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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
 2023-02-15  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 

Deltagande  Ingela Bröndel (M) tjänstgör för Jeanette Ovesson (M) 
Anders Johnsson (M) 
Peter Rimsby (M) tjänstgör för Jaennine Olesen (M) 
Henrik Mårtensson (C) 
Johan Ohlson (M) tjänstgör för Åke Andrén Sandberg (L) 
Paul Frogner Kockum (KD) 
Pia Ingvarsson (S) 
Lars Johansson (S), §§ 29-38 
Christl Bengtsson (S) tjänstgör för Lars Johansson (S), §§ 
39-53 
Berit Olsson (S) 
Andreas Sjögren (S) 
Mats Sundbeck (V) 
Tomas Assarsson (SD) 
Malin Yngvard (SD) 

 
Övriga deltagande Monica Jakobsson Höckert (C) 

Christ Bengtsson (S), §§ 29-38 
Christer Grankvist (S) 

 John Kvarnbäck (MP) 
Bengt-Åke Lindell (SD) 
Alf Persson (SD) 
 
Gudrun Schyman (KIS) – insynsplats 

 
 Diana Olsson, kommundirektör 
 Carina Persson, nämndsekreterare 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
 2023-02-15  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 29 Val av justerare 2023/9 4 
§ 30 Fastställande av ärendelista 2023/10 5 
§ 31 Information från kommundirektören 2023/11 6 
§ 32 KF Ystads kommun 2023-01-19 För kännedom; 

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst enligt lag  2003778 

2023/59 7 

§ 32 Minskning av nämndernas investeringsbudgetar 2023 
med 10 % 

2021/354 7 

§ 32 Protokoll Strategiskt utskott 2022 2022/449 7 
§ 33 "Simrishamn 900 år" 2023/16 8 
§ 34 Detaljplan för Garvaren 11 m.fl 2023/5 9 
§ 35 Avsiktsförklaring Skåneexpressen 3 2023/15 10 
§ 36 Lönekartläggning 2022 2023/20 11 
§ 37 Arvode - kommunala bolag (se ärende 29) 2023/49 12 
§ 38 Redovisning av delegeringsbeslut 2023/27 13 
§ 38 Förvaltningschefens delegationsbeslut 2023 2023/82 13 
§ 39 Detaljplan för del av Borrby 321:1 2022/84 14-15 
§ 40 Detaljplan för Garvaren 11 m.fl. 2023/5 16-17 
§ 41 Initiativärende från Pia Ingvarsson (S) - Åtgärder för 

ekonomisk balans Anställningsstopp för samtliga ad-
ministrativa tjänster 

2022/455 18-19 

§ 42 Avsiktsförklaring Skåneexpressen 3 2023/15 20-21 
§ 43 Lönekartläggning 2022 2023/20 22-23 
§ 44 Arbetsmiljödelegation 2023/21 24-25 
§ 45 Medborgarlöfte och handlingsplan för 2023 2023/51 26 
§ 46 Ansökan om utökad budgetram - SÖRF 2022/276 27 
§ 47 Taxor och avgifter kommunen 2023 - Barn- och utbid-

lningsnämnden 
2022/331 28 

§ 48 Anhållan om investeringsmedgivande med kommunal 
borgen och utökat låneutrymme Garvaren 16 

2022/458 29-30 

§ 49 Tjänstekoncessionsupphandling om kommunens ren-
hållningsuppdrag 

2023/22 31 

§ 50 Policy för kommunalt partistöd 2023/26 32 
§ 51 Arvode - kommunala bolag 2023/49 33-34 
§ 52 Simrishamnsförslag ID:1206 Ta bort Simrishamnsför-

slaget, inför medborgarförslag 
2022/322 25-36 

§ 53 Firmatecknare kommunstyrelsen 2023/80 37-28 
 

 

3



  
 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-15  
 
 
 
 
 
 

§ 29   Dnr 2023/9 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare 

Att justera dagens protokoll utses Pia Ingvarsson (S).  

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-15  
 
 
 
 
 
 

§ 30   Dnr 2023/10 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 

• Godkänna upprättad ärendelista. 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-15  
 
 
 
 
 
 

§ 31   Dnr 2023/11 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från kommundirektören 

Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information: 

Handlingar tillhörande ärendet om Avsiktsförklaring, Skåneexpressen, har bytts ut till att 
enbart gälla linje 3. 

Under året kommer kommunstyrelsen erbjudas utbildning i Barnkonventionen. 

Barnkonventionen är lag sedan 1 januari 2020. 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-15  
 
 
 
 
 
 

§ 32   Dnr 2023/12 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas: 

- Beslut från Ystad kommun, kommunfullmäktige 2023-01-19: handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag 200 37 78. 

- Minskning av nämndernas investeringsbudget 2023 med 10 procent. 

- Protokoll från Strategiska utskottet, 2022-12-14 samt 2023-02-15. 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-15  
 
 
 
 
 
 

§ 33   Dnr 2023/16 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information om "Simrishamn 900 år" 

 Enhetschef Lena Alebo och kulturutvecklare Elisabeth Wikenhed informerar om ”Sim-
rishamn 900 år”. 

Arbetet påbörjades under år 2022. En logga är framtagen som en ”ordbild” med kommu-
nens färger. Möjlighet finns för andra intressenter att använda loggan. 

Lena Alebo är författare till en triologi om Simrishamn. Två böcker är redan utgivna och 
den tredje boken kommer ges ut i slutet av 2023. 

En basutställning öppnades på museet på nyårsafton. 

Man har skapat en App – Simrishamn 900 år – där texter är inlästa på svenska respektive 
engelska. 

Några av årets evenemang är bland annat en föreläsning om Fru Ide som sker i kyrkan på 
skärtorsdagen. I maj kommer det författarbesök från Norge. Den 15 maj får vi besök av ett 
Vikingaskepp med en besättning på 10 personer.  

Under vecka 20/2023 är samtliga kommunens 3:e klassare inbjudna för att deltaga i olika 
aktiviteter. 

Man har skapat en jubileumsbakelse innehållande äpple och valnötter. 

Program för årets firande av Simrishamn 900 år finns på hemsidan, 
www.simrishamn.se/900 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-15  
 
 
 
 
 
 

§ 34   Dnr 2023/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information om Detaljplan för Garvaren 11 m.fl 

På dagens sammanträde ska ärendet om ”Detaljplan Garvaren 11” behandlas. 

Planarkitekt Oskar Karlsson informerar om ärendet. Området ligger utmed Branteviksvä-
gen intill padelhallen. 

Platsen är idag obebyggd och lämpar sig väl för bostäder. 

Planen kommer bland annat medge lagerverksamhet eftersom detta redan finns på området. 

_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-15  
 
 
 
 
 
 

§ 35   Dnr 2023/15 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information om ”Avsiktsförklaring Skåneexpressen 3” 

På dagens sammanträde ska ärendet om ”Avsiktsförklaring Skåneexpressen 3” behandlas. 

Översiktsplanerare Ann-Sofie Pellas informerar om ärendet. 

Avsiktsförklaringen avsåg tidigare både linje 3 och 4 men har nu delats upp och gäller en-
bart linje 3 mot Kristianstad. 
 
Avsiktsförklaringen gäller Simrishamn-Tomelilla-Region Skåne. 
 
Ann-Sofie Pellas går igenom kommunens ansvar vad gäller väghållning, hållplatser, inve-
steringar, ägande och skötsel. 
 
Hållplatsernas standard är baserad på antalet påstigande på respektive hållplats. 
 
_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-15  
 
 
 
 
 
 

§ 36   Dnr 2023/20 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Lönekartläggning 2022 

På dagens sammanträde ska ärendet om ”Lönekartläggning 2022” behandlas.  

HR-chef Martin Sjögren informerar om ärendet. 
 
När det gäller lönekartläggning tittat på detta utifrån 3 perspektiv: lika, likvärdig och hie-
rarkisk. 
 
När det gäller lika tittar man på yrken som har samma AID-kod  (= klassificeringssystem) 
vilket är framtaget av fackförbund och arbetsgivare. Man jämför yrken som utför samma 
arbetsuppgifter men kan ha olika titlar. Finns det en skillnad mellan män och kvinnors lön 
måste man titta vidare på detta. 
 
När det gäller likvärdig jämförs befattningar som har samma BAS-värdering. Detta innebär 
t ex ansvarsfördelning och arbetsmiljöförhållanden. Man tittat på kvinnodominerade be-
fattning mot icke kvinnodominerade grupper. 
 
Hierarkisk innebär att man tittat på kvinnodominerade grupper som anses vara tyngre och 
har en högre BAS-värdering och man jämför med icke kvinnodominerade grupper. 
 
_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-15  
 
 
 
 
 
 

§ 37   Dnr 2023/49 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Arvode - kommunala bolag 

Vid dagens sammanträde ska ärendet om ”Arvode – kommunala bolag” behandlas. 

Bitr kommundirektör Anita Ipsen informerar om ärendet. 
 
Bolagen är egna juridiska personer och fastställer sina arvoden vid bolagsstämman. 
 
När det gäller Simrishamns Bostäder och Simrishamns Näringslivsutveckling ska deras 
respektive styrelser bestå utav samma personer. 5 ledamöter och 5 ersättare ska ingå i sty-
relserna. 
 
Jämförelser har gjorts med andra kommuners bolag, men det är svårt att jämföra eftersom 
uppdragen i sig kan variera. 
 
Österlens Kommunala Renhållnings AB, ÖKRAB, samt Österlen VA AB är delägda bolag. 
När det gäller ÖKRAB följer man Simrishamns regler för arvoden och Österlen VA AB 
följer reglerna för Tomelilla kommun. 
 
Arvoden för bolagen kan jämföras med arvodena i en mindre nämnd i kommunen. 
 
_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-15  
 
 
 
 
 
 

§ 38   Dnr 2023/27 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Redovisning av delegeringsbeslut 

Följande delegeringsbeslut redovisas:  

- Förvaltningschefen delegeringsbeslut gällande kvittering av värdeförsändelser. 
 
_____ 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-15  
 
 
 
 
 
 

§ 39   Dnr 2022/84 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Detaljplan för del av Borrby 321:1  

Ärendebeskrivning 
 
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för tillfällig parkering på kommunal 
mark inom del av fastigheten Borrby 321:1, vid Kyhls strandbad. Tillfällig parkering fö-
reslås på mark som idag delvis används för ändamålet, men som inom gällande detaljplan 
är avsedd för markanvändningen Natur.  
 
Kommunen är markägare till Borrby 321:1. En mindre del av planområdet är privatägt men 
förvaltas av en vägförening. Detaljplanen föreslår att all mark ges kommunalt huvudman-
naskap. 
 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 27 januari 2022, § 12, att 
godkänna ändring av detaljplan för del av Borrby 321:1 för samråd. Detaljplanen var före-
mål för samråd under perioden 19 februari – 17 mars 2022.  
 
Ett reviderat och utökat planområde innebär att ny detaljplan behövs istället för ändring av 
detaljplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog därför samhällsplaneringsnämnden 
besluta att planbeskedet ändras till att ta fram en detaljplan med standardförfarande. Sam-
hällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 17 november 2022, § 243, att 
godkänna ändrat planbesked, godkänna att ny detaljplan tas fram med standardförfarande 
samt att godkänna detaljplanen för samråd.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare tagit del av planens samrådshandlingar när 
den blev handlagd som en ändring av detaljplan. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 
23 mars 2022, § 43, framfördes inga synpunkter utifrån de redovisade samrådshandlingar-
na. 
 
Detaljplanen är ute på nytt samråd under perioden 26 november – 17 december 2022. 
Kommunledningskontoret har begärt anstånd med att lämna synpunkter till den 16 februari 
2022, för att planen ska kunna beredas i utsatta datum för det strategiska utskottet och 
kommunstyrelsen. Planeringsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen har godkänt 
kommunledningskontorets förfrågan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-15 
Kungörelse del av Borrby 321:1 – nytt samråd, 2022-11-23 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-11-17, § 243 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-15  
 
 
 
 
 
 

§ 39 forts   Dnr 2022/84 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Plankarta, 2022-11-03 
Planbeskrivning, 2022-11-03 
Miljöundersökning, 2022-11-03 
Sammanställning av yttranden tidigare i processen, 2022-11-03 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 
• Inga synpunkter lämnas i samrådsskedet.  
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planeringsenheten 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-15  
 
 
 
 
 
 

§ 40   Dnr 2023/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Detaljplan för Garvaren 11 m.fl.  

Ärendebeskrivning 
 
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för förtätning av bostäder och verksam-
heter i ett stationsnära och centralt läge i Simrishamns tätort, i enlighet med planprogram-
met för Skansenområdet. 
 
Planområdet utgörs av fastigheterna Garvaren 11 och Simrishamn 3:1. Garvaren 11 ägs av 
Klas Hanssons Åkeri och Simrishamn 3:1 ägs av Simrishamns kommun.  
 
Planområdet är cirka 15 000 m2. 
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och handläggs enligt Plan- och bygglagens 
(2010:900) regler för standardförfarande. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen sökte den 29 oktober 2021 planbesked för ny detaljplan 
för Garvaren 11. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 november 2022 § 241 att ge 
positivt planbesked för detaljplanen Garvaren 11 m.fl.  
 
Den 15 december 2022, § 254, beslutade samhällsplaneringsnämnden att godkänna detalj-
planen Garvaren 11 m.fl. för samråd.  
 
Garvaren 11 m.fl. är föremål för samråd under perioden 7 januari – 4 februari 2023. Ett 
samrådsmöte hålls i stora salen i kommunhuset den 31 januari kl.18. 
 
Utifrån redovisade samrådshandlingar föreslår kommunledningskontoret till kommunsty-
relsen att inga synpunkter lämnas i rubricerat ärende. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-17 
Kungörelse Garvaren 11 m.fl. – samråd, 2023-01-02 
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-12-15, § 254 
Planbeskrivning, 2022-12-01 
Plankarta, 2022-12-01 
Bullerutredning, 2022-06-11 
Miljöteknisk markundersökning, 2022-05-13 
Riskutredning, 2022-04-26 
Miljöbedömning/miljöundersökning, 2022-04-07 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-15  
 
 
 
 
 
 

§ 40 forts   Dnr 2023/5 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 
• Inga synpunkter lämnas i samrådsskedet.  
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planeringsenheten 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-15  
 
 
 
 
 
 

§ 41   Dnr 2022/455 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

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

Ärendebeskrivning 
 
Pia Ingvarsson (S) har i ett initiativärende daterat 7 december 2022 yrkat att införa anställ-
ningsstopp för samtliga administrativa tjänster som åtgärd för ekonomisk balans.  
 
I syfte att så längt som möjligt freda de välfärdsskapande basverksamheterna yrkar Social-
demokraterna därför att införa;  
 

• Generellt stopp för alla nyanställningar i icke volymberoende befolkningsrelaterade 
lagbundna kärnverksamheter (förskola, skola, hemtjänst mm) 

• Stopp för alla återanställningar av administrativa tjänster, som assistenter, mellan-
chefstjänster, handläggare, chefstjänster inom förvaltningsledningar m fl.  
 

Vidare menar motionären att om återanställningen oundgängligen är nödvändig för verk-
samhetens bedrivande krävs dispens för anställningen vilken kan medges då synnerliga 
skäl förlägger efter prövning av kommunens HR-chef.  
 
Simrishamns kommun har en framtida ansträngd ekonomisk situation, likt flertalet av lan-
dets kommuner. Det finns all anledning att hålla noggrann koll på de kommunala utgifterna 
och att framtida budgetarbete bör präglas av restriktivitet.  
 
Varje nämnd och förvaltning är ålagda att följa sin budget. Det är dock kommunstyrelsen 
som är anställningsmyndighet och också den som delegerar ansvaret för anställningar till 
förvaltningschefer och övriga chefer i organisationen.  
 
När det uppstår en vakans på en tjänst måste ansvarig chef bedöma om tjänster kan återbe-
rättas givet de ekonomiska ramar som finns. Om behovet finns av återanställning i verk-
samheten prövas i första hand av närmaste chef och därefter av förvaltningschef som yt-
terst ansvarig för förvaltningens arbete och utförande.  
 
HR-chef kan vara behjälplig med att titta på eventuella konsekvenser för om verksamheten 
inte tillsätter en tjänst, men gör ingen bedömning om anställning ska göras eller ej. Behö-
ver en överprövning av förvaltningschefens beslut göras så ligger det närmare kommundi-
rektörens uppdrag, enligt dennes instruktion, att göra en bedömning om rekryteringsbehov 
kopplat till att ha koncernperspektiv för verksamheten  
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-15  
 
 
 
 
 
 

§ 41 forts   Dnr 2022/455 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Förvaltningarna/nämnderna har redan ett aktivt och pågående arbete med att minska på 
administration vilket redovisningen i ärendet visar på. Kommunstyrelseförvaltningens be-
dömning är att det redan idag görs en ordentlig genomlysning av behov, såväl gamla som 
nya, vid all nyrekrytering.  
 
Ärendet lämnas över för politiskt ställningstagande.  
 
Yrkande 
 
Anders Johnsson (M) menar att Alliansen delar den oro för ekonomiskt kärva tider närmas-
te tiden, som tas upp i initiativärendet. Som framgår av tjänsteskrivelsen så pågår arbete 
redan idag ute i förvaltningarna och nämnderna. Alliansen anser att det fortsatt viktigt att 
det görs en ordentlig genomlysning av behov vid all rekrytering och yrkar, med stöd av vad 
som ovan framförts och det som framgår av tjänsteskrivelsen, att initiativärendet därmed är 
besvarat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2023-01-26 
Kommunstyrelsens beslut, 2022-12-07, § 205 
Initiativärende från Pia Ingvarsson (S), 2022-12-07. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Initiativärende är besvarat med hänvisning till det arbetet som redan pågår ute i 
förvaltningar och nämnder  

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Pia Ingvarsson (S) 
Samtliga nämnder 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-15  
 
 
 
 
 
 

§ 42   Dnr 2023/15 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Avsiktsförklaring Skåneexpressen 3  

Ärendebeskrivning 
 
Skånetrafiken har översänt en avsiktsförklaring gällande utveckling av SkåneExpressen 3 i 
stråket Kristianstad – Simrishamn. Under våren 2021 skrev berörda kommuner på en av-
siktsförklaring för Skåneexpressen 5 och 8 för stråket Simrishamn – Malmö – Lund.   
 
Avsiktsförklaringen föreslår att parterna (kommunerna i stråket samt Skånetrafiken) ska 
enas kring att genomföra åtgärder som leder till trafikering med högkvalitativ busstrafik i 
kommunerna Simrishamn och Tomelilla.  
 
Målsättningen med införandet av en högkvalitativ busstrafik, i stråket, är att bidra till de 
övergripande målen om ökad marknadsandel och öka andelen nöjda resenärer samt skapa 
en kollektivtrafik som är attraktiv, resurseffektiv och bidrar till en bättre miljö.  
 
Avsiktsförklaringen syftar till att tydliggöra ansvarsfördelning och ekonomiska åtaganden 
mellan parterna för införandet av högkvalitativ busstrafik i stråket för SkåneExpressen 3 
mellan Kristianstad – Simrishamn i berörda kommuner. Avsiktsförklaringen ska säkerställa 
att parterna gemensamt utvecklar infrastrukturen, kundmötet samt trafikupplägg för att kunna 
öka kapaciteten, komforten och i förlängningen färdmedelsfördelningen i stråket. 
 
Vid uppgradering av busshållplatser till RegionalSuperBuss-standard innebär det kostnader 
för investering av utrustning till hållplatserna. Kostnaderna för Simrishamns kommun be-
räknas till 436 000 kr och reduceras till cirka 218 000 kr efter medfinansiering. Uppgrade-
ringen består av bänkar och cykelställ och den nya hållplatsen Kivik Centrum är ej inräk-
nad. 
 
För Skåneexpressen 3 och Simrishamns kommuns del berörs 9 busshållplatser i stråket 
utöver Simrishamns station. Alla busshållplatser förutom Simrishamns station ligger inom 
statligt väghållaransvar.  
 
Skånetrafiken inväntar kommunens svar och ställningstagande så snart som möjligt. 
 
Kommunstyrelsen i Kristianstad beslutade 2022-12-21 § 18 att godkänna avsiktsförkla-
ringen för Skåneexpressen – Högkvalitativ busstrafik ”SkåneExpressen 1 och 3”.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-10 
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§ 42 forts   Dnr 2023/15 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Avsiktsförklaring Skåneexpressen – Högkvalitativ busstrafik ”SkåneExpressen 3”  
Bilaga, ”Hållplatsåtgärder SkE 3 och 4” 
Beslut, kommunstyrelsen, Kristianstad kommun, 2022-12-21 
Avsiktsförklaring Skåneexpressen – Högkvalitativ busstrafik ”SkåneExpressen 1 och 3” 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 

 
• Godkänna avsiktsförklaringen genom att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande 

att underteckna avsiktsförklaringen, under förutsättning att Tomelilla kommun ock-
så godkänner avsiktsförklaringen. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsplaneringsnämnden 
Tomelilla kommun (för kännedom) 
Ystad kommun (för kännedom) 
Skånetrafiken 
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§ 43   Dnr 2023/20 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Lönekartläggning 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt Kap 3, §8-10 i diskrimineringslagen ska arbetsgivaren i syfte att upptäcka, åtgärda 
och förhindra osakliga löneskillnader i lön och anställningsvillkor mellan kvinnor och män 
kartlägga och analysera bestämmelser och praxis avseende löner och andra anställnings-
villkor som tillämpas hos arbetsgivaren och löneskillnader mellan kvinnor och män som 
utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.  
 
Arbetsgivaren ska vidare analysera om eventuellt förekommande löneskillnader har direkt 
eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnaden mellan kvinnor 
och män som utför arbete som är att betrakta som lika och grupp med arbetstagare som 
utför arbete som är eller anses vara kvinnodominerade (de arbeten som till 60 procent eller 
mer utförs av kvinnor) och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta 
som likvärdigt med sådant arbete som inte är eller anses vara kvinnodominerade.  
 
I kommunstyrelseförvaltningens rapport sammanfattas den tolkning samt analys som ge-
nomförts avseende lönekartläggning av löner för kvinnor och män inom Simrishamns 
kommun.  
Det analyserade löneunderlaget gäller 2022 års löneläge. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2022-12-28 
Rapport för lönekartläggning samt handlingsplan för jämställda löner 
Lönejämförelse, lika och likvärdigt arbete, bilaga 1a 
Lönespridning, relativa löner, bilaga 1b  
Lönejämförelse, kvinnodominerade befattningar, bilaga 2 
Lönejämförelse, hierarkiskt, bilaga 3  
CSG-protokoll 5 december 2022 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Godkänna Simrishamns kommuns lönekartläggning 2022, samt anta handlingspla-
nen för jämställda löner  

 
_______ 
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§ 43 forts   Dnr 2023/20 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutet expedieras till: 
HR-enheten 
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§ 44   Dnr 2023/21 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Arbetsmiljödelegation  

Ärendebeskrivning  
  
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljö- och arbetarskyddsfrågorna. I kommunen 
innebär det att ansvaret åvilar de nämnder och styrelser som har underställd personal. För 
att Arbetsmiljölagens krav och kommunens målsättning med arbetsmiljöarbetet skall kun-
na uppnås behöver arbetsmiljöaspekterna hanteras i den löpande verksamheten av personer 
i linjeorganisationen.  
 
Detta upplägg gör det möjligt att lägga arbetsmiljösynpunkter på verksamheten samtidigt 
med exempelvis ekonomiska och organisatoriska synpunkter. Arbetsmiljön blir då en na-
turlig del av den totala verksamheten och arbetsmiljöhänsyn kan tas i samband med de 
beslut som fattas.    
  
 I samband med att ny mandatperiod föreslås en förnyad delegation av arbetsmiljöarbets-
uppgifterna till kommundirektören.  
  
Beslutsunderlag  
  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-23  
  
Bakgrund/utredning  
Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljö- och arbetarskyddsfrågorna. I kommunen inne-
bär det att ansvaret åvilar de nämnder och styrelser som har underställd personal.  
En förutsättning för att arbetsmiljöfrågorna ska kunna hanteras i linjeorganisationen är att 
arbetsmiljöarbetsuppgifterna delegeras till namngivna personer.  
 
För att ta emot en delegation av arbetsmiljöarbetet krävs att delegaten har tillräckliga kun-
skaper, befogenheter och resurser för att agera inom sitt ansvarsområde för att undvika 
ohälsa/olycksfall.  
 
En delegat har möjlighet att vidaredelegera ansvaret för arbetsmiljöarbetsuppgifterna till 
namngivna underställda personer i linjeorganisationen.  
  
I samband med att ny mandatperiod föreslås en förnyad delegation av arbetsmiljöarbets-
uppgifterna till kommundirektören.   
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§ 44 forts   Dnr 2023/21 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
  

• Delegera arbetsmiljöuppgifterna för kommunstyrelseförvaltningen till kommundi-
rektör Diana Olsson.  

 
_____ 
Beslutet expedieras till: 
Kommundirektör Diana Olsson 
HR-enheten 
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§ 45   Dnr 2023/51 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Medborgarlöfte och handlingsplan för 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2020 att godkänna ny organisation för det 
brottsförebyggande arbetet i Simrishamns kommun, en samverkansöverenskommelse mel-
lan polis och kommun beslutades av kommunstyrelsen i februari 2021 för åren 2021-2024.  
 
Varje år ska en handlingsplan tas fram av lokala BRÅ och beslutas av kommunstyrelsen.  
 
Handlingsplan och förslag till medborgarlöften för 2023 har nu tagits fram för det fortsatta 
arbetet under det kommande året. Två fokusområden har identifierats utifrån en gemensam 
lägesbild framtagen av polis och kommun i samverkan, dessa är barn och unga i riskzonen 
samt trygga miljöer.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna handlingsplan samt 
medborgarlöfte.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-25  
Handlingsplan för Lokala BRÅ 2023 
Medborgarlöfte Simrishamns kommun 2023 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 
 

• Godkänna förslag till handlingsplan för Lokala BRÅ 2023.  
 

• Godkänna förslag till medborgarlöften för Simrishamns kommun 2023 och över-
sända den till polisen. 
 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Lokala BRÅ 
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§ 46   Dnr 2022/276 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ansökan om utökad budgetram - SÖRF  

Ärendebeskrivning 
 
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har inkommit med en skrivelse, 
där direktionen föreslår kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för SÖRF att 
godkänna en begäran om utökad budget för ökade kapitalkostnader för de nya höjdfordo-
nen och släckbilarna. Detta med start budgetåret 2024 med anledning av att investeringen 
ska börja aktiveras år 2024.  
 
Äskandet avser åren 2024 till 2027 och uppgår totalt till 2 750 tkr för medlemskommuner-
na, varav Simrishamns del är 629 tkr. Beloppen motsvarar helårseffekter av investeringar-
na. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att äskandet om utökad budgetram för SÖRF bör han-
teras i respektive års budgetprocess och ställas i jämförelse med all annan kommunal verk-
samhet. Dessutom bör kostnadsbilden för investeringarna vara mer säkra och leveranstid-
punkten bestämd om ärendet hanteras årsvis. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-12 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds tjänsteskrivelse daterad 2022-07-11 diarienum-
mer 2022/14 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Avslå Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund begäran om utökad budget för åren 
2024 till 2027. 
 

• Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund får inkomma med ansökning om utökade 
budgetmedel i ordinarie budgetprocess respektive år. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 47   Dnr 2022/331 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Taxor och avgifter kommunen 2023 - Barn- och utbildningsnämnden  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade om kommunens taxor och avgifter på sammanträdet den 28 
november 2022, § 157.  
De delar som handlade om barnomsorgstaxa var dock preliminära i avvaktan på Skolver-
kets besked om indexreglering av inkomsttaket för maxtaxan. Skolverket har nu gett be-
sked och barn- och utbildningsförvaltningen har justerat taxeförslaget i enlighet med Skol-
verkets besked.  
Det har även tillkommit en avgift för specialutrustade salar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2022-12-19 
Beslut BUN 2022-12-13 Tillägg taxor och avgifter 2023 
Tillägg taxor och avgifter 2023 – barn- och utbildningsnämnden 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 
▪ Fastställa barn- och utbildningsnämndens tillägg till taxor och avgifter 2023 i enlighet 

med framlagt förslag att börja gälla från och med den 1 april 2023. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 48   Dnr 2022/458 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Anhållan om investeringsmedgivande med kommunal borgen och utökat 
låneutrymme Garvaren 16  

Ärendebeskrivning 
 
Simrishamnsbostäder AB har inkommit med en skrivelse, i enlighet med gällande bolags-
ordning, med en begäran av investeringsmedgivande för att köpa fastigheten Garvaren 16 
på Skansen i Simrishamn motsvarande 82 miljoner kronor samt en begäran om utökad 
borgensram motsvarande 65 miljoner kronor. Bolaget finansierar 17 miljoner kronor av 
projektet med egna likvida medel.  
 
Projektet beräknas ge fyra miljoner i intäkter vilket motsvarar en avkastning på nästan fem 
procent enligt bolagets beräkningar. 
 
Av bilagda handlingar till ärendet framgår det vad Simrishamnsbostäder AB planerar att 
genomföra avseende verksamhetslokaler respektive bostäder. 
 
Bolaget anhåller således om en utökad ram för borgensåtagande med 65 miljoner för att 
kunna uppta lån med motsvarande belopp.  
 
Med beaktan av ovanstående begäran skulle därmed den totala borgensramen uppgå till 
760 miljoner kronor för Simrishamns kommun. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-17 
Simrishamnsbostäder AB sammanträdesprotokoll daterad 2022-09-20 § 232 
Simrishamnsbostäder AB skrivelse till kommunfullmäktige daterad 2022-12-12 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Bevilja Simrishamnsbostäder AB investeringsmedgivande för projektet Garvaren 
16 motsvarande 82 miljoner kronor. 
 

• Simrishamnsbostäder AB omgående meddelar kommunstyrelsen om större avvikel-
ser i projektet skulle uppstå. 

 
• Utöka borgensramen med 65 miljoner kronor och därmed så som för egen skuld in-

gå borgen för Simrishamnsbostäder låneförpliktelser upp till ett totalt högsta låne-
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§ 48 forts   Dnr 2022/458 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

belopp om 760 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det tota-
la högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga låne-
belopp. 
 

• Simrishamnsbostads AB ska till Simrishamns kommun erlägga borgensavgift årli-
gen enligt gällande borgensavgiftsregler. 
 

• Kommunfullmäktiges beslut § 23/2014 om en borgensram på 695 miljoner kronor 
upphör att gälla så snart besluten i nu aktuellt ärende har vunnit laga kraft. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 49   Dnr 2023/22 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Tjänstekoncessionsupphandling om kommunens renhållningsuppdrag  

Ärendebeskrivning 
 
Tomelilla kommun initierade ärendet, då den av Tomelillas kommunfullmäktige utsedda 
organisations- och arvodesberedningen den 17 mars 2021 beslutade, OAB § 2/2021, att 
föreslå kommunstyrelsen i Tomelilla att i första hand ge förvaltningen i uppdrag att till-
sammans med Simrishamns kommun utreda en avveckling av ÖKRAB samt i andra hand 
att Tomelilla kommun lämnar bolaget. 
 
Tomelillas kommunstyrelse ställde sig bakom detta förslag den 2 juni 2021, ks § 64/2021.  
 
Förvaltningen i Tomelilla tog sedan kontakt med Simrishamns kommun som också ställde 
sig bakom att utreda frågan.  
 
En arbetsgrupp bestående av kanslichef Johan Linander, Tomelilla och ekonomichef Lars 
Johan Rosvall, Simrishamn bildades. Styrgruppen utgjordes av kommundirektör Britt-
Marie Börjesson, Tomelilla och Diana Olsson, Simrishamn. Ärendet har också stämts av 
vid minst tre tillfällen med kommunstyrelsens arbetsutskott i Tomelilla och Simrishamn 
gemensamt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-17 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Tillsammans med Tomelilla kommun genomföra en koncessionsupphandling av 
kommunens renhållningsuppdrag. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 50   Dnr 2023/26 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Policy för kommunalt partistöd  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2015, § 15, att fastställa regler för  
det kommunala partistödet. En revidering av dessa regler skedde därefter i  
kommunfullmäktige den 28 januari 2019, § 11.  
 
Detta ärende avser beslut om en policy för det kommunala partistödets omfattning i Sim-
rishamns kommun, som ersätter tidigare regler. Inför innevarande mandatperiod beslutade 
kommunfullmäktige ändra antalet mandat i kommunfullmäktige från 49 till 41. 
 
Det kommunala partistödet regleras i kommunallagen 4 kapitlet § 29 – 32. Partistöd får utges 
som ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier som är representerade i fullmäktige 
samt är juridiska personer, för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Partistöd 
är en möjlighet, men ingen skyldighet för en kommun att utbetala. 
 
Fullmäktige fattar beslut om partistödets omfattning och formerna för det, och stödet får inte 
utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. 
 
Partistödet betalas årligen ut i förskott efter beslut i kommunfullmäktige. En  
skriftlig redovisning av vad partistödet använts till skall årligen inlämnas.  
Denna redovisning ska avse perioden 1 januari – 31 december.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-16 
Policy för kommunalt partistöd i Simrishamns kommun 2023 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Anta förslag till policy för kommunalt partistöd i Simrishamns kommun 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 51   Dnr 2023/49 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Arvode - kommunala bolag  

Ärendebeskrivning 
 
Inför ny mandatperiod ses de fasta arvodena över i de kommunala bolagen. Översynen omfat-
tar de helägda bolagen Simrishamnsbostäder AB och 
Simrishamns Näringslivsutveckling AB, samt de delägda bolagen Österlens kommunala ren-
hållnings AB och Österlen VA AB.  
 
Att särskilt beakta är att från och med mandatperioden 2023 - 2026 ska styrelsen i Sim-
rishamns Bostäder AB och Simrishamns Näringslivsutveckling AB bestå av fem ledamöter 
med lika antal personliga suppleanter, jämfört med befintliga fem-sju ledamöter i respektive 
bolagsstyrelse. Ledamöter och suppleanter ska vara desamma i Simrishamns Bostäder AB och 
Simrishamns Näringslivsutveckling AB. En översyn har gjorts av de fasta arvodena till ordfö-
rande och vice ordföranden i den nya gemensamma styrelsen, då förutsättningarna för uppdra-
get ändrats.  
 
Sammantaget ger arvodet i Simrishamnsbostäder AB och Simrishamns Näringslivsutveckling 
AB ett fast arvode för ordföranden på 14 860 kr och för vice ordförande 7430 kr/månad 
(2023). Förslaget innebär ingen ändring av nivå för arvodet.  
 
En föreslagen förändring är däremot att sammanträdesersättning inte utgår till ordförande 
och vice ordförande i Simrishamnsbostäder AB eller Simrishamns Näringslivsutveckling AB. 
I dagsläget utgår sammanträdesersättning till ordförande och vice ordförande i Simrishamns 
Näringslivsutveckling AB, utöver fast arvode. 
 
En jämförelse har också gjorts av de fasta arvodena i de två bolagen som Simrishamn och To-
melilla äger tillsammans, med ägarandelen 50% till respektive ägarkommun. Det bör vara en 
ambition att Simrishamns kommuns och Tomelilla kommuns arvodesregler ligger på likvärdi-
ga nivåer. Inga förändringar föreslås. 
  
För övrigt föreslås inga andra förändringar.  Föreslagna arvoden behöver förutom beslut i 
kommunfullmäktige, också beslutas av respektive bolagsstämma, och träder i kraft därefter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-24. 
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§ 51 forts   Dnr 2023/49 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• I en gemensam styrelse utgår för ordförande i Simrishamnsbostäder AB 15% av Ibb 
och för vice ordförande 8% av Ibb, och för ordförande i Simrishamns Näringslivsut-
veckling AB utgår ett arvode på 5% och för vice ordförande 2% av Ibb. Sammantaget 
ger dessa två arvoden ett fast arvode för ordföranden på 14 860 kr och för vice ordfö-
rande 7430 kr/månad (2023).  
 

• Sammanträdesersättning utgår inte till ordförande och vice ordförande i Sim-
rishamnsbostäder AB eller Simrishamns Näringslivsutveckling AB. 
 

• Ingen ändring sker av arvodesnivån för ordförande och vice ordförande i Österlen VA 
AB. 
 

• Ingen ändring sker av arvodesnivån för ordförande i Österlens kommunala renhållnings 
AB. 
 

• Detta beslut ersätter tidigare beslut om styrelsearvoden i kommunala bolag, och gäller 
tills nytt beslut fattas.  
 

• Uppräkning sker med inkomstbasbelopp (Ibb) årligen. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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§ 52   Dnr 2022/322 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Simrishamnsförslag ID:1206 Ta bort Simrishamnsförslaget, inför med-
borgarförslag  

Ärendebeskrivning 
 
Den 3 juli 2022 inkom ett Simrishamnsförslag om att ta bort e-tjänsten och återinföra med-
borgarförslag. Förslagslämnaren anser att Simrishamnsförslaget urholkar det kommunala 
självstyret, lämnar de kommunala angelägenheterna till en vidare krets än vad kommunal-
lagen avser och begränsar systemet med ”gilla” kommuninvånarnas tillgång till att själva 
lägga förslag. Förslaglämnaren föreslår därmed att avskaffa Simrishamnsförslaget och att 
en ordning för medborgarförslag enligt kommunallagen införs. 
 
Förslaget fick 120 röster under publiceringstiden och har därmed uppnått röstmålet om 
minst 75 röster.  
 
Tanken med Simrishamnsförslaget är att öppna upp och inkludera en större mängd männi-
skor till att vara delaktiga i de kommunala angelägenheterna och frågorna. Att vara trans-
parant gentemot kommuninvånare och medborgare står inte enbart i kommunallagen, det är 
även en strävan att ha i det generella kommunala arbetet.  
 
Eftersom kommunen består av nästan lika många delar medlemmar (fastighetsägare som ej 
är folkbokförda) som kommuninvånare, så skulle en återgång till medborgarförslag innebä-
ra att utesluta en stor mängd idéer från människor som nyttjar offentliga tjänster, betalar 
fastighetsskatt och som bidrar till ett växande näringsliv för Simrishamns kommun. Att 
inrymma förslag ”utifrån” ses främst som en utvecklingsmöjlighet.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår avslag på Simrishamnsförslaget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-25 
Simrishamnsförslag ”Ta bort Simrishamnsförslaget, inför medborgardialog”, inkommit 
2022-07-03 
Projekt medborgardialog, e-förslag steg för steg, SKR 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Avslå Simrishamnsförslaget ”Ta bort Simrishamnsförslaget, inför medborgarför-
slag”. 
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§ 52 forts   Dnr 2022/322 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)  
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§ 53   Dnr 2023/80 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Firmatecknare kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning 
 
Begreppet firmatecknare återfinns inte i kommunallagen, men många företag som kommunen 
har avtal med använder begreppet firmatecknare till exempel vid undertecknande av avtal. Av 
effektivitetsskäl och för att underlätta ärendehanteringen utser många kommuner firmateckna-
re. 
 
Firmateckning inom den kommunala organisationen ska förstås som att firmatecknaren med 
sin underskrift garanterar att det finns ett beslut som stödjer det som underskriften förbinder 
kommunen att åta sig. Att ingå avtal är ett beslut, att teckna avtal är verkställighet av beslutet 
att ingå avtal.  
 
Kommunfullmäktige har den 30 november 2020, §240 beslutat om firmatecknare för Kom-
munstyrelsen och för övergripande frågor. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att varje 
nämnd föreslås besluta om firmatecknare för respektive nämnds verksamhetsområde enligt 
nämndens reglemente, som en komplettering till 27§ i allmänt nämndreglemente.  
 
Nytt reviderat beslut togs i Kommunfullmäktiges den 20 juni 2022, §77 avseende firma-
tecknare för kommunstyrelsen. 
 
Besluten om firmatecknare behöver regelbundet förnyas för att vara aktuella, då både förtroen-
devalda och tjänstepersoner ibland byts ut. Detta ärende avser en översyn och uppdatering av 
befintligt beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari 2023. 
Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2020, §240 
Kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2022, §77 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

• Som firmatecknare för kommunstyrelsen utses kommunstyrelsens ordförande Jeanette 
Ovesson med förste vice ordförande Anders Johnsson som ersättare, och kontrasigne-
ras av kommundirektör Diana Olsson med biträdande kommundirektör Anita Ipsen 
som ersättare. 
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§ 53 forts   Dnr 2023/80 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 

• Varje nämnd föreslås fortsatt besluta om firmatecknare för respektive nämnds verk-
samhetsområde enligt nämndens reglemente, som en komplettering till 27§ i allmänt 
nämndreglemente. 

•  Kommunfullmäktigs beslut den 30 november 2020, §240 och den 20 juni 2022, §77 
upphävs. 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
 
 
 
 

38


	Protokoll förstasida
	Val av justerare 
	Beslut KS 2023-02-15
Val av justerare 

	Fastställande av ärendelista
	Beslut KS 2023-02-15
Fastställande av ärendelista

	Information från kommundirektören 
	Beslut KS 2023-02-15
Information från kommundirektören 

	Meddelanden
	Beslut KS 2023-02-15
Meddelanden

	"Simrishamn 900 år"
	Beslut KS 2023-02-15
"Simrishamn 900 år"

	Detaljplan för Garvaren 11 m.fl
	Beslut KS 2023-02-15
Detaljplan för Garvaren 11 m.fl. (se ärende 18)

	Avsiktsförklaring Skåneexpressen 3 
	Beslut KS 2023-02-15
Avsiktsförklaring Skåneexpressen 3  (se ärende 20)

	Lönekartläggning 2022
	Beslut KS 2023-02-15
Lönekartläggning 2022 (se ärende 21)

	Arvode - kommunala bolag (se ärende 29)
	Beslut KS 2023-02-15
Arvode - kommunala bolag (se ärende 29)

	Redovisning av delegeringsbeslut
	Beslut KS 2023-02-15
Redovisning av delegeringsbeslut

	Detaljplan för del av Borrby 321:1
	Beslut KS 2023-02-15
Detaljplan för del av Borrby 321:1
	Sida 1
	Sida 2


	Detaljplan för Garvaren 11 m.fl.
	Beslut KS 2023-02-15
Detaljplan för Garvaren 11 m.fl.
	Sida 1
	Sida 2


	Initiativärende från Pia Ingvarsson (S) - Åtgärder för ekonomisk balans Anställningsstopp för samtliga administrativa tjänster
	Beslut KS 2023-02-15
Initiativärende från Pia Ingvarsson (S) - Åtgärder för ekonomisk balans Anställningsstopp för samtliga administrativa tjänster
	Sida 1
	Sida 2


	Avsiktsförklaring Skåneexpressen 3
	Beslut KS 2023-02-15
Avsiktsförklaring Skåneexpressen 3
	Sida 1
	Sida 2


	Lönekartläggning 2022
	Beslut KS 2023-02-15
Lönekartläggning 2022
	Sida 1
	Sida 2


	Arbetsmiljödelegation
	Beslut KS 2023-02-15
Arbetsmiljödelegation
	Sida 1
	Sida 2


	Medborgarlöfte och handlingsplan för 2023
	Beslut KS 2023-02-15
Medborgarlöfte och handlingsplan för 2023

	Ansökan om utökad budgetram - SÖRF
	Beslut KS 2023-02-15
Ansökan om utökad budgetram - SÖRF

	Taxor och avgifter kommunen 2023 - Barn- och utbidlningsnämnden
	Beslut KS 2023-02-15
Taxor och avgifter kommunen 2023 - Barn- och utbidlningsnämnden

	Anhållan om investeringsmedgivande med kommunal borgen och utökat låneutrymme Garvaren 16
	Beslut KS 2023-02-15
Anhållan om investeringsmedgivande med kommunal borgen och utökat låneutrymme Garvaren 16
	Sida 1
	Sida 2


	Tjänstekoncessionsupphandling om kommunens renhållningsuppdrag
	Beslut KS 2023-02-15
Tjänstekoncessionsupphandling om kommunens renhållningsuppdrag

	Policy för kommunalt partistöd
	Beslut KS 2023-02-15
Policy för kommunalt partistöd

	Arvode - kommunala bolag
	Beslut KS 2023-02-15
Arvode - kommunala bolag
	Sida 1
	Sida 2


	Simrishamnsförslag ID:1206 Ta bort Simrishamnsförslaget, inför medborgarförslag
	Beslut KS 2023-02-15
Simrishamnsförslag ID:1206 Ta bort Simrishamnsförslaget, inför medborgarförslag
	Sida 1
	Sida 2


	Firmatecknare kommunstyrelsen 
	Beslut KS 2023-02-15
Firmatecknare kommunstyrelsen 
	Sida 1
	Sida 2



