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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
 2022-08-17  
 

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) 
Anna Ling (C) tjänstgör för Mats Bengtsson  (C) 
Pia Ingvarsson (S) 
Karl-Erik Olsson (S) 
Christer Grankvist (S) 
Gudrun Schyman () 
Thomas Hansson (MP) 
Kjell Dahlberg (ÖP) 
Tomas Assarsson (SD) 
Fredrik Ramberg (SD) 

 
Övriga deltagande Kristina Åhberg (M) 

Henrik Mårtensson (C) 
Anneli Roshagen (KD) 
Berit Olsson (S) 
Lennart Månsson (S) 
Ingmarie Jacobsen (FI) 

 Christer Persson (ÖP) 
Mats Sundbeck (V) 
Bengt-Åke Lindell (SD) 
Jan Dahl (SD) 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
 2022-08-17  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 95 Val av justerare 2022/5  
§ 96 Fastställande av ärendelista 2022/6  
§ 97 Information från kommundirektören 2022/7  
§ 98 Meddelanden 2022/29  
 Protokoll Österlen VA 2022-05-31 2022/196  
 Tillbyggnad av fastigheten Galaxen 2022/56  
 Detaljplan för del av Hjälmaröd 9:91 och Hjälmaröd 

74:2 
2022/203  

 Årsredovisning Mitt Simrishamn 2021 2022/281  
§ 99 Redovisning av delegeringsbeslut 2022/28  
 Attestförteckning för kommunledningskontoret 2022 2021/353  
 Anmälan om delegationsbeslut enhetschefer och 

kommundirektör 2022 
2022/247  

 Ansökningar om uttag av tjänstepension. År 2022 2022/73  
 Ekonomichefens delegationsbeslut under 2022 2022/265  
 Kanslichefens delegationsbeslut under 2022 2022/279  
 Konkurrensverket - köp från Sydskånes avfallsaktie-

bolag och Sysav Undustri AB 2022 
2022/97  

§ 100 Initiativärende från (M) - Ungdomsråd 2022/291  
§ 101 KS-initiativ från (L) - Flaggning med Regnbågsflagga 2022/283  
§ 102 Slutredovisning av exploateringsprojekt -

gemensamhetsanläggning för parkering  Brantevik  
Nytorpsvägen 

2022/160  

§ 103 Slutredovisning av exploateringsprojekt -Borrby 
Kringlorna 1  tillskottsmark till bostadsfastighet 

2022/161  

§ 104 Slutredovisning av exploateringsprojekt -Simrishamn 
handelsområdet etapp 1 

2022/162  

§ 105 Slutredovisning av exploateringsprojekt -Simris 2033 
Lindhaga 

2022/163  

§ 106 Motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik 
Mårtensson (C) - Inrättande av tjänst som landsbygds-
utvecklare 

2022/60  

§ 107 Motion från Pia Ingvarsson (S) och Lennart Månsson 
(S) - Inför måltidssällskap inom vård- och omsorg 

2021/249  

§ 108 Revidering ”Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för 
internhyror   för kommunala verksamhetslokaler inom 
Simrishamns kommun 

2022/240  

 
 

3



  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-17  
 
 
 
 
 
 

§ 95   Dnr 2022/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare 

Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson (S).  

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-17  
 
 
 
 
 
 

§ 96   Dnr 2022/6 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

2 initiativärenden har lämnats in till dagens sammanträde: 

Initiativärende gällande Ungdomsråd från (M) 

Initiativärende gällande Regnbågsflagga från (L). 

KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 

• Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av initiativärenden från (M) och (L). 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-17  
 
 
 
 
 
 

§ 97   Dnr 2022/7 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från kommundirektören 

Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information: 

Covid 19 finns fortfarande i vårt samhälle. I början av sommaren hade särskilt boende samt 
hemtjänsten i kommunen ett utbrott men man löste detta på ett bra sätt. 
 
När det gäller flyktingmottagning kopplat till kriget i Ukraina har inte kommunens ansvar 
som evakueringskommun förlängts. Fortfarande är kommunantalet 57 personer. Tillfälliga 
lokaler för boenden finns i Simrishamn, Borrby och Kivik. Kommunen har i dagsläget tagit 
emot 12 personer. 
 
Länsstyrelsen håller på att titta över kommuntalet och besked förväntas i början av sep-
tember. 
 
Utbildningen kopplats till Tillitsbaserad styrning och ledning är avslutad. 
 
_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-17  
 
 
 
 
 
 

§ 98   Dnr 2022/29 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas:  

- Protokoll från Österlens VA AB 

- Tillbyggnad av fastigheten Galaxen. 

- Arbetsutskottets beslut fällande Detaljplan för del av Hjälmaröd 9:91 och Hjäl-
maröd 74:2. 

- Årsredovisning Mitt Simrishamn 2021. 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-17  
 
 
 
 
 
 

§ 99   Dnr 2022/28 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Redovisning av delegeringsbeslut 

Följande delegeringsbeslut redovisas: 

- Attestförteckning för kommunledningskontoret 2022. 

- Anmälan av delegationsbeslut, enhetschefer och kommundirektör, sommaren 2022. 

- Ansökningar om uttag av tjänstepension. 

- Ekonomichefens delegeringsbeslut. 

- Kanslichefens delegeringsbeslut. 

- Konkurrensverket; Köp från Sydskånes avfallsaktiebolag och Sysav Industri AB. 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-17  
 
 
 
 
 
 

§ 100   Dnr 2022/291 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Initiativärende från (M) - Ungdomsråd  

Ärendebeskrivning 
 
Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Anders Johnsson (M) och Maria Linde 
Strömberg (M) har lämnat in initiativärende om att man inrättar ett Ungdomsråd fr o m år 
2023. 
 
Beslutsunderlag 
 
Initiativärende från (M), 2022-08-15. 
 
Överläggning 
 
Kommunstyrelsen diskuterar hanteringen av initiativärendet. 
 
Ajournering 
 
Ajournering är begärd och verkställs, kl 14.45-14.50. 
 
Yrkande 
 
Jeanette Ovesson (M) yrkar att initiativärendet skickas vidare för beredning. 
 
Pia Ingvarsson (S) yrkar som tillägg att all historik ska tas med för beaktan i beredningen 
av initiativärendet. 
 
Jeanette Ovesson (M) yrkar avslag på Pia Ingvarssons (S) yrkande. 
 
Christer Grankvist (S) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen är överens om att initiativärendet ska skic-
kas på beredning. 
 
Ordföranden ställer proposition på Pia Ingvarssons (S) tilläggsyrkande om att allt historiskt 
ska tas med i beaktan vid beredningen av initiativärendet och finner att kommunstyrelsen 
beslutat avslå tilläggsyrkandet. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-17  
 
 
 
 
 
 

§ 100 forts   Dnr 2022/291 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Votering är begärd och verkställs. 
 
Omröstning 
 
Den som röstar avslag på Pia Ingvarssons (S) tilläggsyrkande röstar Ja. 
 
Den som röstar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller med 9 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Jaennine Olesen (M), Anders 
Johnsson (M), Maria Linde Strömberg (M), Paul Frogner Kockum (KD), Lotta Hildebrand 
(L), Anna Ling (C), Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD), 
 
3 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Thomas Hansson (MP) samt 
 
avstår 3 personer från att rösta; Karl-Erik Olsson (S), Gudrun Schyman () samt Kjell Dahl-
berg (ÖP). 
 
Kommunstyrelsen har beslutat avslå Pia Ingvarssons (S) tilläggsyrkande. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Initiativärendet från (M) skickas vidare för beredning. 
 
Reservationer 
 
Mot beslutet vad gäller Pia Ingvarssons (S) tilläggsyrkande reserverar sig Pia Ingvarsson 
(S), Christer Grankvist (S) och Thomas Hansson (MP). 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommundirektören 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-17  
 
 
 
 
 
 

§ 101   Dnr 2022/283 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Initiativärend från (L) -  Flaggning med Regnbågsflagga 

Ärendebeskrivning 
 
Lotta Hildebrand (L) har lämnat in ett initiativärende om flaggning med Regnbågsflagga i 
Simrishamns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Initiativärende från Lotta Hildebrand (L), 2022-08-15. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Ärendet lämnas utan åtgärd. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Lotta Hildebrand (L) 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-17  
 
 
 
 
 
 

§ 102   Dnr 2022/160 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Slutredovisning av exploateringsprojekt -gemensamhetsanläggning för 
parkering  Brantevik  Nytorpsvägen  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt gällande exploateringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av exploate-
ringsprojekt när det är klart i sin helhet. Exploateringsprojektet ses som klart när inga fler 
utgifter beräknas belasta projektet. Varje år görs en bedömning av vilka projekt som inför 
bokslutet ska bedömas vara klart och slutredovisas. 
 
Samhällsplaneringsnämnden har nu inkommit med slutredovisning av Brantevik 36:23, 
gemensamhetsanläggning för parkering. Sammantaget har detta projekt 
resulterat i ett överskott som uppgår till 24 409 kronor.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-06-15, § 106 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-03-24 § 67 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-23 
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av slutredovisning för exploaterings-
projektet 
Policy för exploateringsredovisning, beslutad av kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 
154 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

• Godkänna slutredovisningen av exploateringsprojektet Brantevik 36:23, gemensam-
hetsanläggning för parkering och lägga dessa till handlingarna. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-17  
 
 
 
 
 
 

§ 103   Dnr 2022/161 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Slutredovisning av exploateringsprojekt -Borrby Kringlorna 1 till-
skottsmark till bostadsfastighet  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt gällande exploateringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av exploate-
ringsprojekt när det är klart i sin helhet. Exploateringsprojektet ses som klart när inga fler 
utgifter beräknas belasta projektet. Varje år görs en bedömning av vilka projekt som inför 
bokslutet ska bedömas vara klart och slutredovisas. 
 
Samhällsplaneringsnämnden har nu inkommit med slutredovisning av Borrby Kringlorna 
1. Sammantaget har detta projekt 
resulterat i ett överskott som uppgår till 2 422 kronor.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-06-15, § 107 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-03-24 § 68 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24 
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av slutredovisning för exploateringspro-
jektet 
Policy för exploateringsredovisning, beslutad av kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 
154 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna slutredovisningen av exploateringsprojektet Borrby Kringlorna 1 och 
lägga dessa till handlingarna. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-17  
 
 
 
 
 
 

§ 104   Dnr 2022/162 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Slutredovisning av exploateringsprojekt -Simrishamn handelsområdet 
etapp 1  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt gällande exploateringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av exploate-
ringsprojekt när det är klart i sin helhet. Exploateringsprojektet ses som klart när inga fler 
utgifter beräknas belasta projektet. Varje år görs en bedömning av vilka projekt som inför 
bokslutet ska bedömas vara klart och slutredovisas. 
 
Samhällsplaneringsnämnden har nu inkommit med slutredovisning av Simrishamn han-
delsområde etapp 1. Sammantaget har detta projekt 
resulterat i ett överskott som uppgår till 2 458 570 kronor.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-06-15, § 108 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-03-24 § 69 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-25 
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av slutredovisning för exploaterings-
projektet 
Policy för exploateringsredovisning, beslutad av kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 
154 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna slutredovisningen av exploateringsprojektet Simrishamn handelsområde 
etapp 1 och lägga dessa till handlingarna. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-17  
 
 
 
 
 
 

§ 105   Dnr 2022/163 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Slutredovisning av exploateringsprojekt -Simris 2033 Lindhaga  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt gällande exploateringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av exploate-
ringsprojekt när det är klart i sin helhet. Exploateringsprojektet ses som klart när inga fler 
utgifter beräknas belasta projektet. Varje år görs en bedömning av vilka projekt som inför 
bokslutet ska bedömas vara klart och slutredovisas. 
 
Samhällsplaneringsnämnden har nu inkommit med slutredovisning av Simrishamn Simris 
203:3 Lindhaga. Sammantaget har detta projekt 
resulterat i ett överskott som uppgår till 317 375 kronor.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-06-15, § 109 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-03-24 § 70 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av slutredovisning för exploaterings-
projektet 
Policy för exploateringsredovisning, beslutad av kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 
154 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna slutredovisningen av exploateringsprojektet Simrishamn Simris 203:3 
Lindhaga och lägga dessa till handlingarna. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-17  
 
 
 
 
 
 

§ 106   Dnr 2022/60 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C) - In-
rättande av tjänst som landsbygdsutvecklare  

Ärendebeskrivning 
 
Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C) har inkommit med en motion daterad 
den 9 februari 2022, avseende inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare. 
 
Av motionen framgår att mycket av landsbygdens resurser är avgörande för att bygga en 
hållbar utveckling och stärka kommunens attraktionskraft. Närheten till service, vård, om-
sorg och utbildning med hög tillgänglighet och god kvalité är grundförutsättningar för en 
levande landsbygd. Det finns ett rikt kultur- och föreningsliv samt ett stort engagemang i 
Simrishamns kommuns byar, men landsbygdens kunskap och kännedom når inte alltid 
fram till kommunens politiker och tjänstepersoner. För kommunens utveckling är det nöd-
vändigt att tillvarata detta engagemang. 
 
Vidare lyfter Centerpartiet fram i motionen betydelsen av att utveckla och förbättra dialo-
gen mellan lokala aktörer och kommunens tjänstepersoner och politiker, ur ett medborgar- 
och demokratiperspektiv. Centerpartiet föreslår därför att kommunen inrättar en tjänst som 
landsbygdsutvecklare vars uppgift bland annat kan vara att fungera som en länk mellan 
representanter i byalag och föreningar samt att inspirera och stimulera det lokala engage-
manget. 
 
En landsbygdsutvecklare blir också en viktig stödfunktion för utvecklingen av landsbygden 
och därmed också kommunen, som håller kontakt med näringslivet, kommuner och andra 
myndigheter i dessa frågor. Byarnas förslag och idéer redovisar sedan landsbygdsutveckla-
ren till politiken.  
 
Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet att kommunfullmäktige bifaller motionen - in-
rättande av tjänst som landsbygdsutvecklare. 
 
Samhällsplaneringsnämnden, till vilka motionen remitterades, beslutade vid sammanträde 
den 19 maj 2022, § 133, att bifalla motionen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-06-15, § 110 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-05-19, § 133  
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-17  
 
 
 
 
 
 

§ 106 forts   Dnr 2022/60 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Inkommen motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C) - Inrättande 
av tjänst som landsbygdsutvecklare, 2022-02-09. 
 
Yrkande 
 
Tomas Assarssons (SD), Kjell Dahlberg (ÖP) och Thomas Hansson (MP) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Gudrun Schyman () yrkar på återremiss med uppdrag att förtydliga var tjänsten ska vara 
placeras samt dess uppdrag. 
 
Pia Ingvarsson (S) yrkar bifall till motionen samt lägger ett tilläggsyrkande att utvärdering 
ska ske efter 1 år. 
 
Anna Ling (C) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag. 
 
Ajournering 
 
Ajournering är begärd och verkställs kl 14.30-14.40. 
 
Beslutsomgång 
 
Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet idag eller att avslå detsamma och 
finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Reservation 
 
Gudrun Schyman () reserverar sig mot beslutet. 
 
Yrkande 
 
Jeanette Ovesson (M) yrkar bifall till Pia Ingvarssons (S) yrkande om att utvärdering ska 
ske efter 1 år och yrkar att uppdrag ges till kommundirektören utreda vart tjänsten organi-
satorisk ska placeras. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Motionen bifalles och finansiering tas upp i ordinarie budgetprocess inför 2023. 
 

• Utvärdering ska ske efter 1 år. 
 

• Uppdra åt kommundirektören utreda vart tjänsten organisatorisk ska placeras. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-17  
 
 
 
 
 
 

§ 106 forts   Dnr 2022/60 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
 
 
 
 
 
 

18



  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-17  
 
 
 
 
 
 

§ 107   Dnr 2021/249 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Pia Ingvarsson (S) och Lennart Månsson (S) - Inför måltids-
sällskap inom vård- och omsorg  

Ärendebeskrivning 
 
En motion är ställd från Socialdemokraterna till Simrishamns kommunfullmäktige angåen-
de den goda maten – i gott sällskap.  
 
I motionen föreslås att Simrishamns kommun inför måltidssällskap inom vård och omsorg 
vilket inte ska vara biståndsbedömt utan ske på frivillig väg och anordnas tillsammans med 
frivilligorganisationerna.  
 
Avdelningen för hälsa, vård och omsorg i Simrishamns kommun har fått i uppdrag att un-
dersöka möjligheten för måltidsvän. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Motion från Socialdemokraterna i Simrishamn, 2021-06-21. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

• Motionen anses besvarad med hänsyn till att socialnämnden idag arbetar med pro-
jekt att minska ensamhet bland äldre och samordning sker tillsammans med frivil-
ligorganisationerna. 
 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-17  
 
 
 
 
 
 

§ 108   Dnr 2022/240 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revidering ”Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för internhyror   för 
kommunala verksamhetslokaler inom Simrishamns kommun  

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsplaneringsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige, beslut 2022-01-31 §9, 
att anpassa internhyrespolicyn och riktlinjerna för hyressättning så att de följer kommunens 
ekonomistyrningsprinciper. Det som behöver förändras är vilket index som ska användas 
vid omräkning av bashyran och när i tiden omräkning ska ske. 
 
Samhällsplaneringsnämnden har nu inkommit med sitt förslag till anpassning efter kom-
munens ekonomistyrningsprinciper, vilket innebär att uppräkning av internhyran ska ske 
enligt Prisindex för Kommunal Verksamhet, PKV. 
 
Samhällspaneringsnämnden har gjort några redaktionella justeringar, bland annat ändras de 
rubriker som har formen av en fråga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut, 2022-06-15, § 112 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02 
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll daterad 2022-05-19 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-04 
Förslag till reviderad Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för internhyror för kommunala 
verksamhetslokaler inom Simrishamns kommun, daterad 2022-05-03 
Kommunfullmäktiges beslut daterad 2022-01-31 § 9. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Anta anpassningen av beräkning av internhyran så att den följer Prisindex för 
Kommunal Verksamhet, PKV 
 

• Anta den reviderade ”Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för internhyror för kom-
munala verksamhetslokaler inom Simrishamns kommun” daterad 2022-05-03.  

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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