går under benämningen Operation Måns och är ett digitalt övergripande projekt. 
Projektet startade i augusti 2021 och en projektledare är anställd. 

Målet med projektet är bland annat att förenkla, skapa digitala arbetsplatser, hur man 
kommunicerar digitalt samt en säkerhet att man ser senaste versionen av information. 

Styrgrupp är sammansatt med olika medarbetare utifrån vilken del i projektet man diskute-
rar. 

En del i projektet är dokumenthantering-/struktur och informationsstruktur. Detta innebär 
bland annat gemensam namnstandard, versionshantering och klassificering. 

Man tittar på kommunikationsstruktur – när/hur använder man e-post, chatt, intranät och 
hemsida. 

Införandet av diarie- och ärendehanteringssystem är klart. Det som återstår är bland annat 
vad ska diarieföras, versionshantering, klassificering och utbildning. 

Man tittar även på Teams som en samarbetsyta. Det är viktigt att känna till vilka regler 
som gäller för att kunna hantera sitt arbete rätt. 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-16  
 
 
 
 
 
 

§ 30   Dnr 2022/72 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Årets stadskärna 

Tillväxtchef Sofie Bredahl informerar om de insatser som gjorts sedan 2015 vad gäller 
centrumutveckling.  

Arbetet har gjort att man idag har en tydlig dialog mellan samtliga parter i projektet. 

Simrishamns kommun har lämnat in ansökan om bli utsedd till ”Årets stadskärna”. 

En jury från Svenska stadskärnor var på besök i Simrishamn den 15 mars då de fick infor-
mation om vad man gjort fram tills idag samt vad man kommer göra framöver. 

Besked kommer ges under vecka 12 alt 13 om Simrishamn är en av de 3 som nomineras 
till utmärkelsen. Den 18 maj utses den vinnande staden. 

Att jobba med centrumutveckling innebär att engagera flera parter som jobbar mot samma 
mål. 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-16  
 
 
 
 
 
 

§ 31   Dnr 2022/28 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Redovisning av delegeringsbeslut 

Följande delegeringsbeslut redovisas:  

- Anställningar vid kommunledningskontoret, januari-februari 2022. 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-16  
 
 
 
 
 
 

§ 32   Dnr 2021/97 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Verksamhetsberättelse för KS 2021-12-31  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret har upprättat en verksamhetsberättelse för år 2021.  
 
Resultatet för kommunstyrelsen 2021 blev ett överskott på 8,7 mnkr. Detta främst beroende 
på tjänst- och föräldraledigheter på kommunledningskontoret samt att konsulttjänster för 
några enheter inte behövdes nyttjas i den utsträckning som budgeterats.  
 
Överskottet berodde också på att kostnader för färdtjänst blev lägre än budgeterat samt att 
möjligheten till gratis kollektivtrafik inom kommunens gränser för de som fyllt 75 år ut-
nyttjades knappt på grund av pandemin. 
 
Kostnader för medlemsavgifter blev även lägre än budgeterat vilket också förklarar över-
skottet. 
 
Av sex fastställda nämndmål bedöms ett som i hög grad uppfyllt samt fem som delvis upp-
fyllda. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-02-23, § 21 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2022-02-11 
KS verksamhetsberättelse 2021 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 
▪ Godkänna verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen 2021 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-16  
 
 
 
 
 
 

§ 33   Dnr 2020/454 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Uppföljning internkontrollplan 2021 - kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning 
 
En plan för internkontroll utarbetades och beslutades av kommunstyrelsen på sammanträ-
det den 10 februari 2021. Detta enligt de anvisningar som följer av det av kommunfullmäk-
tige antagna reglementet för intern kontroll (KF §61/2013). Internkontrollplanen bestod av 
följande delar: 

- Fakturahantering 
- Investeringar 
- Avtalsuppföljning 
- Informationssäkerhet 
- Verkställighet av beslut 
- Lönehantering 
 

Med denna skrivelse lämnas redovisning av genomförd uppföljning av internkontroll enligt 
kommunstyrelsens plan för 2021 i bifogad bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-02-23, § 22 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2022-02-11 
Uppföljning internkontroll för kommunstyrelsen 2021 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 
▪ Godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för kommunstyrelsen 2021. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-16  
 
 
 
 
 
 

§ 34   Dnr 2022/42 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Investeringsäskande kommunstyrelsen 2023-2027  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret överlämnar förslag till budgetskrivelse för investeringsäskande 
2023–2027. 
 
En antagen budgetskrivelse avseende investeringsäskande för perioden 2023–2027 ska skickas 
in till ekonomienheten den 25 mars för att sedan presenteras för budgetberedningen vid dess 
möte den 8 april. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-02-23, § 12 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2022-02-11 
Budgetskrivelse för kommunstyrelsens investeringsäskande 2023–2027 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Godkänna att kommunledningskontorets förslag till budgetskrivelse för investe-
ringsbudget 2023–2027 utgör underlag för kommande arbete i budgetberedningen. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-16  
 
 
 
 
 
 

§ 35   Dnr 2022/64 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Hantering av beslut om anställningar  

Ärendebeskrivning 
 
De beslut som i kommunstyrelsens delegationsordning delegerats till anställda eller andra 
enligt Kommunallagens 6 kap 37§, ska anmälas till Kommunstyrelsen, om inte kommun-
styrelsen fattar beslut om annat.  
 
Då Kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2022 är anställningsmyndighet för hela 
kommunen, innebär detta att anställande chefer i samtliga förvaltningar i kommunen fattar 
beslut om anställningar enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Återrapportering av 
beslut om anställning ska då inte längre ske till andra nämnder än kommunstyrelsen. Idag 
sker denna återrapportering genom att en lista med anställningsbeslut från Kommunled-
ningskontoret redovisas i ärendelistan till Kommunstyrelsens protokoll. Övriga nämnder 
har fram till årsskiftet hanterat sin återrapportering direkt till sina respektive nämnder. Det 
som nu blir skillnaden är att kommunens samtliga anställningsbeslut ska rapporteras till 
Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet.  
 
Av kommunallagens 6 kap 40§ framgår att nämnden, i detta fall kommunstyrelsen ska besluta 
om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegationsordningen också ska 
anmälas/återrapporteras till Kommunstyrelsen. Om kommunstyrelsen beslutar att återrapporte-
ring av beslut om anställningar till Kommunstyrelsen inte behöver ske, ska beslut som är över-
klagbara i stället protokollföras särskilt. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att i stället för att återrapportering av anställningsbeslut sker 
till Kommunstyrelsen, så fattar Kommunstyrelsen med stöd av kommunallagen 6 kap 40§ be-
slut om att beslut om anställningar inte behöver anmälas/återrapporteras till Kommunstyrelsen, 
utan att denna typ av beslut i stället protokollförs särskilt på kommunens anslagstavla. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-02-23, § 24 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-11 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• I Simrishamns kommun ses beslut om visstidsanställningar som verkställighet.  
 

• Beslut om tillsvidareanställningar anmäls enligt kommunallagens 6 kap 40§ inte till 
Kommunstyrelsen. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-16  
 
 
 
 
 
 

§ 35 forts   Dnr 2022/64 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

• Beslut om tillsvidareanställningar protokollförs särskilt enligt en förteckning över 
vilka beslut som fattats, enligt kommunledningskontorets förslag.  
 

• Kommunstyrelsens delegationsordning justeras för att följa kommunstyrelsens be-
slut. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
HR-enheten 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-16  
 
 
 
 
 
 

§ 36   Dnr 2022/133 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Initiativärende från Karl-Erik Olsson (S) med anledning av kriget i 
Ukraina 

Ärendebeskrivning 
 
Vid dagens sammanträde lyfter Karl-Erik Olsson (S) ett initiativärende med anledning av 
kriget i Ukraina.  
 
Karl-Erik Olsson (S) önskar att man under dagens sammanträde får information om kom-
munen har ryska värdepapper och hur dessa kan åtgärdas, en återrapportering om hur 
kommunen arbetar för att kunna ta emot flyktingar samt hur kommunerna i SÖSK kan 
samverka inom detta viktiga och akuta arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Initiativärende från Karl-Erik Olsson (S), 2022-03-16. 
 
Yrkanden 
 
Jeanette Ovesson (M) yrkar att man lägger ärendet till handlingarna med anledning av den 
information som redan getts av kommundirektören vid dagens sammanträde. 
 
Thomas Hansson yrkar att man ger kommundirektören i uppdrag att bereda ärendet och att 
redovisning sker vid kommunstyrelsens sammanträde i april 2022. 
 
Gudrun Schyman (FI) anser det viktigt med en redovisning av eventuella fonder och  
yrkar bifall till Thomas Hanssons (MP) yrkande. 
 
Anders Johnsson (M) och Paul Frogner Kockum (KD) yrkar bifall till Jeanette Ovessons 
(M) yrkande. 
 
Kjell Dahlberg (ÖP), Karl-Erik Olsson (S) och  Christer Grankvist (S) yrkar bifall till 
Thomas Hanssons (MP) yrkande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på att ärendet läggs till handlingarna mot att det skickas på 
beredning och finner att kommunstyrelsen beslutat lägga ärendet till handlingarna. 
 
Votering begärs och verkställs. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-16  
 
 
 
 
 
 

§ 36 forts   Dnr 2022/133 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Omröstning 
 
Den som röstar för att ärendet läggs till handlingarna röstar Ja. 
 
Den som vill att ärendet skickas för beredning röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller med 7 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Kristina Åhberg (M), Henric 
Appelkvist (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hil-
debrand (L) och Anna Ling (C) mot 
 
7 Nej-röster; Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (FI), Thomas 
Hansson (MP), Kjell Dahlberg (ÖP), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD).  
 
En ledamot avstår från att rösta; Pia Ingvarsson (S). 
 
Då voteringen utfaller med lika antal Ja-röster respektive Nej-röster blir ordförandens röst 
avgörande i voteringen. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat lägga ärendet till handlingarna. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Initiativärendet från Karl-Erik Olsson (S) läggs till handlingarna. 
 
Reservationer 
 
Mot beslutet reserverar sig Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman 
(FI), Thomas Hansson (MP) och Kjell Dahlberg (ÖP) 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Karl-Erik Olsson (S) 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-16  
 
 
 
 
 
 

§ 37   Dnr 2021/357 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Investeringsriktlinjer  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige återemitterade ärendet om investeringsriktlinjer 2021-12-20 § 238 för 
att förtydliga hur de gamla besluten ser ut kopplat till förslaget på nya riktlinjer. Nu gällan-
de investeringspolicy säger endast att kommunen ska använda sig av nominell beräk-
ningsmetod för kapitalkostnaderna istället för real annuitetsmetod.  
Kommunfullmäktige ska således ta ställning till om detta konstaterande kan upphävas som 
policy och istället ersättas av nya riktlinjer beslutade av kommunstyrelsen. 
 
Kommunledningskontoret har arbetat fram nya investeringsriktlinjer. De nya riktlinjerna 
föreslås att ersätta den tidigare investeringspolicyn som fastställdes av kommunfullmäktige 
1996-05-20, § 58.  
 
Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en funktionell och effektiv hantering av investering-
ar för att få ett effektivt resursutnyttjande och en rättvis redovisning. Målsättningen är att 
förtydliga beslutsprocessen, roll- och ansvarsfördelning samt hur redovisning av investe-
ringar ska ske. 
 
De föreslagna riktlinjerna sammanfattar hur kommunen idag arbetar med sina investeringar 
både vad avser budgetprocessen såsom redovisningsprocessen samt vilka regler som ska 
gälla för överföring av ej förbrukade anslag. Kommunen följer i allt väsentligt Rådet för 
kommunal redovisnings riktlinjer och Lagen om kommunal bokföring och redovisning, det 
vill säga god kommunal redovisningssed. Således kan konstateras att nominell beräk-
ningsmetod används och att kommunen även infört komponentavskrivning för sina an-
läggningstillgångar för att bättre tydliggöra nyttjandeperioden. 
 
Ansvaret för att detta följs ligger på respektive nämnd såsom alla anslag beslutade av kom-
munfullmäktige gör, det vill säga ansvar för driftsbudget, investeringsbudget samt exploate-
ringsbudget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut. 2022-02-23, § 25 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-02-14 
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll daterad 2021-12-20 § 238 
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-11-03 
Investeringsriktlinjer för Simrishamns kommun 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-16  
 
 
 
 
 
 

§ 37 forts   Dnr 2021/357 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Yrkande 
 
Kristina Åhberg (M) yrkar att man gör nedanstående ändringar i riktlinjerna enligt följan-
de: 
 
Under punkt 2 Roll- och ansvarsfördelning: 
 
andra raden "för kommande budgetåret samt en investeringsplan" förslag: vilken inte är 
beslutad" för de fyra följande åren." 
 
Under punkt 11 Investeringsprocess 
 
Investeringsbehov  
tredje raden "Budgetskrivelsen ska innehålla investeringsprojekt och investeringsbudget" 
förslag: inkluderande en kostnadskalkyl , ökade driftskostnader...." 
 
Kommunstyrelsen godkänner Kristina Åhbergs (M) ändringsförslag 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Under punkt 2 respektive p 11 i Investeringsriktlinjerna görs följande ändringar: 
 

Under punkt 2 Roll- och ansvarsfördelning; andra raden "för kommande budgetåret 
samt en investeringsplan" förslag: vilken inte är beslutad" för de fyra följande åren." 

 
Under punkt 11 Investeringsprocess; Investeringsbehov , tredje raden "Budgetskrivel-
sen ska innehålla investeringsprojekt och investeringsbudget" förslag: inkluderande 
en kostnadskalkyl , ökade driftskostnader...." 

 
Under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad policy för investe-
ringar enligt nedan 
 
▪ Anta nytt förslag till ”Investeringsriktlinjer” att gälla från den  

1 april 2022. 
 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

▪ Upphäva tidigare beslutad investeringspolicy (KF 1996-05-20, § 58) per den 31 
mars 2022. 

 
_______ 
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§ 37 forts   Dnr 2021/357 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 

20



  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-16  
 
 
 
 
 
 

§ 38   Dnr 2022/44 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Finansiering av utbildningsresa för förtroendevalda i Barn- och utbild-
ningsnämnden  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden har den 25 januari 2022, 6§ fattat beslut om att ställa sig 
bakom att förtroendevalda ska genomföra en resa till förintelseläger i Polen, som i princip 
följer den utbildning som högstadieelever genomförde i slutet av 2021. Barn- och utbild-
ningsnämnden beslutade att översända förslaget till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
och begär att ett minimum på 120 000 kr skjuts till (detta motsvarar halva kostnaden) för 
att täcka delar av kostnaderna för att kunna genomföra utbildningen/resan för förtroende-
valda i Simrishamns kommun. 
 
Jan Rejdnell (L) har lämnat in en skrivelse till nämnden, Insatser och strategi för att mot-
verka våldsbejakande extremism i kommunen. I skrivelsen föreslås att förtroendevalda ska 
ges möjlighet att genomföra en utbildningsresa till förintelseläger i Polen, under Svenska 
Kommittén för antisemitisms (SKMA) regi. 
SKMA har utlovat att stå som arrangör av sådan utbildning och studieresa.  
 
Kostnaden uppges i skrivelsen vara 8 500 kronor per person. Förslagsvis genomförs insat-
sen under april månad 2022. 
 
Ärendet till kommunfullmäktige avser därmed ett äskande från Barn- och utbildnings-
nämnden om 120 000 kronor till finansiering av resan för förtroendevalda i Barn- och ut-
bildningsnämnden.   
 
Som övergripande finansiellt mål i Simrishamns kommun gäller att ekonomin sätter grän-
sen för verksamhetens omfattning. Enligt reglementet för barn- och utbildningsförvaltning-
en fastslås att kommunfullmäktiges budgetbeslut inte enbart ska anses styrande för bud-
getåret, utan för hela den aktuella planperioden. Nämnden kan inte fatta beslut som går 
utanför de ekonomiska ramarna, inte heller under år två eller tre i planperioden.  
Kommunledningskontoret noterar även att inga kostnader för arvoden lyfts fram i ärendet, 
och detta torde bli en betydande kostnad med tanke på att resan omfattar flera dagar. 
Kommunfullmäktige har beslutat om arvode och ersättningar för förtroendevalda i Sim-
rishamns kommun, och dessa bestämmelser behöver beaktas i sammanhanget.  
 
Kommunledningskontorets bedömning är därför att Barn- och utbildningsnämnden vid eventu-
ellt beslut om genomförande av resan också bör finansiera resan inom befintlig budget.  
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§ 38 forts   Dnr 2022/44 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-02-23, § 26 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-03 
Beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2022-01-25 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-21 
Skrivelse från Jan Rejdnell, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Insatser och stra-
tegi för att motverka våldsbejakande extremism i kommunen 
Skrivelse från oppositionspartierna, Hågkomstresor för att öka kunskapen och insikten om 
förintelsen, 2020-04-26. 
 
Yrkande  
 
Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag. 
 
Gudrun Schyman (FI), Kjell Dahlberg (ÖP) och Thomas Hansson (MP) yrkar bifall till Pia 
Ingvarssons (S) yrkande. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Avslå Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för finansiering 
av resan. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 39   Dnr 2022/46 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Redovisning av ej besvarade motioner  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunallagen innehåller bestämmelser om beredningsfrist för motioner och medborgar-
förslag – Kommunallagen, kap 5, § 23. 
 
Kommunfullmäktiges arbetsordning stipulerar att kommunstyrelsen två gånger per år re-
dovisar de motioner som inte beretts och beslutats – kommunfullmäktiges arbetsordning, § 
32. 
 
Enligt Kommunallagen, kap 5, § 35, 2:a stycket, ges kommunfullmäktige rätt att avskriva 
motioner som inte beretts och beslutats inom ett år från det att motionen väckts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-02-23, § 27 
Tjänsteskrivelse, KLK, 2022-02-03 
Sammanställning över ej färdigbehandlade motioner. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Med godkännande lägga den i ärendet gjorda sammanställningen till handlingarna 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 40   Dnr 2022/56 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Borgensåtagande gällande tillbyggnad av fastigheten Galaxen  

Ärendebeskrivning 
 
Simrishamns Näringslivsutveckling AB har inkommit med en skrivelse, i enlighet med 
gällande bolagsordning, med en begäran av investeringsmedgivande för projektet tillbygg-
nad av Galaxen motsvarande 45 miljoner kronor. I samma skrivelse finns en begäran av 
utökad borgensram motsvarande 45 miljoner kronor för ovan beskrivet projekt så att bola-
get kan ta upp motsvarande lån. 
 
Simrishamns Näringslivsutveckling AB kommer att äga fastigheten och Simrishamns 
kommun kommer att vara hyresgäst. Ett preliminärt hyresavtal är kommunicerat och god-
känt av båda parter. 
 
Med beaktan av ovanstående begäran skulle därmed den totala borgensramen uppgå till 
150 miljoner kronor för Simrishamns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-02-23, § 28 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-02-14 
Skrivelse från Simrishamns Näringslivsutveckling AB daterad 2022-02-14 
Simrishamns Näringslivsutveckling AB sammanträdesprotokoll 2022-02-01 § 156 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Bevilja Simrishamns Näringslivsutveckling AB investeringsmedgivande för projek-
tet tillbyggnad av Galaxen motsvarande 45 miljoner kronor 
 

• Simrishamns Näringslivsutveckling AB omgående meddelar kommunstyrelsen om 
större avvikelser i projektet skulle uppstå 
 

• Utöka borgensramen med 45 miljoner kronor och därmed så som för egen skuld in-
gå borgen för Simrishamns Näringslivsutvecklings AB låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp. 
 

• Simrishamns Näringslivsutvecklings AB ska till Simrishamns kommun erlägga 
borgensavgift årligen enligt gällande borgensavgiftsregler. 
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§ 40 forts   Dnr 2022/56 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
• Kommunfullmäktiges beslut § 236/2020 om en borgensram på 105 miljoner kronor 

upphör att gälla så snart besluten i nu aktuellt ärende har vunnit laga kraft. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 41   Dnr 2022/63 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Verksamhetsområde för vatten och avlopp  - Mellby 2782  

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 27 januari 2022, § 9, föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvat-
ten för Mellby 27:82, i enlighet med bilagt kartmaterial. 
 
Kommunen ska enligt lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster (LAV) bestämma geo-
grafiskt område, verksamhetsområde, där vattentjänster behöver ordnas och sedan se till att 
behovet av vattentjänster snarast tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. Ägare till 
fastigheter som är belägna inom ett verksamhetsområde för den allmänna VA-
anläggningen har rätt och skyldighet att ansluta sig till anläggningen enligt LAV. Huvud-
mannen har därmed även rätt att ta ut anläggningsavgift för att täcka sina kostnader. 
 
Mellby 27:82 ligger inom befintligt vattenskyddsområde där anslutning till allmän VA-
försörjning är önskvärd för att säkra skyddet av en kommunal vattentäkt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-02-23, § 29 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-14 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-01-27, § 9 
Samhällsplaneringsnämndens tjänsteskrivelse, 2022-01-13 
Kartunderlag, förslag till utökat verksamhetsområde, Mellby 27:82, 2021-11-22. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvatten för Mellby 
27:82, i enlighet med redovisat kartmaterial. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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