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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 164 Val av justerare 2022/5 4 
§ 165 Fastställande av ärendelista 2022/6 5 
§ 166 Information från kommundirektören 2022/7 6 
§ 167 Meddelanden 2022/29 7 
 Ansökan ur Sociala investeringsfonden Livoteket 2021/345 7 
§ 168 Information från kanslienheten 2022/388 8 
§ 169 Information från IT-enheten 2022/389 9 
§ 170 Information från HR-enheten 2022/390 10 
§ 171 Val av ledamot till Strategiskt utskott 2022/401 11 
§ 172 Instruktion - kommundirektör 2022/328 12 
§ 173 Initiativärende från Pia Ingvarsson (S) - Tillskriva 

Region Skåne/regionstyrelsen med uppmaning att 
förbereda ett övertagande av driften av Simrishamns 
sjukhus i egen regi när nuvarande avtal löper ut 

2022/431 13 

§ 174 Initiativärende från Malin Yngvard (SD) och Tomas 
Assarsson (SD) 

2022/432 14 

§ 175 Budget 2023-2027 2021/354 15-18 
§ 176 Taxor och avgifter kommunen 2023 2022/331 19-20 
§ 177 Taxor Ökrab 2023 2022/338 21 
§ 178 VA-taxa 2023 2022/366 22-23 
§ 179 Miljöförbundets taxor 2023 2022/379 24 
§ 180 Delårsbokslut tertial 2 2022 - Miljöförbundet 2022/336 25 
§ 181 Raskarum 53:15-16 - Slutredovisning av exploate-

ringsprojekt 
2022/345 26 

§ 182 Lasarettet 1 - Slutredovisning av exploateringsprojekt 2022/346 27 
§ 183 Ändring i aktieägaravtal för Österlen VA AB 2022/324 28 
§ 184 Tillfälligt kommunstöd med anledning av kriget i 

Ukraina 
2022/332 29-30 

§ 185 Förslag till ändringar i förbundsordning för Sydöstra 
Skånes Samordningsförbund 2022 

2022/339 31-32 

§ 186 Hållbarhetspolicy - prioriteringar 2024 2022/329 33-34 
§ 187 Tilläggsanslag 2023 - Socialnämnden 2022/382 35-36 
§ 188 Motion från Carl-Göran Svensson (C) - Lokaler för 

gymnasieskolan 
2022/229 37-38 

§ 189 Motion från Lotta Hildebrand (L) och Åke Andrén-
Sandberg (L) - Hantering av bidrag inom det sociala 
området 

2022/278 39 

§ 190 Motion från Carl-Göran Svensson m.fl. (C) – Eftersatt 
underhåll 

2022/108 40 
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§ 164   Dnr 2022/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare 

Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson (S). 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-11-16  
 
 
 
 
 
 

§ 165   Dnr 2022/6 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

Till dagens sammanträde har det inkommit två initiativärenden: 

- Initiativärende från Pia Ingvarsson (S):  

Tillskriva Region Skåne/regionstyrelsen med uppmaning att förbereda ett övertagande av 
driften av Simrishamns sjukhus i egen regi när nuvarande avtal löper ut. 

- Initiativärende från Malin Yngvard (SD) och Tomas Assarsson (SD):  

Bevaka kommuninvånarnas intresse i sjukhusfrågan  

KOMMUNSTYRELENS BESLUT 

• Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av initiativärenden enligt ovan. 

• Initiativärenden behandlas under punkt 29 respektive 30. 

_____ 
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§ 166   Dnr 2022/7 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från kommundirektören 

Kommundirektör Diana Olsson informerar om det kommande tillsynsbesöket från länssty-
relsen gällande LEH - Samverkan och ledning vid samhällsstörningar och höjd beredskap. 

Som en del i detta arbete kommer kommunen se över samtliga styrdokument under våren 
2023. 
 
_____ 
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§ 167   Dnr 2022/29 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas:  

• Redovisning av projektet Livotekets verksamhet under 2022  

_____ 
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§ 168   Dnr 2022/388 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från kanslienheten 

Förvaltningschef Anita Ipsen informerar om kanslienheten. 

Enhetens uppdraget är bland annat att administrera kommunstyrelsens och kommunfull-
mäktiges sammanträden (handlingar, kallelser, protokoll), diarieföring, arkivfrågor och 
posthantering. Under valår är man även valkansli. Totalt arbetar 7 medarbetare på enheten. 
 
Enheten arbetar med att minska sårbarheten bland sina arbetsuppgifter. Positivt att medar-
betare får lära sig nytt.  
 
Kundnöjdhetsmätning är gjord inom överförmyndarverksamheten och visade ett gott resul-
tat. 
 
Leveranser till e-arkiv pågår liksom överlämning av överförmyndarverksamheten till To-
melilla. 
 
Under året har man bland annat administrerat valet 2022 samt implementerat visselblåsar-
funktionen. 
 
_____ 
 

 

8



  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-11-16  
 
 
 
 
 
 

§ 169   Dnr 2022/389 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från IT-enheten 

IT-chef Peter Nilsson informerar om IT-enheten. 
 
På enheten finns 9 tjänster med 10 medarbetare (två halvtidstjänster).   
 
Enheten har bland annat ansvar för kommunens verksamhetssystem, totalt ca 80 system, 
stöd och service till kommunens medarbetare samt ansvar för telefoni. 
 
Man jobbar också med digitalisering (bland annat e-tjänster), bredbandsutbyggnaden – ca 
99 % har idag fått erbjudande om uppkoppling. Alla har inte valt att tacka ja. När pågående 
utbyggnader är klara kvarstår 100 fastigheter. 
IP-Only är beviljade 5 mnkr för vidare utbyggnad. 
 
Man har jobbat med projektet ”Digitala arbetsplatsen”. Det nya intranätet lanseras under 
vecka 47/2022. 
 
Vidare ska verktyg för mallar och e-signaturer införas.  
 
Digitala signaturer är på gång. Kommer starta med digitala anställningsavtal.  
Digital signering av protokoll är också på gång.  
 
_____ 
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§ 170   Dnr 2022/390 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från HR-enheten 

HR-chef Martin Sjögren informerar om HR-enheten. 

Enhetens uppdrag är att utveckla, stödja och styra det som rör personal, lön och kommuni-
kation. 
 
Enheten har 10 medarbetare. 
 
Aktiviteter man arbetat med är: Utveckla systemstöd, attraktiv arbetsgivare, digitalisering, 
rätten till heltid, lönekartläggning och friskvård.  
 
Under 2023 kommer samtliga anställningsavtal skrivas direkt in i lönesystemet, kontrolle-
ras av lönespecialist samt signeras digitalt. Kommer även förvaras digitalt. 
 
Upphandling av leverantör av publiceringsverktyget av hemsidan är på gång. 
 
Från den 1 januari 2023 digitaliseras hanteringen av friskvården i hela kommunen.  
 
------- 
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  2022-11-16  
 
 
 
 
 
 

§ 171   Dnr 2022/401 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av ledamot till Strategiskt utskott  

Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde, 2022-10-26, valdes ledamöter till Strategiska utskot-
tet.  
 
Val av ledamot från (MP) alt (V) bordlades till kommunstyrelsens sammanträde den 16 
november 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-10-26, § 152. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Till ledamot i Strategiskt utskott utses 
 
Mats Sundbeck (V) 
Backgatan 23 E 
272 35 SIMRISHAMN 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Mats Sundbeck (V) 
Kommunledningskontoret/kansliet 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-11-16  
 
 
 
 
 
 

§ 172   Dnr 2022/328 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Instruktion - kommundirektör  

Ärendebeskrivning 
 
Av 7 kapitlet 1§ kommunallagen framgår att varje kommun ska utse en direktör. 
Kommundirektören ska ha den ledande ställningen bland kommunens anställda 
och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. 
 
Kommundirektörens roll ska av kommunstyrelsen fastställas i en instruktion 
enligt 7 kapitlet 2 §. Instruktionen ska fastställa hur kommundirektören ska leda 
förvaltningen under styrelsen och fastställa direktörens övriga uppgifter. Det är upp till 
varje kommun att bestämma om vad som ska regleras. 
 
Instruktionen fyller två viktiga funktioner; den ska skapa klarhet inåt i 
organisationen och den ska bidra till att öka medborgarnas förståelse för 
rollfördelningen mellan de förtroendevalda och förvaltningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 17 januari 2018, § 10, att anta 
de då upprättade förslaget till instruktion för kommundirektören. Då de nu inletts en ny 
mandatperiod är de lämpligt att denna aktualiseras.  
 
Instruktionen har reviderats med information gällande krisberedskap och civilt försvar, 
uppdaterats gällande kommunstyrelsens nytillsatta utskott samt infört hänvisning till dele-
gationsordningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-07. 
Kommunstyrelsens beslut, 2018-01-16, § 10. 
Befintlig instruktion för kommundirektören i Simrishamns kommun. 
Kommunallagen, Svensk författningssamling 2017:725. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Godkänna uppdaterad version av instruktion för kommundirektören i Simrishamns 
kommun som ska gälla under perioden 2023-2026. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommundirektören 
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§ 173   Dnr 2022/431 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Initiativärende från Pia Ingvarsson (S) - Tillskriva Region Skå-
ne/regionstyrelsen med uppmaning att förbereda ett övertagande av drif-
ten av Simrishamns sjukhus i egen regi när nuvarande avtal löper ut  

Ärendebeskrivning 
 
Pia Ingvarsson (S) har inkommit med ett initiativärende om att kommunen tillskriver Regi-
on Skåne/regionstyrelsen med uppmaning om att förbereda ett övertagande av driften av 
Simrishamns sjukhus i egen regi när nuvarande avtal löper ut 2027 i syfte att säkerställa ett 
vårdutbud som motsvarar medborgarnas behov. 
 
Beslutsunderlag 
 
Initiativärende från Pia Ingvarsson (S), 2022-11-16. 
 
Överläggningar 
 
Kommunstyrelsen diskuterar initiativärendet och hur man ska handlägga detsamma. Vik-
tigt för samtliga partier att nå en enighet som alla kan stå bakom. 
 
Ordföranden föreslår att man utser en grupp på 3 personer (en från varje block) som bere-
der en skrivelse från kommunstyrelsen samt att kommunstyrelsen kallas till ett extra sam-
manträde den 28 november, kl 12.00 för att fatta beslut om skrivelsen 
 
Ajournering 
 
Ajournering är begärd och verkställ kl 15.45-15.55. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Initiativärendet bereds av en grupp bestående av Jeanette Ovesson (M), Pia Ing-
varsson (S) och Tomas Assarsson (SD). 

 
• Kalla till extra sammanträde med kommunstyrelsen måndagen den 28 november, kl 

12.00 för beslut om skrivelsen. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Pia Ingvarsson (S) 
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§ 174   Dnr 2022/432 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Initiativärende från Malin Yngvard (SD) och Tomas Assarsson (SD)  

Ärendebeskrivning 
 
Malin Yngvard (SD) och Tomas Assarsson (SD) har inkommit med ett initiativärende om 
att bevaka kommuninvånarnas intresse i sjukhusfrågan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Initiativärende från Malin Yngvard (SD) och Tomas Assarsson (SD), 2022-11-16. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Initiativärendet bereds av en grupp bestående av Jeanette Ovesson (M), Pia Ing-
varsson (S) och Tomas Assarsson (SD). 

 
• Kalla till extra sammanträde med kommunstyrelsen måndagen den 28 november, kl 

12.00 för beslut om skrivelsen.  
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Malin Yngvard (SD) 
Tomas Assarsson (SD) 
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  2022-11-16  
 
 
 
 
 
 

§ 175   Dnr 2021/354 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Budget 2023-2027  

Ärendebeskrivning 
 
Detta ärende avser fastställande av budgeten för åren 2023–2027. 
 
Budgeten innebär en oförändrad skattesats på 20,51 %. Invånarantalet 2023 är baserat på 
ett antagande om 19 100 invånare. För åren 2024 till 2027 har invånarantalet räknats upp 
med 100 invånare varje år. 
Nämndernas ramar, exklusive kapitalkostnader, har till 2023 räknats upp med en pris- och 
lönekompensation på 4 procent. Nämndernas ramar har också justerats utifrån omräkning 
av kapitalkostnader. 
 
I beräkningarna ingår ett kompletterande uttag från pensionskapitalet år 2023 med ytterli-
gare 13 mnkr. För år 2023 blir det sammanlagda uttaget från pensions-kapitalet 26 mnkr 
eftersom inget uttag gjordes år 2021.  
 
År 2023 beräknas det vara lågkonjunktur i Sverige. Enligt Sveriges kommuner och regio-
ners cirkulär 22:28 från augusti så är det underliggande skatteunderlaget för riket 0,6 % 
lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren, vilket gör disposition från 
resultatutjämningsreserven möjlig.   
I beräkningarna ingår en budgetdisposition ur resultatutjämningsreserven på drygt 
11 mnkr. Enligt riktlinjerna för resultatutjämningsreserven står det att kommunen kan i 
samband med budgetbeslutet planera för att göra en disponering från resultatutjämningsre-
serven. Slutligt beslut kan dock tas först i samband med behandlingen av årsredovisningen 
2023, vilket kommer att ske i april 2024. 
 
Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet den 20 juni 2022, § 74, om investerings-
budget och exploateringsbudget för 2023 med plan för åren 2024–2027. Sedan kommun-
fullmäktige i juni har justeringar i investeringsbudgeten gjorts. Vilka justeringar som gjorts 
framgår av budgetdokumenten. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har berett revisonens budget för 2023 med plan för åren 
2024 till 2027. 
 
Beslut att fatta: 
 
• Godkänna finansiella och verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning 
(se avsnitt Mål för god ekonomisk hushållning och Verksamhetsmässiga mål).  
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-11-16  
 
 
 
 
 
 

§ 175 forts   Dnr 2021/354 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

• Godkänna att nämndernas budgetansvar ska följa avsnittet Budgetuppföljning. 
 
• Fastställa driftbudgeten för 2023–2027, dvs nämndernas ramar samt finansieringen (se 
avsnitt Driftsbudget).  
 
• Godkänna nämndernas investeringsramar och investeringsprojekt 2023–2027  
(se avsnitt Investeringsbudget). 
 
• Uppdra åt samtliga nämnder att minska sina investeringsramar med 10 % år 2023.  
 
• Medge undantag från fastställt finansiellt mål inom God ekonomisk hushållning vilket 
säger att investeringar inom den skattefinansierade verksamheten inte ska lånefinansieras. 
Undantaget avser projektet Ny förskola i Simrishamns stad.  
 
• Projektet Ny förskola i Simrishamns stad således medges lånefinansiering. 
 
• Projektet Ny förskola i Simrishamns stad får inte starta förrän kommunfullmäktige har 
fattat ett igångsättningsbeslut. Inför kommunfullmäktiges igångsättningsbeslut behöver 
samhällsplaneringsnämnden ta fram ett väl genomarbetat kalkylunderlag. 
 
• Godkänna att beskrivna investeringsregler ska gälla (se sidan 9). 
 
• Godkänna exploateringsbudget och exploateringsprojekt 2023–2027 (se avsnitt Exploate-
ringsbudget). 
 
• Godkänna föreslagna resultat-, finansierings- och balansbudgetar för åren 2023–2027 (se 
avsnitt Resultat-, finansierings- och balansbudgetar). 
 
• Godkänna kompletterande uttag från pensionskapitalet år 2023 med ytterligare 13 mnkr.  
 
• Godkänna en budgetdisposition ur resultatutjämningsreserven år 2023 med 11,7 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-11-01 
Arbetsutskottets beslut 2022-09-21, § 154 
Förslag till budget 2023–2027 
Bilaga 1 – förklaring till driftsramsberäkning 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2023–2027 
Bilaga 1 - förklaring till Sverigedemokraternas driftsramsberäkning 
Klimatinitiativ Simrishamns förslag till budget 2023–2027 
Bilaga 1 - förklaring till Klimatinitiativ Simrishamns driftsramsberäkning 
Klimatinitiativ Simrishamns Budget 2023–2027 
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§ 175 forts   Dnr 2021/354 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

MBL-protokoll 2022-09-28 med bilagor från fackförbund 
 
Yrkanden 
 
Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till (SD):s budgetförslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på samverkansgruppens budgetförslag mot Tomas Assars-
sons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt samverkansgruppens 
budgetförslag. 
 
Votering är begärd och ska verkställas. 
 
Omröstning 
 
Den som röstar för samverkansgruppens budgetförslag röstar Ja. 
 
Den som röstar för Tomas Assarssons (SD) yrkande röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller med 10 Ja-röster: Jeanette Ovesson (M), Anders Johnsson (M), Jaenni-
ne Olesen (M), Henrik Mårtensson (C), Åke Andrén Sandberg (L), Paul Frogner Kockum 
(KD), Pia Ingvarsson (S), Lars Johansson (S), Berit Olsson (S) och Christer Grankvist (S) 
 
2 Nej-röster: Tomas Assarsson (SD) och Malin Yngvard (SD) samt  
 
avstår 1 ledamot från att rösta: Mats Sundbeck (V).  
 
Kommunstyrelsen har beslutat enligt samverkansgruppens budgetförslag. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 
• Godkänna finansiella och verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning 
(se avsnitt Mål för god ekonomisk hushållning och Verksamhetsmässiga mål).  
 
• Godkänna att nämndernas budgetansvar ska följa avsnittet Budgetuppföljning. 
 
• Fastställa driftbudgeten för 2023–2027, dvs nämndernas ramar samt finansieringen (se 
avsnitt Driftsbudget).  
 
• Godkänna nämndernas investeringsramar och investeringsprojekt 2023–2027  
(se avsnitt Investeringsbudget). 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-11-16  
 
 
 
 
 
 

§ 175 forts   Dnr 2021/354 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

• Uppdra åt samtliga nämnder att minska sina investeringsramar med 10 % år 2023.  
 
• Medge undantag från fastställt finansiellt mål inom God ekonomisk hushållning vilket 
säger att investeringar inom den skattefinansierade verksamheten inte ska lånefinansieras. 
Undantaget avser projektet Ny förskola i Simrishamns stad.  
 
• Projektet Ny förskola i Simrishamns stad således medges lånefinansiering. 
 
• Projektet Ny förskola i Simrishamns stad får inte starta förrän kommunfullmäktige har 
fattat ett igångsättningsbeslut. Inför kommunfullmäktiges igångsättningsbeslut behöver 
samhällsplaneringsnämnden ta fram ett väl genomarbetat kalkylunderlag. 
 
• Godkänna att beskrivna investeringsregler ska gälla (se sidan 9). 
 
• Godkänna exploateringsbudget och exploateringsprojekt 2023–2027 (se avsnitt Exploate-
ringsbudget). 
 
• Godkänna föreslagna resultat-, finansierings- och balansbudgetar för åren 2023–2027 (se 
avsnitt Resultat-, finansierings- och balansbudgetar). 
 
• Godkänna kompletterande uttag från pensionskapitalet år 2023 med ytterligare 13 mnkr.  
 
• Godkänna en budgetdisposition ur resultatutjämningsreserven år 2023 med 11,7 mnkr. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 176   Dnr 2022/331 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Taxor och avgifter kommunen 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2020, § 271, hur taxor och avgifter i Sim-
rishamns kommun ska hanteras. Då beslutades bland annat att samtliga taxor ska beslutas 
av kommunfullmäktige en gång per mandatperiod, det första året i varje mandatperiod. 
 
De taxor som ska indexuppräknas med SKR:s prognos på PKV som SKR publicerar i augusti 
har räknats upp med 5,8 % till 2023.   
 
Nämnderna ansvarar för att ta fram ett underlag som ska innehålla en tydlig 
redovisning av taxor och avgifter för föregående år samt nytt förslag på taxor och avgifter 
för kommande år. Presentationen av taxorna ska göras så att det på ett enkelt sätt går att 
utläsa vilka förändringar som gjorts. 
 
Nämnderna har även reviderat hur de önskar att deras taxor hanteras fortsättningsvis i do-
kumentet Hantering av taxor och avgifter. Förändringar jämfört med fullmäktiges beslut i 
december 2020 är markerat med röd text. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-10-17 
Nämndernas förslag på taxor och avgifter 2023 
Hantering av taxor och avgifter. 
 
Kultur- och fritidsnämndens taxor utgår från dagens dokument och behandlas under de-
cember månad 2022. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 
▪ Fastställa styrelsens och nämndernas taxor och avgifter att gälla fr.o.m. 2023-01-

01. 
 
Kommunstyrelsen:  
- Kopieringstaxa  
- Prenumeration på handlingar till kommunfullmäktige  
- Kopiering av allmänna handlingar  
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§ 176 forts   Dnr 2022/331 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Samhällsplaneringsnämnden:  
- Hamntaxa  
- Måltidstaxa för anhörig 
- Kart-, mät-, GIS- och plantaxa  
- Taxa för felparkeringsavgifter  
- Taxa för ledningsdragande verksamheter  
- Taxa för kommunjägartjänster på privat mark  
- Taxa för upplåtelse av gatumark och offentlig platsmark  
- Taxa för grävtillstånd och trafikordningsplan 
 
Byggnadsnämnden:  
- Bygglovtaxor 
 
Barn- och utbildningsnämnden:  
- Kulturskolans avgifter 
- Naturskolan Österlens avgifter 
- Vuxenutbildning  
- Maxtaxa enligt Skolverket 
 
Socialnämnden:  
- Taxa för dödsboförvaltning  
- Taxor och avgifter inom vård och omsorg. 
 

• Fastställa den framtida hanteringen av taxor och avgifter enligt dokument ”Hante-
ring av taxor och avgifter”. 

 
• Taxor för Kultur- och fritidsnämnden beslutas vid kommunstyrelsens sammanträde 

den 7 december respektive kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 
2022. 
 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 177   Dnr 2022/338 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Taxor Ökrab 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Österlens Kommunala Renhållnings AB har inkommit med förslag på taxor för verksamhetså-
ret 2023 avseende Simrishamn och Tomelilla kommuner.  
 
ÖKRAB föreslår en höjning av renhållningstaxan och taxa för container med 5 % samt slam-
tömningstaxan med 7 %. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-10-17 
Protokoll Ökrab 2022-09-13 Budget och renhållningstaxa 2023 
Renhållningstaxa 2023 jämförelse 2022 
Taxa container 2023 jämförelse 2022 
Taxa slamtömning 2023 jämförelse 2022  
Ökrab bilagor budget 2023 
Ökrab budgetkommentarer 2023 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 
▪ Fastställa Österlens Kommunala Renhållnings AB:s taxor att gälla fr.o.m. 2023-01-

01 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 178   Dnr 2022/366 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
VA-taxa 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsplaneringsnämnden har inkommit med förslag på VA-taxa för 2023 där de före-
slår en höjning av taxan med 7 %. Nämnden föreslår också att för åren 2024 och 2025 pla-
neras taxan höjas med 7 % årligen. En årlig avstämning och beslut av taxan ska ske.  
 
Samhällsplaneringsnämnden föreslår även att sammansättningen av den rörliga andelen i 
taxan bör öka i syfte att uppmuntra till lägre vattenförbrukning. 
 
 
Österlen VA AB föreslog en höjning av brukningsavgifterna 2023 med i genomsnitt 12 
%, varav 7 % avser den fasta delen och 20 % avser den rörliga delen. Anläggningsavgif-
ter och övriga avgifter föreslogs räknas upp med 7 % i VA-taxan. 
Österlen VA:s förslag på en taxeökning på i genomsnitt 12 % ställde sig samhällsplane-
ringsnämnden inte bakom utan föreslog att VA-taxan 2023 ska höjas med 7 %. 

 
I samhällsplaneringsnämndens beslut skriver de att kostnaderna inom VA-verksamheten 
ökar i hög grad 2022 och kommande år. Inflationstakten ger en signal om att VA-taxan 
inför 2023 behöver öka markant för att uppnå självkostnadsprincipens grunder som ligger 
till grund för finansieringen av VA-kollektivets VA-verksamhet. I förslag till taxeökning 
2023 ingår ökade kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) kopplat till beslutad investe-
ringsbudget 2023 med planer 2024 – 2027. 
 
Kommunledningskontoret kan konstatera att efter handläggning av beslutsförslag för VA-
taxan 2023 har ny information om nästa års elpris blivit känt och vi kan konstatera att det 
påverkar kostnadsutvecklingen negativt. 
 
Med anledning av ovan beskriven situation föranleder detta kommunledningskontoret att 
förorda samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till taxeökning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-10-06 
Beslut SPN 2022-09-22, Taxor och avgifter 2023 VA-verksamhet 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsnämnden, 2022-09-15 
Österlen VA:s underlag till VA-taxa 2023 
Österlen VA:s förslag till VA-taxa 2023 
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§ 178 forts   Dnr 2022/366 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Yrkande 
 
Jeanette Ovesson (M) yrkar enligt samhällsplaneringsnämndens beslutsförslag att uppräk-
ning av taxan för år 2023 ska ske med 7%, åren 2024 och 2025 planeras taxan räknas upp 
med 7% samt att årlig avstämning ska ske. Sammansättningen av den rörliga andelen i 
taxan bör öka i syfte att uppmuntra till lägre vattenförbrukning 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Uppräkning av taxan för år 2023 ska ske med 7%.  
 

• Åren 2024 och 2025 planeras taxan räknas upp med 7%. 
Årlig avstämning ska ske. 
 

• Sammansättningen av den rörliga andelen i taxan bör öka i syfte att uppmuntra till läg-
re vattenförbrukning 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 179   Dnr 2022/379 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Miljöförbundets taxor 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med förslag på taxor för verksamhets-
året 2023.  
 
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund föreslår att samtliga taxor och timavgif-
ter ska höjas med 3,5 % inför år 2023.  
 
Beslutsunderlag 

 
- Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-10-26 
- Ystad-Österlenregionens miljöförbundets sammanträdesprotokoll DIR §67, daterad   
  2022-10-24; Timavgifter för året 2023.  
- Ystad-Österlenregionens miljöförbundets sammanträdesprotokoll DIR §68, daterad  
  2022-10-24; Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen. 
- Bilaga Taxa för prövning och tillsyn 2023 enligt alkohollagen.  
 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 
▪ Fastställa de taxor som Ystad-Österlenregionens miljöförbunds direktion beslutat 

om: att samtliga taxor och timavgifter ska höjas med 3,5 % inför verksamhetsåret 
2023. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 180   Dnr 2022/336 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Delårsbokslut tertial 2 2022 - Miljöförbundet  

Ärendebeskrivning 
 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med sin delårsrapport för perioden 
2022-01-01 – 2022-08-31. 
 
Utfallet uppgår till plus 1 845 tkr per den 31 augusti och årsprognosen bedöms bli plus 1 
330 tkr mot budgeterat resultat om 45 tkr. Avvikelsen mot budget bedöms således bli plus 
1 285 tkr. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund Sammanträdesprotokoll 2022-09-19 DIR § 58 
Delårsrapport för Ystad-Österlenregionens miljöförbund Period 2022-01-01 – 2022-08-31 
Revisorernas bedömning av delårsrapporten daterad 2022-10-20 
EY översiktliga granskning av delårsrapport  
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

• att godkänna delårsrapporten för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2022-01-
01 – 2022-08-31. 

 
 
______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 181   Dnr 2022/345 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Raskarum 53:15-16 - Slutredovisning av exploateringsprojekt  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt gällande exploateringsregler ska kommunfullmäktige erhålla slutredovisning av 
exploateringsprojekt 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 exploateringsprojek-
tet Sankt Olof Raskarum 53:15-16 med projektnummer 13513 fram till och med 2021-12-
31 och projektnummer 5008 från och med 2022-01-01. Sammantaget har detta projekt re-
sulterat i ett underskott som uppgår till 100 000 kronor.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-10-13 
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-09-22 § 198 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-06 
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 Sankt Olof Raskarum 53:15-
16 och lägga dessa till handlingarna. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 182   Dnr 2022/346 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Lasarettet 1 - Slutredovisning av exploateringsprojekt  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt gällande exploateringsregler ska kommunfullmäktige erhålla slutredovisning av 
exploateringsprojekt 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 exploateringsprojek-
tet Simrishamn Lasarettet 1 med projektnummer 13521 fram till och med 2021-12-31 och 
projektnummer 5011 från och med 2022-01-01. Sammantaget har detta projekt resulterat i 
ett underskott som uppgår till 75 870 kronor.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-09-22 § 199 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-06 
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 Lasarettet 1 
och lägga dessa till handlingarna. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 183   Dnr 2022/324 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ändring i aktieägaravtal för Österlen VA AB  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 2 september 2019, § 183, att bilda ett gemensamt drift-
bolag med Tomelilla kommun för VA-verksamheterna. Samtidigt antogs bland annat ett 
aktieägaravtal. I detta framgår av punkt 3.2.2:  
 
”För att uppnå den mest effektiva samordningen av kommunernas VA-verksamhet ska Par-
terna utse minst en av Partens ledamot i Bolagets styrelse till ledamot i respektive kom-
muns styrelse eller nämnd som ansvarar för VA-försörjningen.” 
 
Denna punkt är mycket svår att uppfylla eftersom Österlen VA:s styrelse tidsmässigt väljs efter 
kommunfullmäktige väljer kommunstyrelsen och nämnderna. Det kan också ifrågasättas vilket 
parti som ska välja sin ledamot i Österlen VA AB:s styrelse till kommunstyrelsen eller ansva-
rig nämnd.  
Därutöver kan punktens lämplighet ifrågasättas i övrigt också. 
 
Punkten föreslås därför tas bort från aktieägaravtalet. 
 
I aktieägaravtalets punkt 3.2.1 framgår att Styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter och 
sex (6) suppleanter. Envar av Parterna har rätt att utse tre (3) styrelseledamöter och tre (3) sup-
pleanter. 
 
Samordning av ärendet har skett med Tomelilla kommun, då beslutet måste likalydande 
fattas i Tomelilla kommunfullmäktige och i Simrishamns kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2022 
Aktieägaravtal för Österlen VA AB, juni 2022 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Kommunfullmäktige beslutar anta ändrat aktieägaravtal för Österlen VA AB, där punkt 
3.2.2. tas bort från aktieägaravtalet. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 184   Dnr 2022/332 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Tillfälligt kommunstöd med anledning av kriget i Ukraina  

Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden har inkommit med ett förslag till fördelning av det tillfälliga kommunstö-
det med anledning av kriget i Ukraina. 
 
Ett tillfälligt stöd har betalats ut till kommunerna med anledning av kriget i Ukraina. Detta 
stöd har syfte att täcka kostnader under 2022 och 2023 avseende mottagandet av personer 
som har beviljats tillfälligt skydd i Sverige.  
 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, klassificerar det tillfälliga stödet som ett generellt 
statsbidrag då det inte finns några villkor kopplat till bidraget, så som återbetalningskrav. 
Detta innebär att det är kommunfullmäktige som beslutar om hur medlen ska fördelas. To-
talt handlar det om 1 179 000 kr. Socialnämnden föreslår att medlen fördelas enligt nedan-
stående förslag. 
 
I början av året beslutades det centralt i kommunen att en flyktingkoordinator skulle anstäl-
las och att denna skulle finansieras av kommunledningskontoret. Socialförvaltningen blev 
ansvarig för anställningen då vi ansvarar för flyktingmottagandet och kostnaden har bok-
förts här sedan tjänsten blev tillsatt i april. Planen är att tjänsten är tillsatt till och med 
2023. Detta innebär en kostnad på ca 986 000 kr för hela perioden.  
 
Socialförvaltningen föreslår att 986 000 kr tillfaller integrationsverksamheten under avdel-
ningen för Individ- och familjeomsorgen.  
 
Kommunledningskontoret håller med socialnämnden i dess förslag till fördelning förutom 
att vi anser att 408 000 kronor tillfaller socialnämnden i budgettillskott för år 2022. Anled-
ningen till detta ställningstagande är att tilldelade medel ska räcka över tidsperioden 2022 
– 2023. 
Resterande belopp 771 000 kronor reserveras på kommunens balansräkning för att använ-
das år 2023 till socialnämndens integrationsverksamhet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-10-13 
Socialnämndens sammanträdesprotokoll daterad 2022-09-22 § 119 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-16 
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§ 184 forts   Dnr 2022/332 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
: 

• Öka driftsbudgeten avseende år 2022 för generella statsbidrag inom finansförvalt-
ningen med ett belopp om 408 000 kronor   
 

• Öka driftsbudgeten avseende år 2022 för socialnämnden med ett belopp om 
408 000 kronor med fördelning i enlighet med socialnämndens förslag 
 

• Reservera 771 000 kronor på kommunens balansräkning för integrationsverksam-
heten inom socialnämnden avseende år 2023  

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 185   Dnr 2022/339 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Förslag till ändringar i förbundsordning för Sydöstra Skånes Samord-
ningsförbund 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Sydöstra Skånes Samordningsförbund önskar göra förändringar i förbundsordningens § 5 
och § 10. 
Förbundsordningen beskriver hur medlemmarna ska samarbeta inom ramen för förbundet. 
Ett samordningsförbund ska ha en förbundsordning som är fastställd och beslutad av för-
bundets medlemmar. Även förändringar av förbundsordningen ska beslutas av medlem-
marna. Beslut om förbundsordningen tas i en kommun av kommunfullmäktige. 
 
Förslag till ändring i § 5 
2016 ändrades 4 stycket i §5 i förbundsordningen till:  
”Ledamöter och ersättare väljs för fyra år från och med den 1 januari året efter då val av 
fullmäktige i region och kommun har ägt rum”. 
Skälet till ändringen var att alla valda inom kommuner och regioner skulle tillträda samti-
digt. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att återgå till tidigare ordning:  
”Ledamöterna och ersättare från mandatperioden 2019–2022 får förlängt förordnande till 
och med den 31 mars 2023. Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från 
och med den 1 april året efter det år då val av fullmäktige i region och kommuner har ägt 
rum”. 
 
Skälet till förslaget om återgång till tidigare ordning är att tillträdesdatum den 1 januari 
innebär en ny sammansatt styrelse, som aktivt förväntas medverka vid utformandet av 
verksamhetsberättelse samt bokslut, vilket orsakat svårigheter.  
 
Förslag till ändring i § 10 
Nuvarande skrivning: 
”Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska publiceras på kommu-
nerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads anslagstavlor samt finnas tillgängligt på 
förbundets hemsida”. 
 
Förslag till ny skrivning: 
”Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska finnas tillgängligt på 
förbundets hemsida”. 
 
FINSAM önskar att beslut fattas innan december månad. 
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§ 185 forts   Dnr 2022/339 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-30 
E-brev, önskemål om ändring i förbundsordning, 2022-09-26 
Förslag till ändrad förbundsordning för Sydöstra Skånes samordningsförbund, 2022-09-26 
Protokoll från styrelsemöte, 2022-09-26 
Missiv, förslag till ändringar i förbundsordning för Sydöstra Skånes Samordningsförbund 
2022 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna de ändringar som FINSAM föreslår i förbundsordningens §5 och §10. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 186   Dnr 2022/329 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Hållbarhetspolicy - prioriteringar 2024  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige antog 2020-12-14 en Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun. 
Hållbarhetspolicyn gäller för perioden 2021 - 2030 och pekar ut viljeinriktningar och prio-
riteringar och innehåller fokusområden och strategiska ställningstaganden för att lokalt 
bidra till att miljömål, folkhälsomål och FN:s Agenda 2030 och de globala målen ska nås. 
 
Varje år prioriterar kommunfullmäktige och ger start åt 4 fokusområden som ska brytas ner 
av nämnderna i mål- och budgetarbetet. Dessa mål utgör kommunfullmäktiges mål för det 
kommande året och de styr tillsammans med målen för god ekonomisk hushållning och 
uppdrag till nämnderna, nämndernas vidare arbete. Hållbarhetspolicyn ska fungera som ett 
stöd för arbetet med hållbarhet för hela kommunen. Samtliga nämnder ska i sin nämndplan 
beakta de av kommunfullmäktige prioriterade fokusområden, och välja de strategiska ställ-
ningstaganden som passar nämndens verksamhet som sina mål för året. Kommunfullmäk-
tige beslutar om prioritering av Hållbarhetspolicyns fokusområden årligen.  
 
Förslag på prioriteringar för 2024  
Fokusområde 4, Hav och marina resurser 
Fokusområde 10, Hälsa och välbefinnande 
Fokusområde 15, Resilient samhälle och god beredskap 
Fokusområde 16, Cirkulär ekonomi, hållbar produktion och konsumtion. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-13 
Hållbarhetspolicyn för Simrishamns kommun 2021-2030. 
 
Yrkande 
 
Jeanette Ovesson (M) yrkar att man behåller de prioriterade fokusområdena för 2023 även 
under 2023. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Prioriterade fokusområden för 2023 ska gälla även under 2024. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
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§ 186 forts   Dnr 2022/329 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Kommunfullmäktige (beslutsunderlag)  
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§ 187   Dnr 2022/382 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Tilläggsanslag 2023 - Socialnämnden  

Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden har inkommit med ett äskande om ramtillskott för år 2023 uppgående till 
1 900 000 kronor avseende utökad hyreskostnad. 
 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 16 juni, § 145, att häva avtalet med SINAB avse-
ende den planerade utbyggnaden av Solrosen 17 (Galaxen), detta då kostnaden för byggnatio-
nen skulle uppgår till 72 mnkr. 
 
Socialförvaltningens ambition är att få en mer sammanhållen socialtjänst där förvaltningen 
och förvaltningsledningen sitter samlad och därmed ger bättre förutsättningar för systema-
tiskt förbättringsarbete. Därtill behöver man tillse att samtliga medarbetare arbetar i en god 
fysisk arbetsmiljö. Även dessa aspekter var med i planeringen för ombyggnation av Galax-
en. 
 
För att kunna tillgodose ovan har förvaltningen tittat på att fortsatt hyra de lokaler på sjuk-
huset som Individ- och familjeomsorgen sitter i samt ytterligare 2 plan på sjukhuset. Fas-
tighetsägaren har gjort en beräkning som innefattar renovering av dessa lokaler så att de 
blir ändamålsenliga och som också innefattar den ombyggnation och anpassning som krävs 
för att arbetsmiljön ska vara säker för medarbetare samt trivsam för besökare/klienter.  
Uppskattad merkostnad för detta är de äskade medlen. 
 
Då budgetåret 2023 är hårt ansträngt finansiellt så finns det inga möjligheter att tillgodose so-
cialnämndens begäran om ramtillskott. Vill socialnämnden genomföra ovanstående viljeinrikt-
ning så får socialnämnden göra detta inom den budgetram socialnämnden kommer att bli till-
delad för år 2023. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-10-13 
Socialnämndens sammanträdesprotokoll daterad 2022-08-25 § 104 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-18 
 
KOMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Avslå socialnämndens begäran om ramtillskott för år 2023 om 1 900 000 kronor 
 
_______ 
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§ 187 forts   Dnr 2022/382 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 188   Dnr 2022/229 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Carl-Göran Svensson (C) - Lokaler för gymnasieskolan  

Ärendebeskrivning 
 
Carl-Göran Svensson (C) har inkommit med en motion daterad den 24 maj 2022, avseende 
utveckling av en lokalmässigt sammanhållen gymnasieskola i centrala Simrishamn. 
 
Av motionen framgår att Simrishamn behöver en gymnasieskola som lockar fler av kom-
munens egna ungdomar till att studera i Simrishamn. Ett centralt läge är avgörande för att 
attrahera sökande, samt att bygga relationer med ungdomar som kommer till Simrishamn 
från andra kommuner för att studera. Simrishamn kan bli ett alternativ för framtida boende 
och arbete, varför det måste läggas kraft för att få sökande från grannkommuner, genom att 
erbjuda en attraktiv skola.  
 
Med attraktivare lokaler kan också erfarenheten från andra mindre kommuner tas tillvara, 
bland annat genom att erbjuda attraktiva program och inriktningar inom digitalisering, ent-
reprenörskap och spelutveckling, förutom praktiska och högskoleförberedande program. 
 
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- Att KF ställer sig bakom utvecklingen av en lokalmässigt sammanhållen gymnasie-
skola i centrala Simrishamn. 

- Att skyndsamt utreda möjligheterna för hur man kan samla gymnasieskolan i än-
damålsenliga lokaler. 

- Att besluta om en tidsplan för denna process, så att lokalerna kan tas i anspråk inom 
det snaraste. 

 
Barn- och utbildningsnämnden, till vilka motionen remitterades, beslutade vid sammanträ-
de den 20 september 2022, § 87, att motionen anses vara besvarad med hänsyn till barn- 
och utbildningsnämndens pågående arbete med lokalrevision 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-06 
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2022-09-20, § 87  
Inkommen motion från Carl-Göran Svensson (C) - Lokaler för gymnasieskolan, 2022-05-
24  
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§ 188 forts   Dnr 2022/229 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 
• Avslå motionen.  

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 189   Dnr 2022/278 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Lotta Hildebrand (L) och Åke Andrén-Sandberg (L) - Han-
tering av bidrag inom det sociala området  

Ärendebeskrivning 
 
Lotta Hildebrand (L) och Åke Andrén-Sandberg (L) föreslår i inkommen motion daterad 
12 juli 2022 att kommunfullmäktige beslutar att flytta hanteringen av bidrag inom det soci-
ala området fr o m 2023 från Kultur- och fritidsnämnden tillbaka till socialnämnden. 
 
För att ansöka om bidrag inom det sociala området behöver föreningar idag söka sig till 
Kultur- och fritidsnämnden. Motionärerna framför att detta inte är rätt instans för ändamå-
let, då kompetensen inom området finns hos socialnämnden och dess förvaltning. Att rätt 
instans hanterar stödet ger både signaler till civilsamhället att deras arbete värderas av 
kommunen och bättre möjligheter till ökat samarbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2022-10-05 
Motion från Liberalerna, Lotta Hildebrand och Åke Andrén-Sandberg, 22-07-12  
Beslut Kommunfullmäktige 2020-01-27, §17 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Avslå motionen med hänvisning till det samlade bidragsfördelningsuppdrag som 
Kultur- och fritidsnämnden tilldelats av kommunfullmäktige.  
 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsunderlag)  
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§ 190   Dnr 2022/108 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion från Carl-Göran Svensson m fl (C) – Eftersatt underhåll  

Ärendebeskrivning 
 
Centerpartiet har genom Carl-Göran Svensson, Henrik Mårtensson, Anita Svensson och 
Mats Bengtsson inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att utöka den årliga 
investeringsbudgeten med 20 mnkr under åren 2023 till 2026 vilket innebär att den totala 
utgiften för perioden uppgår till 80 mnkr. Denna utgift ska finansieras av kommunens lik-
vida medel enligt motionärerna. 
 
Anledningen till ovanstående är enligt motionärerna att det sparats på underhåll av kom-
munens egendomar vilket har orsakat kapitalförstöring av de gemensamma tillgångarna. 
Vidare konstateras att kommunen har ett stort eget kapital och att kommunen kan finansie-
ra detta med egna tillgängliga medel. 
 
Kommunledningskontoret vill härmed förklara att om kommunen har ett stort eget kapital 
innebär det inte per automatik att det finns gott om likvida medel. 
 
Med anledning av rådande ekonomiska läge, framförallt för budgetåren 2023 till 2025, så 
finns det inte finansiella resurser att möta motionärernas framställan. Sakfrågan är viktig 
att hantera, men det bör göras i kommande budgetprocesser och ställas i jämförelse med 
alla andra behov inom de kommunala verksamheterna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-10-18 
Motion från Centerpartiet 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Avslå motionen 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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