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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

  
Beslutande  Jeanette Ovesson (M) 

 Anders Johnsson (M) 
  Jaennine Olesen (M) 

 Henrik Mårtensson (C) 
 Ingela Bröndel (M) tjänstgör för Åke Andrén Sandberg (L) 

  Paul Frogner Kockum (KD 
 Pia Ingvarsson (S) 
 Lars Johansson (S) 
 Berit Olsson (S) 
 Andreas Sjögren (S) 

  Mats Sundbeck (V) 
  Tomas Assarsson (SD) 
  Malin Yngvard (SD) 
 
Övriga deltagande Peter Rimsby (M) 
  Johan Ohlsson (M) 
  Anna Ling (C) 
  Samra Hasanovic (S) 
  Christer Grankvist (S) 
  Bengt-Åke Lindell (SD) 
  Alf Persson (SD) 
 
  Gudrun Schyman (KIS)  
 
  Diana Olsson, kommundirektör 
  Carina Persson, nämndsekreterare 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 130 Val av justerare 2022/5  
§ 131 Fastställande av ärendelista 2022/6  
§ 132 Information från kommundirektören 2022/7  
§ 133 Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen per den 31 

augusti 2022 
2022/201  

§ 134 Revidering i kommunfullmäktiges arbetsordning 2022/320  
§ 135 Delårsrapport 2022-08-31 2022/330  
§ 136 Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla Ege-

nandelsprogram, justerat aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans samt justerat ägardirektiv till Kom-
munassurans 

2022/294  

§ 137 Budget 2023-2027 - skattesats 2021/354  
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§ 130   Dnr 2022/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare 

Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson (S).  

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-19  
 
 
 
 
 
 

§ 131   Dnr 2022/6 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

Ett ärende har tillkommit på dagens ärendelista; 

Verksamhetsberättelse, kommunstyrelsen, per 2022-08-31. Behandlas som punkt 4. 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 

• Godkänna upprättat ärendelista med tillägg av ärende enligt ovan. 

_____ 
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§ 132   Dnr 2022/7 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från kommundirektören 

Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information: 

Enligt massflyktsdirektivet ska Simrishamns kommun ta emot 57 flyktingar. Har i dagslä-
get tagit emot 14 flyktingar. Migrationsverket räknar med att kommunen kommer ta emot 
41 personer till innan årets slut. 

Kommunen ska ta emot 19 kvotflyktingar och har fram tills idag tagit emot 2. Beräkningen 
är att man kommer ta emot 12 till innan den 21 november 2022  

Kommunen har löpande sammanträde med MSB, länsstyrelsen och försvarsmakten när det 
gäller säkerhetsläget. 

Länsstyrelsen har stabsläge när det gäller energipåfrestningen. Man kommer gå ut med 
kampanjer när det gäller elförbrukning, vattenförbrukning med mera. 

Reglemente för kommunstyrelsen, krisledningsnämnden samt övriga nämnder kommer 
beslutas innan årsskiftet. Delegationsordningen för kommunstyrelsen kommer också be-
handlas. 

Total översyn av samtliga styrdokument som kommunstyrelsen är upphov till kommer 
göras. Översynen ska vara klar till juni 2023. 

Under vecka 2/2023 (16-20 januari) kommer utbildning genomföras för kommunstyrelsen 
samt övriga nämnder. Nämnderna kommer därefter ge specialutbildning kopplat till sin 
nämnds reglemente. 

Omställning till tillitsbaserad styrning och ledning kommer starta. 

Under hösten 2022 kommer enhetscheferna på kommunledningskontoret informera om 
sina respektive enheter. 

_____ 
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§ 133   Dnr 2022/201 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen per den 31 augusti 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret har upprättat en verksamhetsberättelse för perioden januari till 
augusti 2022. 
 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 3,9 mnkr. Detta främst på grund av 
tjänstledigheter och vakanta tjänster på kommunledningskontoret men även att ett nytt dy-
rare avtal avseende datakommunikation till kommunens verksamheter inte har börjat gälla 
än samt att kapitalkostnaderna kommer bli lägre än budgeterat eftersom all investerings-
budget inte kommer användas i år. 
 
Även kostnader för kollektivtrafik bedöms bli lägre än budgeterat, detta beroende på att en 
upphandling av snurringen gjordes förra hösten och det vinnande anbudet var lägre än 
budget samt att möjligheten till gratis kollektivtrafik inom kommunens gränser för dem 
som fyllt 75 år nyttjas i mindre omfattning än beräknat. 
 
Det prognostiserade överskottet härrör sig också till att medlemsavgiften till sörf bedöms 
bli lägre än budgeterat, att det är färre sökande till feriearbete i år samt att de fackliga or-
ganisationerna har vakanser bland ombuden vilket leder till minskade kurskostnader och 
användandet av facklig tid. 
 
Av sex fastställda nämndmål bedöms ett mål inte bli uppfyllt, fyra mål bli delvis uppfyllda 
och ett mål kan vi inte följa upp i år.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2022-09-12 
Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen jan-aug 2022 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 
▪ Godkänna verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen för januari-augusti 2022. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret/ekonomienheten 
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§ 133 forts   Dnr 2022/201 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Ange om möjligt vart beslutet ska expedieras. Återges direkt i protokollet 
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§ 134   Dnr 2022/320 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revidering i kommunfullmäktiges arbetsordning  

Ärendebeskrivning 
 
I arbetet med att se över samtliga reglementen inför ny mandatperiod lämnas härmed för-
slag till revideringar i kommunfullmäktiges arbetsordning. De förändringar som återfinns i 
förslaget är främst förtydliganden.  
Nedan redogörs samtliga revideringar i kommunfullmäktiges arbetsordning.   
 
I samband med kommunfullmäktigeberedningens rapport angående översyn av politisk 
organisation samt arvodesöversyn, antogs beslut om nytt ledamotsantal under kommun-
fullmäktiges sammanträde 20 december 2021, § 250. Förändring görs i kommunfullmäkti-
ges arbetsordning under § 1 ”Antal ledamöter”.  
 
Nuvarande lydelse:  
1 § Fullmäktige har 49 ledamöter. I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare. I 
vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.    
 
Förslag till ny lydelse:  
1 § Fullmäktige har 41 ledamöter. I vallagen (2005:837) finns det bestämmelser om antalet 
ersättare. Ersättare utses till det antal som kommunfullmäktige beslutat. 
 
Under § 10 Deltagande i sammanträde på distans har det även uppmärksammats att ett 
tydliggörande kring särskilda ärenden kan komma att kräva överläggning bakom stängda 
dörrar. Därav föreslås paragrafen förtydligas med följande lydelse;  
 
Även om huvudregeln är att kommunfullmäktiges sammanträde är öppna för allmänheten, 
kan det förekomma att ärenden behöver behandlas bakom stängda dörrar.  
 
Ändringarna gäller från och med ny mandatperiod.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-14 
Kommunfullmäktiges beslut, 2021-12-20 §250 
Kommunfullmäktigeberedningens rapport angående översyn av politisk organisation samt 
arvodesöversyn, 2020-12-04 
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§ 134 forts   Dnr 2022/320 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

• Revidera kommunfullmäktiges arbetsordning med ändring av § 1 samt § 10 i enlig-
het med Kommunledningskontorets förslag.  

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 135   Dnr 2022/330 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Delårsrapport 2022-08-31  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari till augusti 2022. 
Rapporten inkluderar även en helårsprognos som redovisar ett balanskravsresultat på +88,6 
mnkr (budget +34,8 mnkr). Anledningen till den stora budgetavvikelsen beror bland annat på 
ökade skatteintäkter.  
 
Samtliga av de tre finansiella målen bedöms kunna uppnås. Tre av de fem verksamhetsmålen 
med inriktning på god ekonomisk hushållning förväntas att bli till stor grad uppfyllda under 
året. Frisknärvaron understiger 95 procent och påverkas fortfarande av coronapandemin. Flytt-
nettot indikerar på att bli negativt. 
 
Nämndernas prognos för driftsbudgeten indikerar på en positiv avvikelse om 7,8 mnkr. 
 
Kommunstyrelsen +3,9 mnkr 
Byggnadsnämnden +0,9 mnkr 
Samhällsplaneringsnämnden +3,4 mnkr 
Kultur- och fritidsnämnden 0 
Barn- och utbildningsnämnden 0 
Socialnämnden 0 
Övriga nämnder -0,4 mnkr 
 
I placeringspolicyn för pensionsmedelsförvaltning, 2019-05-27, finns en femårig utbetalnings-
plan av pensionsmedel. Uttaget för 2022 är beräknat till 13 mnkr. Med tanke på det prognosti-
serade balanskravsresultatet och kommunens goda likviditet är kommunledningskontorets för-
slag att det inte görs något uttag av pensionsmedel för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 

• Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2022-10-01 
• Delårsrapport januari–augusti 2022. 

 
Överläggning 
 
Vid dagens sammanträde informerar redovisningsansvarig Helen Esperup om delårsrap-
porten. 
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§ 135 forts   Dnr 2022/330 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

• Godkänna föreliggande delårsrapport 
 

• Inga uttag görs av pensionsmedel för år 2022. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 136   Dnr 2022/294 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla Egenandelsprogram, 
justerat aktieägaravtal gällande Kommunassurans samt justerat ägardi-
rektiv till Kommunassurans  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Simrishamns kommun är en av de 
72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom ägar-
kommunernas sfär.  
 
Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska fördjupa 
samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av Kommunas-
surans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag. Kommunala 
egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom 
Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i samverkan med 
övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig kostnadsminskning 
och administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför 
även andra fördelar för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare 
tjänster och att internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hante-
rats internt i kommunsektorn.  
 
För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till Egenandelspro-
gram i Kommunassurans hanterar och vad Egenandelsprogrammet mer konkret innebär 
hänvisas till sidorna 3 - 4 i bifogad skrivelse Riskhantering i Simrishamns kommun genom 
Egenandelsprogram i Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för den som önskar 
djupare förståelse hela skrivelsen.  
 
Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 
Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 november 2022 samt att ett nytt 
ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag.  
 
Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra bolagsstämman. 
  
Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16 november 2022 
att motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, under förutsättning att den extra 
bolagsstämman dessförinnan har beslutat att tillstyrka det nya aktieägaravtalet.  
 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till Egenandelspro-
grammet innebär för Simrishamns kommun nya möjligheter till effektivisering av riskhan-
teringen i kommunen och långsiktigt även kostnadsminskning.  
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§ 136 forts   Dnr 2022/294 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gällande avtal 
respektive direktiv av begränsad omfattning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-09-09 
Skrivelsen Riskhantering i Simrishamns kommun genom Egenandelsprogram i Kommu-
nassurans från den 13 juli 2022  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans i version 
med markering av ändringar samt med kommentarer  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i 
version med markering av ändringar samt med kommentarer  
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

• Godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för 
ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommu-
nassurans ram (Egenandelsprogrammet) och  

 
• Uppdra åt utsett ägarombud Lars Johan Rosvall, ekonomichef, eller dennes ersätta-

re att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för 
förslaget.  

 
• Godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och 

 
• Uppdra åt utsett ägarombud Lars Johan Rosvall, ekonomichef, eller dennes ersätta-

re att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för 
förslaget.  

 
• Godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och  

 
• Uppdra åt kommunens firmatecknare Jeanette Ovesson, kommunstyrelsens ordfö-

rande och Diana Olsson, kommundirektör att den 16 november 2022 ingå aktieä-
garavtalet för Simrishamns kommuns räkning.  

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 137   Dnr 2021/354 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Budget 2023-2027 - skattesats  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-09-21 § 154 om förslag till budgetramar 
för år 2023 med plan för år 2024 till 2027. 
 
Med anledning av nu rådande omständigheter kommer inte beslutsförslaget till budgetra-
mar för år 2023 med plan för år 2024 till 2027 att tas upp för beslut på kommunstyrelsen 
möte i oktober utan skjuts fram till kommunstyrelsens novembermöte. 

I kommunallagens 11 kapitel § 8 framgår det att förslag till budget ska upprättas av styrel-
sen före oktober månads utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upp-
rättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt. 

Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så 
fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt 
eller regionskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Lag 
(2019:835). 

Beslutsförslaget till skattesats för kommunalskatten vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 
möte den 21 september 2022 föreslogs vara att fastställa skattesatsen för år 2023 till 20,51 
procent. 

Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Bibehålla oförändrad skattesats med 20,51 procent för år 2023. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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