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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
 2022-12-07  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

  
 Beslutande   Jeanette Ovesson (M) 
   Anders Johnsson (M) 
   Jaennine Olesen (M), §§ 194-202 

Peter Rimsby (M) tjänstgör för Jaennine Olesen (M), §§ 
203-212 
Henrik Mårtensson (C), §§ 194-202 
Johan Ohlsson (M) tjänstgör för Henrik Mårtensson (C), 
§§ 203-212 
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), §§ 194-202 
   Johan Ohlsson (M), §§ 194-202 
   Christer Grankvist (S) 
   John Kvarnbäck (MP) 
   Bengt-Åke Lindell (SD) 
   Alf Persson (SD) 
  
   Diana Olsson, kommundirektör 
   Carina Persson, nämndsekreterare  
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
 2022-12-07  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 194 Val av justerare 2022/5  
§ 195 Fastställande av ärendelista 2022/6  
§ 196 Information från kommundirektören 2022/7  
§ 197 Meddelanden 2022/29  
 Protokoll Strategiskt utskott 2022-11-23 2022/449  
§ 198 Information om Skånetrafikens tidtabellsskifte 2022/451  
§ 199 Information från ekonomienheten 2022/391  
§ 200 Information från näringslivsenheten 2022/392  
§ 201 Information från Kontakt Simrishamn 2022/393  
§ 202 Information om Länsstyrelsens inspektion av kommu-

nens Överförmyndarverksamhet 
2022/419  

§ 203 Budget 2024-2028 - Tidplan 2022/420  
§ 204 Tidplan för uppföljningar 2022/421  
§ 205 Initiativärende från Pia Ingvarsson (S) - Åtgärder för 

ekonomisk balans Anställningsstopp för samtliga ad-
ministrativa tjänster 

2022/455  

§ 206 Sysavs framtida inriktning 2022/341  
§ 207 Bemyndigande att teckna kommunens bankkonto 2022/433  
§ 208 Bemyndigande att teckna stiftelsernas bankkonto 2022/434  
§ 209 Mål för God Ekonomisk Hushållning för perioden 

2024 till 2028 
2022/422  

§ 210 Delårsrapport 2022 - SÖRF 2022/264  
§ 211 Beslut gällande hantering av överskott för 2022 - Mil-

jöförbundet 
2022/337  

§ 212 Taxor och avgifter kommunen 2023 - kultur- och fri-
tidsnämnden 

2022/331  
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-07  
 
 
 
 
 
 

§ 194   Dnr 2022/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare 

 Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson (S). 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-07  
 
 
 
 
 
 

§ 195   Dnr 2022/6 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

Till dagens sammanträde har initiativärende inkommit från Pia Ingvarsson (S) om ”Åtgär-
der för ekonomisk balans – Anställningsstopp för samtliga administrativa tjänster”. 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av initiativärende från Pia Ingvarsson 
(S). 

 
_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-07  
 
 
 
 
 
 

§ 196   Dnr 2022/7 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från kommundirektören 

Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information:  

Påminner om energimyndighetens information om att det fortfarande är risk att el kommer 
stängas ner. Något längre förhandsbesked kommer inte kunna ges utan det kan inträffa med 
1 timmes varsel. Nedstängningen sker om nätet överbelastas. Hur länge nedstängningen 
kommer pågå vet man inte, kan variera mellan 1 och 24 timmar. 

Enligt massflyktsdirektivet kommer Simrishamns kommun ta emot 43 personer samt 7 
kvotflyktingar under 2023. Det är inte klart huruvida man får ta med sig antalet man inte 
tog emot under 2022. 

Sjöbo kommun har meddelat att man inte kommer ingå i den nya konstellationen av Leader 
Skåne. 

Tre virusvarianter pågår just nu; Årets influensa, Covid samt RS-virus. RS-viruset drabbar 
inte enbart barn utan även äldre. 

_____ 
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§ 197   Dnr 2022/29 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden 

Följande meddelande redovisas:  

- Protokoll från Strategiskt utskott, 2022-11-23. 

_____ 
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§ 198   Dnr 2022/451 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information om Skånetrafikens tidtabellsskifte 

Trafikingenjör Carina Knutsson informerar om Skånetrafikens tidtabellsskifte som sker den 11 
december 2022. 

2019 inkom en motion till kommunfullmäktige om en busslinje i inlandet. Detta var något 
som även framgick i Översiktsplanen. En arbetsgrupp har gjort en linjenätsöversyn. 

När tidtabellen presenterades blev många upprörda eftersom busstider för skolbarnen inte 
passade längre, linjer var indragna med mera. 

Några av förändringarna är: 

Linje 573 utgår och ersätts av 574. 
Skexp 3 får tätare turer i rusningstid 
Skexp 4 får bytespunkt i Brösarp, förutom några enstaka turer som går direkt till Kristian-
stad. 
Linje 571 och 577 får nya linjesträckningar. 

Konsekvenserna av förändringarna är att för en del blir restiden längre med buss än bil, 
platsbrist på bussarna,  

Busslinjen i inlandet med koppling till tåget från Gärsnäs, fungerar enbart mot Sim-
rishamn. Önskemålet var mot Ystad/Malmö. 

Det har funnits en förbindelse mellan Hammenhög-Borrby som nu tas bort. 

_____ 
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  2022-12-07  
 
 
 
 
 
 

§ 199   Dnr 2022/391 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från ekonomienheten 

Ekonomichef Lars Johan Rosvall informerar om ekonomienheten. 

På enheten arbetar 10 personer. Man ger stöd och service inom ekonomiområdet samt han-
terar upphandlingsarbetet. 

Under 2022 har man tagit i drift ett nytt ekonomisystem, Raindance, som är ett gemensamt 
system för Sjöbo, Tomelilla, Skurup och Simrishamn. 

I beslutstödssystemet, Hypergene har man implementerat en budgetmodul och implemen-
tering av budgetprognos pågår. 

Går igenom enhetens mål där ett av målen är avrop av miljöbilar, vilket är uppfyllt. 

_____ 
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§ 200   Dnr 2022/392 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från näringslivsenheten 

Tillväxtchef Sofie Bredahl informerar om näringslivsenheten där näringsliv, turism, cent-
rumutveckling och marint centrum ingår. 

Under året har man haft seminarier kring energi- och klimatfrågor, smörgåsbord för hållba-
ra affärer samt ett projekt ”framtidens fiskehamn” – ett projekt som drivs fram till 2023. 

Man har dialoger med näringslivet om upphandling samt tittar på framtidens besöksser-
vice. 

Vidare arrangerade man Sillens dag och har startat ett nätverk inom Sveriges fiskekommu-
ner. Man anordnar olika företagsfrukostar samt arrangerar företagsbesök.  

Några pågående projekt inom enheten är Spökgarn samt Mikroplast i marina däggdjur. 

_____ 
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  2022-12-07  
 
 
 
 
 
 

§ 201   Dnr 2022/393 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från Kontakt Simrishamn 

Enhetschef Tobias Garsén informerar om Kontakt Simrishamn. 

Enheten består av 8 personer. Hittills i år har det inkommit 53 000 ärenden vilket innebär 
225 kontakter per dag. 70 % av dessa kontakter sker via telefon. Målsättningen är att ett 
samtal ska besvaras inom 30 sekunder. 

53 % av alla frågor som inkommer besvaras av Kontakten. Resterande kopplas vidare till 
berörd enhet/tjänsteperson. 

Under pandemin minskade antalet besökare avsevärt men det har börjat öka igen. 

Enheten hanterar vissa myndighetsärenden såsom faderskap och dödsboanmälningar. 

Kundnöjdhetsundersökning skickas ut till de som tar kontakt via e-post. 

Man arbetar för att få över fler ärendetyper. Simrishamnsförslaget hanteras numera av en-
heten. 

_____ 
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§ 202   Dnr 2022/419 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information om Överförmyndarverksamhet 

Överförmyndare Roland Persson informerar om överförmyndarverksamheten. 

Fr o m den 1 januari 2023 övergår arbetet till ny nämnd i Tomelilla. 

Idag finns 2 handläggare i Simrishamn som sköter ärenden som är ca 400. Flertalet av des-
sa är Godmanskap. 

80-85 nya ärenden inkommer per år och ungefär samma antal avslutas. 

Man har strax över 200 personer som har uppdrag som god man/förvaltare. Har inte varit 
några större problem att få tag i personer för uppdrag. 

Årsredovisning tas in för samtliga uppdrag årsvis. Samtliga gås igenom och en del djup-
granskas. Vid senaste genomgången utdelade en anmärkning vilket tyder på att enheten har 
skickliga gode män/förvaltare. Ett ärende har polisanmälts. 

Inför övergången till Tomelilla gås samtliga ärenden igenom. 

En gång per år gör Länsstyrelsen en inspektion över verksamheten. Vid senaste inspektio-
nen framkom kritik på vissa punkter, dock inga allvarliga brister. 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-07  
 
 
 
 
 
 

§ 203   Dnr 2022/420 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Budget 2024-2028 - Tidplan  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret lämnar i detta ärende förslag till tidplan för arbetet med budget 
2024–2028.  
 
Nämndernas antagna budgetskrivelser avseende investeringsbudget och exploateringsbud-
get ska lämnas in till ekonomienheten den 27 mars. Budgetberedningen kommer därefter 
att träffa nämnderna enskilt och har dialog med dem utifrån antagna budgetskrivelser den 
13 och 14 april. Denna dialog genomförs av nämndens presidium. Därefter är det i tidpla-
nen avsatt två tillfällen för budgetberedningen att träffas innan kommunfullmäktige vid 
juni månads sammanträde beslutar om investerings- och exploateringsbudgetramarna samt 
investerings- och exploateringsprojekt för år 2024 med plan för åren 2025–2028. 
 
Den 2 augusti ska nämndernas antagna budgetskrivelser innehållande drift och mål samt 
antagen internkontrollplan för 2024 lämnas in till ekonomienheten. Budgetberedningen 
kommer därefter att träffa nämnderna enskilt och har dialog med dem utifrån de antagna 
budgetskrivelser den 17 och 18 augusti. Denna dialog genomförs av nämndens presidium. I 
tidplanen ges utrymme för budgetberedningen att därefter träffas vid två tillfällen. Den 4 
oktober påbörjar sedan det strategiska utskottet den politiska beredningen gällande slutlig 
budget.  
 
Den 13 september ska bolagen, förbunden och eventuellt nämnderna lämna in förslag på 
taxor för 2024. 
 
Budgeten och taxorna fastställs av fullmäktige den 30 oktober 2023. 
 
Innan utgången av december 2023 ska nämnderna fattat beslut om internbudgeten, inklusi-
ve mål. I januari 2024 är det tänkt att nämnderna ska informera fullmäktige om budgeten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2022-11-10 
Tidplan för budget 2024–2028 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 
▪ Godkänna förslag till tidplan för budgetprocessen 2024–2028. 
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  2022-12-07  
 
 
 
 
 
 

§ 203 forts   Dnr 2022/420 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samtliga nämnder  
Ekonomienheten 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-07  
 
 
 
 
 
 

§ 204   Dnr 2022/421 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Tidplan för uppföljningar  

Ärendebeskrivning 
 
Inför budgetår 2023 föreslås att kommunstyrelsen begär in uppföljningar av nämnderna två 
gånger per år. Vid dessa två uppföljningar kräver kommunstyrelsen in både en ekonomisk 
uppföljning med ett periodresultat och en helårsprognos av driftsbudgeten. Detta gäller 
även för investeringsbudgeten och exploateringsbudgeten. Dessutom begär kommunstyrel-
sen in en prognos för måluppfyllelsen på en aggregerad nivå av nämnderna vid dessa två 
uppföljningar.  
 
Här överlämnar kommunledningskontoret förslag till tidplan för helårsprognoser 2022.  
 
Prognos Avser Inlämning KLK SU Ks KF 
DR 1 30 april 15 maj 24 maj 7 juni 19 juni (info) 
DR 2 31 augusti Särskild tidplan   Oktober 

 
DR 2 blir den formella lagstadgade delårsrapporten som granskas och bedöms av reviso-
rerna och formellt behandlas i kommunfullmäktige. 
 
Är det tidsmässigt möjligt ska delårsrapporten nämndbehandlas innan inlämnandet till 
kommunledningskontoret sker eller åtminstone senast till ärendet går upp på SU. Det är 
respektive nämnd som är ansvarig för prognoserna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 
 

• Anta föreslagen tidplan för uppföljning av ekonomi och verksamhet att gälla för 
verksamhetsåret 2023. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-07  
 
 
 
 
 
 

§ 205   Dnr 2022/455 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Initiativärende från Pia Ingvarsson (S) - Åtgärder för ekonomisk balans 
Anställningsstopp för samtliga administrativa tjänster  

Ärendebeskrivning 
 
Till dagens sammanträde har Pia Ingvarsson (S) lämnat in ett initiativärende ” Åtgärder för 
ekonomisk balans - Anställningsstopp för samtliga administrativa tjänster” 
 
Beslutsunderlag 
 
Initiativärende från Pia Ingvarsson (S), 2022-12-07. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Initiativärendet skicks vidare för beredning. 
 

• Ärendet ska hanteras vid Strategiska utskottets sammanträde den 1 februari 2023. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommundirektör Diana Olsson 
Pia Ingvarsson (S) 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-07  
 
 
 
 
 
 

§ 206   Dnr 2022/341 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Sysavs framtida inriktning  

Ärendebeskrivning 
 
Sysavs ägarsamråd beslutade den 26 maj 2021 att tillsätta ett ”Framtidsråd” med en repre-
sentant per ägarkommun. Syftet med att tillsätta ett framtidsråd var att uppnå en brett för-
ankrad syn på Sysavs framtida inriktning som sedan kunde presenteras för ägarna för slut-
lig behandling och beslut i ägarkommunerna. 
 
Nuvarande konsortialavtal upphör att gälla den 31 december 2025, men förlängs med 5 år i 
sänder om det inte sägs upp av någon av ägarna senast två år före avtalstidens slut. En för-
ankrad syn på Sysavs framtida inriktning bland ägarna bedömdes vara en fundamental del 
för att ta ställning till frågan om en förlängning av nuvarande konsortialavtal i 5 år alterna-
tivt ett förnyat konsortialavtal med samma ägare som idag eller en eventuell förändrad 
ägarstruktur. 
 
Framtidsrådet har nu i koncensus nått en samsyn avseende Sysavs framtida inriktning. 
Framtidsrådet har den 28 juni 2022 också enats om att föreslå ägarna att nu gällande kon-
sortialavtal rörande villkor för samarbete i Sysav inte bör sägas upp, vilket innebär att avta-
let förlängs på oförändrade villkor under i vart fall fem år från och med den 1 januari 2026. 
 
Ägarsamrådets slutliga ställningstagande gällande Sysavs framtida inriktning planeras att 
läggas fast vid ordinarie möte i maj 2023 för att sedan slutligen beslutas av Sysavs styrelse 
i juni 2023.  
 
Inför ägarsamrådets slutliga ställningstagande behöver respektive ägarkommun behandla 
frågan senast den 28 februari 2023.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 13 november 2022 
Sysavkoncernens framtida inriktning och konsortialavtal, 26 september 2022 
Följebrev, Underlag för beslut om Sysavs framtida inriktning, 26 september 2022. 
Bilaga1, Förslag till framtida inriktning för Sysavkoncernen, 30 augusti 2022 
 
Yrkanden 
 
Jeanette Ovesson (M) yrkar att ärendet bordlägges till kommunstyrelsens sammanträde i 
januari 2023. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-07  
 
 
 
 
 
 

§ 206 forts   Dnr 2022/341 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Ärendet bordlägges till kommunstyrelsens sammanträde den 18 januari 2023. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-07  
 
 
 
 
 
 

§ 207   Dnr 2022/433 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Bemyndigande att teckna kommunens bankkonto  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade §259 2019 att lämna bemyndigande för ekonomichef Lars-Johan 
Rosvall, redovisningsansvarig ekonom Helen Esperup, ekonom Elise Andersson, ekonomiad-
ministratör Katarina Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadministra-
tör Anneli Engdahl samt upphandlingsstrateg Marcus Bäckström, att två i förening, teckna 
kommunens bank-, bankgiro- och plusgirokonto. 
 
Kommunstyrelsen beslutade därtill att utse Lars-Johan Rosvall och Helen Esperup som syste-
madministratörer för kommunens internetbank med Katarina Spanowsky som ersättare.  
 
Beroende på personalförändringar behöver ett nytt beslut fattas om bemyndigande att teckna 
kommunens bankkonto. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, 2022-11-14 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT  
 

• Simrishamns kommun lämnar bemyndigande för ekonomichef Lars-Johan Rosvall, re-
dovisningsansvarig ekonom Helen Esperup, ekonom Elise Andersson, ekonomiadmi-
nistratör Katarina Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadmi-
nistratör Åsa Ståhlbrand samt upphandlingsstrateg Marcus Bäckström, att två i före-
ning, teckna kommunens bank-, bankgiro- och plusgirokonto.   
 

• Simrishamns kommun utser Lars-Johan Rosvall och Helen Esperup som systemadmi-
nistratörer för kommunens internetbank med Katarina Spanowsky som ersättare.  
 

• Ovanstående föreslås gälla från och med den 7 december 2022 och tills vidare. Kom-
munstyrelsens bemyndigande enligt §259 2019 upphör därmed att gälla från den 7 de-
cember 2022. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Lars Johan Rosvall 
Helen Esperup 
Elise Andersson  
Katarina Spanowsky  
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-07  
 
 
 
 
 
 

§ 207 forts   Dnr 2022/433 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Jenny Davidsson  
Åsa Ståhlbrand 
Marcus Bäckström 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-07  
 
 
 
 
 
 

§ 208   Dnr 2022/434 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Bemyndigande att teckna stiftelsernas bankkonto  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade §260 2019 att lämna bemyndigande till ekonomichef Lars-Johan 
Rosvall, redovisningsansvarig ekonom Helen Esperup, ekonom Elise Andersson, ekonomiad-
ministratör Katarina Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadministra-
tör Anneli Engdahl samt upphandlingsstrateg Marcus Bäckström, att två i förening, teckna 
konton för följande av Simrishamns kommuns förvaltade stiftelser (donationsfonder): 
 
Beroende på personalförändringar behöver ett nytt beslut fattas om bemyndigande att teckna 
stiftelsernas bankkonto.  
 
Bemyndigande lämnas till ekonomichef Lars-Johan Rosvall, redovisningsansvarig ekonom 
Helen Esperup, ekonom Elise Andersson, ekonomiadministratör Katarina Spanowsky, ekono-
miadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadministratör Åsa Ståhlbrand samt upphandlings-
strateg Marcus Bäckström, att två i förening, teckna konton för följande av Simrishamns kom-
muns förvaltade stiftelser (donationsfonder):  
 
Stiftelsen Augusta Östbergs minne  
Stiftelsen Johan och Gull Nilssons fond  
Stiftelsen Justus Ingemanssons fond  
Stiftelsen Skolans samfond  
Stiftelsen Social samfond  
Stiftelsen Sten Folke Ulfstands minnesfond  
Stiftelsen Yngve Östbergs donationsfond  
Stiftelsen 13:e novembersfond 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, 2022-11-14 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Simrishamns kommun lämnar bemyndigande för ekonomichef Lars-Johan Rosvall, re-
dovisningsansvarig ekonom Helen Esperup, ekonom Elise Andersson, ekonomiadmi-
nistratör Katarina Spanowsky, ekonomiadministratör Jenny Davidsson, ekonomiadmi-
nistratör Åsa Ståhlbrand samt upphandlingsstrateg Marcus Bäckström, att två i Kom-
munstyrelsen förening, teckna stiftelsernas bankkonto. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-07  
 
 
 
 
 
 

§ 208 forts   Dnr 2022/434 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

• Ovanstående föreslås gälla från och med den 7 december 2022 och tills vidare. Kom-
munstyrelsens bemyndigande enligt §260 2019 upphör därmed att gälla från den 7 de-
cember 2022. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Lars-Johan Rosvall 
Helen Esperup  
Elise Andersson  
Katarina Spanowsky  
Jenny Davidsson  
Åsa Ståhlbrand 
Marcus Bäckström 
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§ 209   Dnr 2022/422 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Mål för God Ekonomisk Hushållning för perioden 2024 till 2028  

Ärendebeskrivning 
 
I kommunallagens 11 kapitel, Mål för den ekonomiska förvaltningen, § 1 står att kommu-
ner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som 
bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§. Fullmäktige ska be-
sluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. 
 
I 6 kapitlet § 11 står vidare att de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning ska anges. Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I 
planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
 
När det gäller finansiella mål kan det lagstadgade balanskravet, det vill säga att intäkterna 
ska överstiga kostnaderna, anses utgöra ett minimikrav för kommunens ekonomi. Andra 
utgångspunkter är att kommunens ekonomi behöver vara sådan att det finns en reserv för 
oförutsedda händelser. Kommunen ska också klara svängningar i konjunkturen med åtföl-
jande förändringar i skatteunderlaget utan större ingrepp i verksamheten. 
 
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag på finansiella mål och verksamhetsmål 
kopplat till god ekonomisk hushållning.  
 
För de finansiella målen är det framtagit fyra mål kopplade till god ekonomisk hushållning. 
Dessa fyra målen kan anses spegla en miniminivå för att upprätthålla en stabil finansiell 
grund för kommunen. 
 
För de verksamhetsmässiga målen kopplade till god ekonomisk hushållning är det framta-
git ett förslag per nämnd och styrelse. Kommunledningskontoret anser att det räcker med 
att fastställa ett mål per nämnd och styrelse för att koppla och upprätthålla en god ekono-
misk hushållning i kombination med de finansiella målen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-11-14 
Upprättat förslag på Mål för God Ekonomisk Hushållning 
 
Yrkanden 
 
Jeanette Ovesson (M) yrkar att man föreslår kommunfullmäktige att anta målen för God 
Ekonomisk Hushållning. 
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§ 209 forts   Dnr 2022/422 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Lars Johansson (S) yrkar som tillägg under Verksamhetsmål: Stopp för samtliga administ-
rativa ny- och återanställningar att tillämpas tillsvidare i avvaktan på förnyad prövning i 
kommunstyrelsen. 
 
Ajournering 
 
Ajournering är begärd och verkställs kl 16.15-16.20. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande om att anta målen mot Lars Johanssons (S) 
yrkande om tillägg under Verksamhetsmål och finner att kommunstyrelsen beslutat anta 
målen.  
 
Votering är begärd och ska verkställas. 
 
Omröstning 
 
Den som röstar för att anta målen röstar Ja. 
 
Den som röstar för Lars Johanssons (S) yrkande med tillägg yrkar Nej. 
 
Voteringen utfaller med 8 Ja-röster; Jeanette Ovesson (M), Anders Johnsson (M), Peter 
Rimsby (M), Johan Ohlsson (M), Åke Andrén Sandberg (L), Paul Frogner Kockum (KD), 
Tomas Assarsson (SD) och Malin Yngvard (SD), 
 
4 Nej-röster; Pia Ingvarsson (S), Lars Johansson (S), Berit Olsson (S), Andreas Sjögren (S) 
samt  
 
avstår en ledamot från att rösta; Mats Sundbeck (V). 
 
Kommunstyrelsen har beslutat anta målen för God ekonomisk Hushållning. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Anta målen för God Ekonomisk Hushållning för perioden 2024-2028. 
 
Reservationer 
 
Mot beslutet reserverar sig Pia Ingvarsson (S), Lars Johansson (S), Berit Olsson (S) och 
Andreas Sjögren (S). 
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§ 209 forts   Dnr 2022/422 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 210   Dnr 2022/264 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Delårsrapport 2022 - SÖRF  

Ärendebeskrivning 
 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har inkommit med sin delårsrapport för tertial 2 
år 2022.  
 
Förbundets resultat efter andra tertialet blev ett överskott på 568 tkr. Prognosen för helåret 
indikerar ett positivt resultat om 100 tkr, vilket är i enlighet med budgeterat resultat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-11-14 
Sammanträdesprotokoll Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund § 27 daterad 2022-09-27 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds delårsrapport tertial 2/2022 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Godkänna delårsrapporten för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund tertial 2 år 
2022 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 211   Dnr 2022/337 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Beslut gällande hantering av överskott för 2022 - Miljöförbundet  

Ärendebeskrivning 
 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund har inkommit med en begäran om att få behålla 
2022 års ekonomiska överskott. 
 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund beslutade den 19 september 2022, § 60, att förslå 
kommunfullmäktige i Ystad, Simrishamn och Tomelilla kommuner att förbundet får behål-
la det prognostiserade överskottet 2022 i stället för att återbetala överskottet till medlem-
marna. 
 
Kommunledningskontoret har inget att erinra mot begäran. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-11-14 
Ystad – Österlenregionens miljöförbunds Sammanträdesprotokoll daterad 2022-09-19 § 60 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

• Ystad-Österlenregionens Miljöförbund får behålla sitt överskott för året 2022 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 212   Dnr 2022/331 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Taxor och avgifter kommunen 2023 - kultur- och fritidsnämnden  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunens taxor och avgifter 2023 behandlades av kommunfullmäktige den 28 novem-
ber 2022. Kultur- och fritidsnämndens taxor 2023 lyftes då ut för att justeringar i deras 
taxor behövdes göras. Nu har kultur- och fritidsnämnden kommit in med nya taxeförslag 
för 2023. 
 
Tillägg och ändringar i taxan för uthyrning av samlingslokaler, permanenta upplåtelser, 
idrottsplatser och övrigt samt taxan för uthyrning av sporthall, simhall, utomhusbad, bow-
linghall och skjuthall har kultur- och fritidsnämnden markerat med röd text. 
Rödmarkerad text och avgifter som är genomstruken kommer att tas bort till år 2023. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-12-05 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-12-01 
KFN taxor 2023 inklusive ny taxa fritidsanläggningar   
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 
▪ Fastställa kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter att gälla fr.o.m. 2023-01-

01. 
 
- Taxa för uthyrning av samlingslokaler, permanenta upplåtelser,  
   idrottsplatser och övrigt 
- Taxa för uthyrning av sporthall, simhall, utomhusbad, bowlinghall och  
   skjuthall 
- Taxa för lotteri  
- Avgifter för Biblioteket  
- Taxa för Österlens museum  
- Försäljning och förmedling av bilder Österlens museum  

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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