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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
 2022-04-13  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 Beslutande   Jeanette Ovesson (M) 
   Jaennine Olesen (M) 
   Anders Johnsson (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M) 

Maria Linde Strömberg (M) 
Annelie Roshagen (KD) tjänstgör för Paul Frogner Koc-
kum (KD) 
Agneta Berliner (L) tjänstgör för Lotta Hildebrand (L) 
Mats Bengtsson (C) 
Pia Ingvarsson (S) 
Karl-Erik Olsson (S) 
Christer Grankvist (S) 
Gudrun Schyman () 
Thomas Hansson (MP) 
Kjell Dahlberg (ÖP) 
Tomas Assarsson (SD) 
Jan Dahl (SD) tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD) 

 
Övriga deltagande Peter Rimsby (M) 

Kristina Åhberg (M) 
Berit Olsson (S) 
Lennart Månsson (S) 
Samra Hasanovic (S) 
Ingmarie Jacobsen (FI) 
Christer Persson (ÖP) 
Mats Sundbeck (V) 
Bengt-Åke Lindell (SD) 

 
 Diana Olsson, kommundirektör 
 Carina Persson, nämndsekreterare 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
 2022-04-13  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 42 Val av justerare 2022/5 4 
§ 43 Fastställande av ärendelista 2022/6 5 
§ 44 Information från kommundirektören 2022/7 6 
§ 45 Meddelanden 2022/29 7 
§ 46 Information om Visselblåsarfunktion 2022/171 8 
§ 47 Information från nämndernas, bolagen och förbundens  

rapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott 
(2022) 

2022/172 9 

§ 48 Riktlinjer för intern kontroll (förtydligande av beslut) 2021/324 10-11 
§ 49 Arkitektur- och kulturmiljöprogram för Simrishamns 

kommun -   Tillägg till Simrishamns kommuns över-
siktsplan, Framtiden 

2021/96 12-13 

§ 50 Kommunstyrelsens mål 2023 2022/112 14-16 
§ 51 Äskande av medel till förberedelse inför Simrishamn 

900 år 
2022/61 17-18 

§ 52 Kommunstyrelsens reglemente 2019/40 19-20 
§ 53 Motion från Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist 

(S) och Lennart Månsson (S) - Kommunen arbetar 
fram ett handlingsprogram samt genomför informa-
tions- och utbildningsinsatser för att motverka och 
förebygga alla former av våld i samhället 

2021/242 21-23 

§ 54 Årsredovisning 2021 2022/113 24-27 
§ 55 Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäk-

rings AB 
2022/151 28-29 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-04-13  
 
 
 
 
 
 

§ 42   Dnr 2022/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare 

Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson. 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-04-13  
 
 
 
 
 
 

§ 43   Dnr 2022/6 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 

• Godkänner upprättad ärendelista. 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-04-13  
 
 
 
 
 
 

§ 44   Dnr 2022/7 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från kommundirektören 

Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information:  

Ledningsgruppen kommer inte hålla regelbundna möten framöver vad gäller Covid 19. Det 
är lugnt ute i verksamheterna och man ser en successiv återgång till normaltillstånd. För-
ändras situationen börjar man med möten igen. 

Man har startat upp utbildningen ”Tillitsbaserad styrning och ledning”. Två möten har ägt 
rum med arbetsutskottets ledamöter och ersättare samt med förvaltningscheferna. Sista 
mötet kommer ske i augusti där man kommer gå igenom konceptet. Testkörning på ledar-
forum kommer ske och därefter börja utbildningen för förtroendevalda i januari 2023. 

Ledningsmöten sker en gång i veckan kopplat till kriget i Ukraina. Man jobbar framförallt 
med migration/flyktingmottagning. Svårbedömt hur det skulle utvecklas och man ser att 
det inte är samma inflöde till Sverige som man kunnat förutse att det skulle bli.  
 
Migrationsverket gör en jämnare fördelning över Sverige än vad som gjordes 2015-2016. 
Simrishamn är utsedd som evakueringskommun och ska därmed ha evakueringsplatser. 

Man jobbar även vidare med förmågehöjande insatser. Bland annat tittar man på interna 
rutiner. Behöver tillse att man har förnödenheter av olika slag den dagen det finns rutiner 
för detta. En stab är sammansatt och man tränar utifrån detta. 

_____ 
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  2022-04-13  
 
 
 
 
 
 

§ 45   Dnr 2022/29 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden 

Följande meddelande redovisas:  

- Samhällsplaneringsnämndens beslut gällande Regler för flaggning, Ukraina. 

_____ 
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  2022-04-13  
 
 
 
 
 
 

§ 46   Dnr 2022/171 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information om Visselblåsarfunktion 

Kanslichef Anita Ipsen informerar om Visselblåsarfunktionen som implementeras den 1 
maj 2022. Funktionen införs på grund av ny lag som säger att verksamhetsutövare med fler 
än 50 anställda ska ha en visselblåsarfunktion. 

Rapportering kommer kunna ske via formulär på hemsida, boka telefonmöte, skicka brev 
samt boka ett personligt möte. Som anmälare har man rätt att vara anonym. 

Ett visselblåsarärende är en situation som man får vetskap/misstanke om ett arbetsrelaterat 
tillstånd. Handlar om missförhållande av allmänt intresse. Kan t ex gälla mutor, bedrägeri-
er och stöld. Funktionen används inte för att ha synpunkter på ledarskap och känsliga per-
sonalärenden.  

Det blir en liten avgränsad grupp som kommer hantera inkomna ärenden. 

Lagstiftningen säger att inom 7 dagar ska den som lämnat in ett ärende får besked att rap-
porten är mottagen. Inom 3 månader ska återkoppling ske till anmälaren. Sekretesskydd 
gäller för anmälare respektive den som anmäls. 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-04-13  
 
 
 
 
 
 

§ 47   Dnr 2022/172 
 

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. 
 
Arbetsutskottet har den 9 mars träffat barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
ÖKRAB och Miljöförbundet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Informationsmaterial från nämndpresidier, bolag, förbund, 2022-03-09 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Godkänner informationen. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-04-13  
 
 
 
 
 
 

§ 48   Dnr 2021/324 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Riktlinjer för intern kontroll (förtydligande av beslut)  

Ärendebeskrivning 
 
Ärendet avser endast ett fastställande av beslutet om riktlinjer för intern kontroll som be-
slutades i Kommunstyrelsen den 17 november 2021, §224.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutande vid sitt sammanträde den 20 oktober 2021, 
§232 att föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
 

• Under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver beslutat reglemente anta 
övergripande riktlinjer för intern kontroll att gälla från och med 2022-01-01 och  
 

Föreslå Kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige besluta att: 
 

• Fastställa tidigare beslut från den 17 november 2021 om antagande av Övergripan-
de riktlinjer för intern kontroll. 
 

När ärendet behandlades i Kommunstyrelsen den 17 november 2021, §224 
beslutades enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, men i protokollet har av miss-
tag inte kommunstyrelsens beslut att Under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver 
beslutat reglemente anta övergripande riktlinjer för intern kontroll att gälla från och med 
2022-01-01, kommit med i protokollet.  
 
Kommunstyrelsens beslut från den 17 november 2021 behöver därför fastställas av kom-
munstyrelsen så att det även finns dokumenterat i ett beslut att riktlinjerna för intern kon-
troll är antagna.  
 
Kommunfullmäktige har den 29 november 2021, §225 beslutat om att upphäva tidigare reg-
lemente för intern kontroll från 2001-09-24 § 126 från och med 2021-12-31. 
  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 april 2022 
Kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2021, §225 
Kommunstyrelsen beslut den 17 november 2021, §224 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 20 oktober 2021, §232 
Beslutade Övergripande riktlinjer för intern kontroll 2021 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-04-13  
 
 
 
 
 
 

§ 48 forts   Dnr 2021/324 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Fastställa tidigare beslut från den 17 november 2021 om antagande av Övergripan-
de riktlinjer för intern kontroll. 
 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten  
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-04-13  
 
 
 
 
 
 

§ 49   Dnr 2021/96 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Arkitektur- och kulturmiljöprogram för Simrishamns kommun -   
Tillägg till Simrishamns kommuns översiktsplan, Framtiden  

Ärendebeskrivning 
 
Simrishamns Arkitektur- och kulturmiljöprogram är ett tillägg till kommunens översikts-
plan. 
 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade 2022-01-27 § 20 att godkänna programmet för 
granskning. Programmet är föremål för granskning under perioden 1 februari – 22 april 
2022. 
 
Syftet är att skapa ett inspirerande Arkitektur- och kulturmiljöprogram för hela Sim-
rishamns kommun. Programmet ska vara ett strategiskt verktyg, kunskapsunderlag och en 
vägledning som tydliggör kommunens inriktning i arkitektur- och gestaltningsfrågor. Det 
ska även stimulera till dialog och de värden som kan skapas genom god arkitektur och vara 
en plattform för diskussioner som höjer kommunens arkitektoniska nivå. Programmet tar 
ansvar för bevarandevärden i kulturmiljöer, samtidigt som dess arkitekturstrategi visar hur 
natur och kulturmiljöer kan utformas, gestaltas och bebyggas för att bevara och utveckla 
upplevelsen av Simrishamns kommun. 
 
Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet ska kunna användas av alla berörda; tjänsteperso-
ner, privata aktörer, intresserade medborgare och besökare. Det ska vara enkelt att förstå 
och lätt att följa. För att uppfylla detta presenteras programmet på kommunens hemsida 
med hjälp av kartor, bilder, illustrationer och text i så kallad storymap, en GIS-karta (geo-
grafiskt informationssystem), vilket innebär att det är helt digitalt.  
 
Synpunkter på Arkitektur- och kulturmiljöprogrammets granskningshandling ska lämnas 
till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 22 april 2022. 
 
Kommunledningskontoret har tagit del av granskningshandlingen och anser att ett gediget 
och grundligt arbete har genomförts för att tydliggöra kommunens inriktning i arkitektur- 
och gestaltningsfrågor. Förslagsvis framförs därför inte några erinringar eller tillägg mot 
föreliggande Arkitektur- och kulturmiljöprogram. 
  
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-03-23, § 46 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-02 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-01-27 

12



  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
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§ 49 forts   Dnr 2021/96 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Kungörelse, 2022-01-28 
Granskningshandling, Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet, både i karttjänst samt som 
PDF 2022-01-17: 
www.simrishamn.se/akp 
Samrådsredogörelse 2020-01-12: 
https://www.simrishamn.se/wp-
content/uploads/Dokument/SBF/Plan/%C3%96versiktsplan/AKP/Samradsredogorelse-for-
Arkitektur-och-kulturmiljoprogrammet.pdf 
Miljöbedömning 2020-01-12: 
https://www.simrishamn.se/wp-
content/uploads/Dokument/SBF/Plan/%C3%96versiktsplan/AKP/Miljobedomning-en-
undersokning-av-betydande-miljopaverkan.pdf 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Inte framföra några erinringar eller tillägg i ärendet. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planeringsenheten 
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§ 50   Dnr 2022/112 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Kommunstyrelsens mål 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige antog 21-04-26 en ny styrmodell för Simrishamns kommun att gälla 
from 2023.  
Nämnderna och kommunstyrelsen ska återkoppla hur man tänker uppnå de mål som kom-
munfullmäktige tagit. Styrmodellen är till för att genomföra de politiska ambitionerna och 
att på ett systematiskt sätt styra och följa upp verksamheten och därigenom säkerställa det 
vi levererar till medborgaren. En grundläggande princip i styrmodellen är att beslut ska tas 
på lägsta möjliga beslutsnivå.  
För att få in Hållbarhetspolicyn i den beslutade styrmodellen beslutade kommunfullmäkti-
ge 21-11-29 att Hållbarhetspolicyn utgör det styrdokument som övergripande styr kommu-
nens arbete. Kommunfullmäktige beslutade att följande prioriterade fokusområden för 
2023 ska gälla som kommunfullmäktiges mål för 2023  
Fokusområde 3 Kunskap, livslångt lärande och utbildning  
Fokusområde 6 Vattenkloka samhällen  
Fokusområde 9 Klimatanpassning  
Fokusområde 14 Minskad klimatpåverkan   
 
Kommunstyrelsen har enligt kommunens nya styrmodell att besluta om sina egna mål för 
nästkommande år, nu aktuellt är målen för 2023. Kommunledningskontoret har tagit fram 
förslag på strategiska ställningstagande kopplat till de prioriterade fokusområdena för 2023 
som skulle kunna gälla som nämndmål för kommunstyrelsen under 2023. 
 
Fokusområde 3 Kunskap, livslångt lärande och utbildning  

 
 
Strategiska ställningstaganden 
• Finna ändamålsenliga samverkansformer med andra berörda myndigheter för att 

tillhandhålla tidiga och förebyggande insatser för barn och unga samt främja fy-
sisk och psykisk hälsa. 

• Genom strategier för kompetensutveckling och rekrytering sörja för en långsiktig 
kompetensförsörjning.  

 
Fokusområde 6 Vattenkloka samhällen 

 
 

www.simrishamn.se

www.simrishamn.se
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-04-13  
 
 
 
 
 
 

§ 50 forts   Dnr 2022/112 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Strategiska ställningstaganden 
• Skydda vattenresurserna för att säkerställa dricksvattenkvalitet. 
• Tillförsäkra, upprätthålla, samt återskapa de förlorade, ekosystemtjänster som 

vattenförekomster och hav tillhandahåller. 
 
Fokusområde 9 Klimatanpassning 

 
 
Strategiska ställningstaganden 
• Tillse att all kommunal verksamhet tar nödvändig hänsyn till klimatförändring-

arna.  
• Utbilda och informera om klimatförändringarna, dess orsaker och följder, samt 

nödvändiga samhällsanpassningar till ett förändrat klimat. 
 
Fokusområde 14 Minskad klimatpåverkan  

 
 
Strategiska ställningstaganden 
• Ställa miljökrav vid offentlig upphandling för att minska utsläppen av växthusga-

ser.  
• Öka andelen klimatvänlig mat och minska matsvinn inom kommunala verksam-

heter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-03-23, § 47 
Tjänsteskrivelse, daterad 22-03-11 
Hållbarhetspolicy 2021 – 2030, version beslutad av KF 21-11-29. 
 
Yrkande 
 
Gudrun Schyman () yrkar, som tillägg, att man under Fokusområde 14 lägger till ”Utred 
och nyttja möjligheterna att införa koldioxidbudget i kommunen”. 
 
Thomas Hansson (MP), Kjell Dahlberg (ÖP) och Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till Gud-
run Schymans tilläggsyrkande. 
 
Jeanette Ovesson (M) yrkar avslag på Gudrun Schymans () tilläggsyrkande. 
 
 

www.simrishamn.se

www.simrishamn.se
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§ 50 forts   Dnr 2022/112 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Beslutsomgång 
 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen är överens om redovisade nämndmål med 
strategiska ställningstaganden. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Gudrun Schymans () tilläggsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutat avslå tilläggsyrkandet. 
 
Votering är begärd och verkställs. 
 
Omröstning 
 
Den som vill avslå tilläggsyrkandet rösta Ja. 
 
Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Anders 
Johnsson (M), Maria Linde Strömberg (M), Annelie Roshagen (KD), Agneta berliner (L), 
Tomas Assarsson (SD) och Jan Dahl (SD) mot 
 
6 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun 
Schyman (), Thomas Hansson (MP) och Kjell Dahlberg (ÖP). 
 
Kommunstyrelsen har beslutat avslå tilläggsyrkandet från Gudrun Schyman (). 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Anta redovisade nämndmål med strategiska ställningstagande. 
 
Reservation 
 
Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist 
(S), Gudrun Schyman (), Thomas Hansson (MP) och Kjell Dahlberg (ÖP). 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret 
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§ 51   Dnr 2022/61 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Äskande av medel till förberedelser inför Simrishamn 900 år  

Ärendebeskrivning 
 
Simrishamn firar 900 års jubileum 2023. Bakgrunden till detta är att platsen Simrishamn 
år1123 fick celebert besök av den norske kungen Sigurd Jorsalafar. Åtminstone om man 
får tro Snorre Sturlassons Kungasagor. Staden Simrishamn var ännu inte grundad, men 
Kungasagorna ger oss besked om att platsen kallades ”Svimraros”, vilket ska betyda unge-
fär ”Mynningen till ån som rinner långsamt”. Naturligtvis är det då Tommarpsån som av-
ses.Eftersom stadens stadsprivilegiebrev är förkomna vet vi inte säkert vilket år Sim-
rishamn blev stad, men det bör ha varit någon gång på 1200-talet. Sillen gick då till runt de 
skånska kusterna och det var fördelaktigt för den danske kungen att ge platsen privilegier. 
När kung Sigurd kom till platsen med 300 skepp, var det för att hålla husting med sina 
mannar. Man skulle diskutera den danske kung Niels beteende och hur man borde straffa 
honom. Niels hade nämligen uteblivet från deras avtalade möte i Öresund. Tillsammans 
hade de planen att segla till Småland och kristna de hedniska smålänningarna. Under hus-
tinget beslutade man att ta sig till Tumathorp/Tommarp för att bränna staden. Vi vet inte 
om detta någonsin blev verklighet eller om allt bara handlar om en saga. Under hela 2023 
firar vi därför Simrishamns 900-årsjubileum. 
 
Österlens museum med museichef Lena Alebo i spetsen har gett ut första delen i en boktri-
logi om Simrishamn och arbetar med del två som ska komma ut till jul 2022. Samtidigt, 
nyårsafton 2022 öppnar en större basutställning om Simrishamn på museet. Dessa båda 
produktioner får ses som en kunskapsbas för firandet av jubiléet. 
 
För själva jubileumsåret finns det aktiviteter inplanerade och de förvaltningar som är be-
rörda kommer att eller har redan inarbetat en del av genomförandet i nämndernas budgetar 
för 2023. För kommunledningskontoret kommer detta att ske i budgetskrivelsen för 2023. 
Anledningen till detta äskande som gäller 2022 är att vi också behöver ha en del finansie-
ring och planeringsmöjligheter under 2022 för att kunna genomföra ett firande 2023. Bland 
annat behöver vi ta fram marknadsföringsmaterial, vara behjälplig i planering av genomfö-
randet och också kunna bidra med igångsättningsbidrag till verksamheter som vill vara 
delaktiga. Summan som äskas för 2022 är 200 000 kr och för 2023 beräknas summan upp-
gå till 300 000 kr, totalt 500 000 kr fördelat över två år. Medlen för 2022 äskas ur kom-
munstyrelsens medel till förfogande. Används inte medlen för 2022 så återförs de till 
kommunstyrelsen medel till förfogande vid 2022 års utgång.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-03-23, § 49 
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§ 51 forts   Dnr 2022/61 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Tjänsteskrivelse, daterad 22-03-11 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Avsätta 200 000 kr till förberedelse av firandet av Simrishamn 900 år för år 2022. 
 

• Finansieras genom kommunstyrelsens förfogande. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
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§ 52    Dnr 2019/40 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Kommunstyrelsens reglemente  

Ärendebeskrivning 
 
Riksdagen beslutade den 29 september 2021 om en ny lagstiftning som innebär ett utökat 
skydd för den som anmäler allvarliga missförhållanden på en arbetsplats. Den nya lagstift-
ningen omfattar alla arbetsgivare med mer än 50 anställda, såväl offentliga som privata. 
Regeringens proposition lades fram i maj 2021 för beslut i riksdagen därefter. Lagförslaget 
bygger på betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38). En visselblåsar-
funktion enligt ska enligt lagförslaget vara inrättad hos varje arbetsgivare med mer än 50 
anställda, senast den 1 juli 2022. 
 
Simrishamns kommun kommer implementera en funktion för visselblåsning med start 1 
maj. Funktionen möjliggör intern rapportering via;  
- digitalt  
- telefon 
- vid personligt möte  
- brev 
 
Ett inrättande av lagen medför revidering av kommunstyrelsens reglemente varav Kom-
munledningskontoret nedan presenterar tillägg av paragraf under avsnittet ”Särskilda upp-
gifter”. Tillägget påverkar den påföljande numreringen i reglementet.  
 
Särskilda uppgifter 
 
§18 Styrelsen ansvarar för kommunens samlade visselblåsarfunktion. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-03-23, § 48 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-16 
Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

• Att revidera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med kommunledningskonto-
rets förslag 
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§ 52 forts   Dnr 2019/40 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 53   Dnr 2021/242 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S) och Lennart 
Månsson (S) - Kommunen arbetar fram ett handlingsprogram samt ge-
nomför informations- och utbildningsinsatser för att motverka och före-
bygga alla former av våld i samhället  

Ärendebeskrivning 
 
En motion från Socialdemokraterna inkom till kommunfullmäktige 10 oktober 2021 gäl-
lande kommunens förebyggande arbete mot våld i samhället. Partiet yrkar att Simrishamns 
kommun beslutar följande; 
 

• Att kommunen genomför informations- och utbildningsinsatser för såväl tjänsteper-
soner som förtroendevalda på alla nivåer i kommunen. Detta i samarbete med 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och polisen.  
 

• Att kommunen därefter arbetar fram ett handlingsprogram för att motverka och fö-
rebygga alla former av våld i samhället och att fullmäktige därefter fastställer hand-
lingsprogrammet.  
 

Kommunledningskontoret ger förslaget att avslå motionen med följande yttrande.  
 
Idag finns det en 50% tjänst som har en samordnade roll i frågor som berör våld i nära rela-
tioner. Därmed anses kommunen redan arbeta med frågan. I rollen som samordnare har det 
arrangerats och genomförts olika utbildningar för all personal inom LSS, socialpsykiatri, 
vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg. Utbildningarna har varit riktade dels till 
mindre grupper, dels som större föreläsningar och i samråd med avdelnings- och enhets-
chefer tagit fram rutiner och handlingsplaner utifrån behov.  
 
Under 2022 kommer några organisationsförändringar ske och en av dessa är att lyfta över 
den samordnade tjänsten avseende våld i nära relationer till Kommunledningskontoret. 
Samordnare kommer tillsammans med folkhälsoutvecklaren att hantera frågor kring detta 
ämne. Förändringen medför att tjänsten blir kommunövergripande.  
 
I hållbarhetspolicyn för kommunen, antagen av Kommunfullmäktige 14 december 2020, 
framgår att arbete kring dessa frågor finns på olika plan. Bland annat under fokusområde 7; 
 
Fokusområde 7: Jämlikhet och jämställdhet 

Motverka beteenden som hotar mänskliga rättigheter och begränsar människors frihet, 
självständighet och välbefinnande. 
Verka för kunskap till barn och unga för att minska risk för våld i nära relation 
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§ 53 forts   Dnr 2021/242 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
För att uppnå dessa policys har kommunen bland annat, efter politiskt beslut, anslutit sig till Ett 
jämställt Skåne där det arrangeras seminarier, nätverksträffar och regelbundna utskick av ny-
hetsbrev. Arbetet med att förnya strategin är i pågående process.  
 
Kommunen har även annat igång, såsom Blåvingegruppen och Active parenting. Sistnämnda 
är förebyggande och inriktat på föräldraskapet medans Blåvingeverksamheten inriktar sig på 
arbetet för redan utsatta individer. I medborgarlöftet mellan Polisen och kommunen finns fo-
kusmålet trygga miljöer  med. Detta har till syfte att undersöka upplevd trygghet/otrygghet 
genom att identifiera miljöer (skola och publika platser) med hjälp av enkäter, vandringar och 
personliga möten samt åtgärda identifierade behov. Ytterligare ett fokusområde är barn och 
unga i riskzonen som syftar till att skapa ett tryggt liv för barn och unga utan kriminalitet, 
missbruk och utanförskap. Arbetet sker långsiktigt och i samverkan med polis, socialtjänst, 
förskola/skola samt vårdcentral/barnavårdscentral.  
 
Bedömningen är även att frågan lämnas över till Lokala BRÅ för att vidare hanteras i deras 
ordinarie arbete.  
 
Bakgrund/utredning 
 
Lokala BRÅ har även fått i uppgift att inkomma med en skrivelse avseende motionen.  
Stina Lundqvist, ordförande i lokala BRÅ skriver att det i såväl handlingsplan som med-
borgarlöfte för Simrishamns kommun, i samverkan med polismyndigheten, anges följande 
fokusområde (ett av tre) som lokala BRÅ anser svara väl mot motionen;  
 

• Fokusområde 1: Barn och unga i riskzonen 
Med syfte att skapa ett tryggt liv för barn och unga utan kriminalitet, missbruk och 
utanförskap.  
 

• Arbetet sker långsiktigt och i samverkan med polis, socialtjänst, förskola/skola 
samt vårdcentral/barnavårdscentral.  
 

Utöver detta arbetar förvaltningarna, framförallt barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen, förebyggande inom ramen för aktuell lagstiftning och befintlig budget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-03-23, § 50 
Motion från Socialdemokraterna, Inkommen 2021-10-07 
Skrivelse lokala BRÅ 2021-09-30 
Handlingsplan BRÅ, 2021-10-07  
Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun, 2021-2030 
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontor 2022-02-17 
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§ 53 forts   Dnr 2021/242 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Avstå från att delta i beslut 
 
Pia Ingvarsson (S), Karl-Erik Olsson (S), Christer Grankvist (S), Gudrun Schyman (), Kjell 
Dahlberg (ÖP) och Thomas Hansson (MP) deltar inte i beslut av ärendet. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Motionen anses vara besvarad.  
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 54   Dnr 2022/113 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Årsredovisning 2021  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisningen för år 2021. Balanskravsav-
stämningen redovisar ett utfall på 73,4 mnkr, en positiv budgetavvikelse på cirka 45 mnkr. 
Resultatet motsvarar 6,1 % av skatter och statsbidrag.  
 
Ökade skatteintäkter, 35 mnkr, är den största faktorn till den positiva budgetavvikelsen.  
 
Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår till 21,9 mnkr och fördelas enligt föl-
jande: 
 
Kommunstyrelsen +8,7 mnkr 
Samhällsplaneringsnämnden +7,5 mnkr 
Kultur- och fritidsnämnden +0,8 mnkr 
Barn- och utbildningsnämnden -4,5 mnkr 
Socialnämnden +8,3 mnkr 
Övriga nämnder +1,1 mnkr 
 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala 
bolagen. Där anges att kommunstyrelsen genom årliga beslut dels ska bedöma verksamhe-
ten i kommunala bolag i förhållande till det ändamål med verksamheten som har fastställts, 
dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Kommunen 
styr bolagen genom ägardirektiv som ska utvärderas i bolagens årsredovisningar. I allt vä-
sentligt är bedömningen att de av Simrishamns kommun helägda bolagen, Simrishamns 
Bostäder AB och Simrishamns Näringslivsutveckling AB samt de delägda bolagen Öster-
len Kommunala Renhållnings AB och Österlen VA AB under året har uppfyllt det kom-
munala ändamålet och arbetat inom de kommunala befogenheterna. 
 
Uppföljning av god ekonomisk hushållning 

• Balanskravsresultat är 73,4 mnkr, vilket motsvarar 6,1 procent av skatter, generella 
statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift. Resultatmålet är uppfyllt. 

• Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett underskott på -0,7 mnkr och målet 
uppfylls därmed inte. 

• Det har inte skett någon nyupplåning och självfinansieringsgraden är 132 procent. 
Målet som reglerar kommunens upplåning är därmed uppfyllt. 
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§ 54 forts   Dnr 2022/113 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Kommunstyrelsen vill härmed informera kommunfullmäktige om att i upprättad årsredo-
visning för Simrishamns kommun för år 2021, nu kan konstateras att det finns en avvikan-
de resultatpåverkande post i den upprättade sammanställda redovisningen avseende årets 
resultat.  
 
Denna post motsvarar 100 000 kronor och beror på att kommunens årsredovisning är upprättad 
på preliminära uppgifter från SIMBO och SINAB. Bolagen har nu upprättat definitiva årsredo-
visningar som kommer att behandlas i bolagens styrelser den 28 april.  
 
Av dessa handlingar har det framkommit att resultatet i den sammanställda redovisningen för-
bättrats med 100 000 kronor och kommunstyrelsen kommer att uppdatera årsredovisningen 
med denna nya information till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april. 
 
Överläggning 
 
Redovisningsansvarig Helen Esperup informerar om ”Årsredovisning 2021”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-03-23, § 51 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-20 
Årsredovisning 2021 – Simrishamns kommun 
Årsredovisning 2021 – Österlens Kommunala Renhållnings AB 
Årsredovisning 2021 – Österlen VA AB 
Årsredovisning 2021 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
Årsredovisning 2021 – Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Överlämna årsredovisning 2021 för Simrishamns kommun till kommunrevisionen 
för dess sakgranskning. 

 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna upprättad årsredovisning för år 2021 gällande Simrishamns kommun 
 

• Godkänna kompletteringen i den sammanställda redovisningen 
 

• Godkänna att de kommunala bolagen i allt väsentligt uppfyllt de kommunala ända-
målen samt arbetat inom de kommunala befogenheterna. 
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§ 54 forts   Dnr 2022/113 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Protokollsanteckning 
 
Pia Ingvarsson (S), Thomas Hansson (MP), Kjell Dahlberg (ÖP), Ingmarie Jacobsen (FI) 
och Mats Sundbeck (V) önskar lägga protokollsanteckning, vilket kommunstyrelsen god-
känner. 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 55   Dnr 2022/151 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har till Simrishamns kommun inkommit med in-
formation om en ny bolagsordning för bolaget och om vidhängande beslut om godkännan-
de av kommunfullmäktige. 
 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Simrishamns kommun är en av de 
72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom ägar-
kommunernas sfär. 
 
Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja försäkringsbola-
get för administration av aktiv risk managementarbete och sammanhängande utökning av 
ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det egna försäkringsbolaget bereds för 
närvarande inom Kommunassurans och kommer att presenteras under våren 2022, för be-
slut vid senare bolagsstämma i 
bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet. 
 
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 12 
maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av bolagsordningen är 
inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan justeringarna av bolagsord-
ningen är motiverade även oberoende av förslaget om utökning av bolagets verksamhet.  
 
Den del av justeringen av bolagsordningen som har koppling till Egenandelsprogrammet är 
utökning av de försäkringsklasser som försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta 
olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i bolagsordningen är att 
möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i 
det egna försäkringsbolaget.  
 
En justering av bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat till-
stånd hos Finansinspektionen. 
 
Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl. 
 
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från Finansinspektio-
nen får omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring). 
 
2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför bolagsstämmor i 
Kommunassurans. 
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§ 55 forts   Dnr 2022/151 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre prin-
cipiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring AB 
(utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska tillåtas framöver. 
 
Simrishamns kommuns ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022 är Lars Johan Ros-
vall, ekonomichef. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning, styrelsebeslut 2022-03-10 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med markeringar av 
ändringar samt med kommentarer, styrelsebeslut 2022-03-10 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB (org.nr 
516406-0294) 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag9 
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