
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Datum
2019-04-24

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset klockan 08:00-15:30 ajournering kl. 12:00-
13:00

Beslutande Se sidan 2

Övriga
närvarande

Olof Eriksson Jolom (M), ersättare gick kl. 14:00
Lisbeth Karlsson (S), ersättare
Sverker Meyer (M), ersättare gick kl. 11:30
Per-Olof Lind (L), ersättare
Göran Brante (V), ersättare gick kl. 12:00
Anna Sjöland (SD), ersättare
Kevin Rasmussen (S), ersättare
Åsa Björkman Holmberg, sekreterare
Jonas Rosenkvist, kommundirektör
Petter Skoglund, ekonomichef
Cornelia Englén, kanslichef
Dennis Hjelmström, skolchef § 80
Carolina Palm, folkhälsostrateg § 80
Emma Sjöström, personalkonsult §§ 74-76
Thomas Andersson, säkerhetschef § 77

Utses att justera Cecilia Magnusson-Svärd (S)

Paragrafer: 70-94

Sekreterare …………………………………………………………………
Åsa Björkman Holmberg

Ordförande …………………………………………………………………
Kristina Bendz (M)

Justerare …………………………………………………………………
Cecilia Magnusson-Svärd (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-04-24

Datum då anslaget sätts upp 2019-04-30 

Datum när anslaget tas ned 2019-05-21

Förvaringsplats för protokollet Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad

Underskrift ...........................................................................................................
Åsa Björkman Holmberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2019-04-24

Beslutande Kristina Bendz (M), ordförande
Gunilla Andersson (M)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Adrian Magnusson (S)
Christian Persson (M)
Anja Edvardsson (S)
Magnus Anderberg (M), gick kl. 14:00
Roger Jönsson (S)
Göran Göransson (KD)
Elisabeth Håkansson (C)
Paul Svensson (SD)
Håkan Eriksson (C)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Marcus Bräutigam (MP)
Michael Michaelsen (SD), gick kl. 14:00
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2019-04-24

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida

§ 70 Redovisning av delegeringsbeslut 2019/2 5

§ 71 Redovisning av meddelanden 2019/3 6

§ 72 Svar på medborgarförslag om att bygga en ishall i 
Ystad 2018/86 7 - 9

§ 73 Svar på medborgarförslag om att bygga en ishall 2017/169 10 - 12

§ 74 Svar på medborgarförslag om dövtolkning vid 
fullmäktiges webbsändning 2017/190 13 - 14

§ 75 Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) 2018 för Ystads kommun 2019/61 15

§ 76
Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) 2018 för Ledning o 
utveckling

2019/62 16

§ 77 Information från Fryshuset 17

§ 78 Åtaganden/aktiviteter 2019 för kommunstyrelsen 2019/87 18

§ 79 Ombud till årsstämman i vattenrådet för Nybroån, 
Kabusaån och Tygeån 2019/93 19

§ 80 Rapport från studieresa till Skottland 25-28 mars 
2019 2019/100 20

§ 81 Svar på granskning av kommunens långsiktiga 
ekonomiska planering 2019/85 21 - 22

§ 82 Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2019 2019/107 23

§ 83 Godkännande av budgetmaterial 2020 för Ledning & 
Utveckling 2019/109 24

§ 84 Medlemsavgifter och bidrag 2019/103 25

§ 85 Kriterier för Ystads kommuns miljöpris till ett 
hållbarhetspris 2019/84 26 - 27

§ 86 Fokusprogram för Kåseberga 2019/96 28

§ 87 Trafikstrategi 2019-2030 för Ystads kommun 2019/97 29

§ 88 Svar på motion cykelväg Hammar-Skillinge 2019/9 30 - 32

§ 89 Uppföljning av kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens beslut 2019/67 33
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

§ 90 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 
kvartal 4/2018 2018/143 34

§ 91 Sotningsfrister 2019/118 35

§ 92 Information från Ytornet AB 2019/22 36

§ 93 Information 37

§ 94 KPA informerar och budgetberedning 38
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 70 Dnr 2019/2

Justerares signatur 

Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 21 mars – 24 april 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i 
enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning.

Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får 
kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den 
som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärenden och fatta beslut.

Beslutet berör inte barn och unga då det är av administrativ karaktär.

Beslutsunderlag
Delegeringsrapport kommunstyrelsen 24 april 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 71 Dnr 2019/3

Justerares signatur 

Redovisning av meddelanden

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av meddelanden 21 mars-17 april 2019.    

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott:

 Protokoll 10 april 2019 §§ 39-55.

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott:
 Protokoll 12 mars 2019 §§ 14-21.

Romeleås- och sjölandskapskommittén:
 Protokoll 8 mars 2019.

Löderups Strandbads samfällighetsförening:
 Skrivelse 25 mars 2019 rörande Transportstyrelsens beslut 4 april 2018 om särskilda 

trafikregler för höghastighetsfartyg vid trafik mellan Ystad och Rönne.

Ytornet AB:
 Protokoll 25 mars 2019 §§ 6-9
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 72 Dnr 2018/86

Justerares signatur 

Svar på medborgarförslag om att bygga en ishall i Ystad

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Reservation
Cecilia Magnusson-Svärd (S) lämnar följande skriftliga reservation:

Formuleringen i besvarandet inleds med:
”Kommunen befinner sig för närvarande i en ansträngd ekonomisk situation. Det 
betyder att kommunen måste väga varje utgift mot varandra och i första hand tillgogose 
de krav som kommunen är skyldig att genomföra enligt lag, det kan vara till exempel 
utbildning, barnomsorg och äldreomsorg.”

Socialdemokraternas förslag är att detta stycke tas bort vid besvarandet till 
förslagsställaren. Då vi anser att det inte gynnar deltagande i den demokratiska processen 
och uppmanar inte unga att skriva fler medborgarförslag eller på annat sätt delta aktivt i 
samhällsutvecklingen.

Socialdemokraterna föreslår också att någon form av kostnadsunderlag och en möjlig 
dialog med SÖSK kommunerna borde vara med i besvarandet.

Protokollanteckning
Elisabeth Håkansson (C) lämnar följande protokollsanteckning:

Centerpartiet tycker att medborgarförslaget är mycket bra och anser att Ystads kommun 
ska fortsätta utveckla frågan för att öka möjligheten att bygga en ishall, som så många 
önskar. Centerpartiet anser att Ystad ska räkna på en enklare byggnad, kanske redan en 
befintlig lokal, för ishallsverksamhet samt på tillkommande driftkostnader och därefter 
återkomma med svar på insändaren av medborgarförslaget

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen vill inledningsvis tacka för förslaget och kommunstyrelsen ser mycket 
positivt på att det finns ett engagemang i frågor om barn och ungdomars idrottande. 
Kommunstyrelsen beklagar att det har tagit lång tid att få ett svar.

I ett medborgarförslag föreslås att en ishall ska byggas i Ystad. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 72 Dnr 2018/86

Justerares signatur 

Kommunen befinner sig förnärvarande i en ansträngd ekonomisk situation. Det betyder att 
kommunen måste väga varje utgift mot varandra och i första hand tillgodose de krav som 
kommunen är skyldig att genomföra enligt lag, det kan vara till exempel utbildning, 
barnomsorg och äldreomsorg. 

Idrott och rörelse har ett nära samband med barns hälsa. Bland annat därför är det så viktigt 
att det finns ett brett utbud av olika idrotter och fritidsaktiviteter för barn. Kommunen har 
nyligen investerat i en arena som möjliggör både kulturevenemang och idrott – såväl 
gymnastik som bollspel och bad. En betydelsefull satsning för barns och ungdomars 
möjligheter till rörelse och träning. Kommunen har dessutom ett brett utbud av 
gymnastiksalar, idrottsplatser och spontanidrottsplatser. 

En ishall finns inte med i kommunens investeringsplan för perioden 2019-2022. Osby 
kommun har nyligen undersökt vad det skulle kosta att bygga en ishall och det handlar om 
kostnader på mellan 60 och 95 miljoner kronor. Därtill kommer kostnader för att driva 
anläggningen. För närvarande finns inte det ekonomiska utrymmet för Ystads kommun att 
ensam göra en sådan omfattande investering. I samarbete med SÖSK-kommunerna 
undersöker en tjänsteperson i Simrishamn just nu förutsättningarna för en gemensam ishall. 
Kan de fyra kommunerna dela på kostnaderna blir premisserna annorlunda. Men det är ännu 
för tidigt att uttala sig om resultatet av undersökningen och även för tidigt att uttala sig om 
det finns ett intresse från de fyra kommunera att investera i en gemensam ishall. I och med 
det ska medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 13 mars 2018,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 24 mars 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 april 2019 § 43.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår en ändring i stycke tre under rubriken sammanfattning 
av ärendet tas stycket bort som börjar med ”Kommunen befinner sig förnärvarande”.
Elisabeth Håkansson (C) lämnar samma protokollsanteckning som till arbetsutskottet.
Göran Göransson (KD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår återremiss.
Marcus Bräutigam (MP) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 72 Dnr 2018/86

Justerares signatur 

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för avgöras idag
Nej-röst för återremiss

Omröstningsresultat
Med nio Ja-röster och sex Nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag.
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare

Ja-röst Nej-röst Avstår från 
att rösta

Gunilla Andersson (M) X
Cecilia Magnusson-Svärd (S) X
Christian Persson (M) X
Magnus Anderberg (M) X
Göran Göransson (KD) X
Paul Svensson (SD) X
Jan-Åke Isaksson (SD) X
Michael Michelsen (SD) X
Adrian Magnusson (S) X
Anja Edvardsson (S) X
Roger Jönsson (S) X
Elisabeth Håkansson (C) X
Håkan Eriksson (C) X
Marcus Bräutigam (MP) X
Kristina Bendz (M) X

Resultat 9 6

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de beslutar enligt Cecilia Magnusson-Svärds 
förslag att ta bort text eller enligt förslag till beslut att anse medborgarförslaget besvarat. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Beslut skickas till:
Förslagsställaren
 

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § Paragraf Dnr 2017/169

Justerares signatur 

Svar på medborgarförslag om att bygga en ishall

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Reservation
Cecilia Magnusson-Svärd (S) lämnar följande skriftliga reservation:

Formuleringen i besvarandet inleds med:
”Kommunen befinner sig för närvarande i en ansträngd ekonomisk situation. Det 
betyder att kommunen måste väga varje utgift mot varandra och i första hand tillgodose 
de krav som kommunen är skyldig att genomföra enligt lag, det kan vara till exempel 
utbildning, barnomsorg och äldreomsorg.”

Socialdemokraternas förslag är att detta stycke tas bort vid besvarandet till 
förslagsställaren. Då vi anser att det inte gynnar deltagande i den demokratiska processen 
och uppmanar inte unga att skriva fler medborgarförslag eller på annat sätt delta aktivt i 
samhällsutvecklingen.

Socialdemokraterna föreslår också att någon form av kostnadsunderlag och en möjlig 
dialog med SÖSK kommunerna borde vara med i besvarandet.

Protokollanteckning
Elisabeth Håkansson (C) lämnar följande protokollsanteckning:

Centerpartiet tycker att medborgarförslaget är mycket bra och anser att Ystads kommun 
ska fortsätta utveckla frågan för att öka möjligheten att bygga en ishall, som så många 
önskar. Centerpartiet anser att Ystad ska räkna på en enklare byggnad, kanske redan en 
befintlig lokal, för ishallsverksamhet samt på tillkommande driftkostnader och därefter 
återkomma med svar på insändaren av medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen vill inledningsvis tacka för förslaget och kommunstyrelsen ser mycket 
positivt på att det finns ett engagemang i frågor om barn och ungdomars idrottande. 
Kommunstyrelsen beklagar att det har tagit lång tid att få ett svar.

I ett medborgarförslag föreslås att en ishall ska byggas i Ystad som ett komplement till den 
nya simhallen och den nybyggda arenan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § Paragraf Dnr 2017/169

Justerares signatur 

Kommunen befinner sig förnärvarande i en ansträngd ekonomisk situation. Det betyder att 
kommunen måste väga varje utgift mot varandra och i första hand tillgodose de krav som 
kommunen är skyldig att genomföra enligt lag, det kan vara till exempel utbildning, 
barnomsorg och äldreomsorg. 

Idrott och rörelse har ett nära samband med barns hälsa. Bland annat därför är det så viktigt 
att det finns ett brett utbud av olika idrotter och fritidsaktiviteter för barn. Kommunen har 
nyligen investerat i en arena som möjliggör både kulturevenemang och idrott – såväl 
gymnastik som bollspel och bad. En betydelsefull satsning för barns och ungdomars 
möjligheter till rörelse och träning. Kommunen har dessutom ett brett utbud av 
gymnastiksalar, idrottsplatser och spontanidrottsplatser. 

En ishall finns inte med i kommunens investeringsplan för perioden 2019-2022. Osby 
kommun har nyligen undersökt vad det skulle kosta att bygga en ishall och det handlar om 
kostnader på mellan 60 och 95 miljoner kronor. Därtill kommer kostnader för att driva 
anläggningen. För närvarande finns inte det ekonomiska utrymmet för Ystads kommun att 
ensam göra en sådan omfattande investering. I samarbete med SÖSK-kommunerna 
undersöker en tjänsteperson i Simrishamn just nu förutsättningarna för en gemensam ishall. 
Kan de fyra kommunerna dela på kostnaderna blir premisserna annorlunda. Men det är ännu 
för tidigt att uttala sig om resultatet av undersökningen och även för tidigt att uttala sig om 
det finns ett intresse från de fyra kommunerna att investera i en gemensam ishall. I och med 
det ska medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 17 mars 2017,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 1 april 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 april 2019, § 44.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår en ändring i stycke tre under rubriken sammanfattning 
av ärendet tas stycket bort som börjar med ”Kommunen befinner sig förnärvarande”.
Elisabeth Håkansson (C) lämnar samma protokollsanteckning som till arbetsutskottet.
Göran Göransson (KD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår återremiss.
Marcus Bräutigam (MP) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § Paragraf Dnr 2017/169

Justerares signatur 

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för avgöras idag
Nej-röst för återremiss

Omröstningsresultat
Med nio Ja-röster och sex Nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag.
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare

Ja-röst Nej-röst Avstår från 
att rösta

Gunilla Andersson (M) X
Cecilia Magnusson-Svärd (S) X
Christian Persson (M) X
Magnus Anderberg (M) X
Göran Göransson (KD) X
Paul Svensson (SD) X
Jan-Åke Isaksson (SD) X
Michael Michelsen (SD) X
Adrian Magnusson (S) X
Anja Edvardsson (S) X
Roger Jönsson (S) X
Elisabeth Håkansson (C) X
Håkan Eriksson (C) X
Marcus Bräutigam (MP) X
Kristina Bendz (M) X

Resultat 9 6

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de beslutar enligt Cecilia Magnusson-Svärds 
förslag att ta bort text eller enligt förslag till beslut att anse medborgarförslaget besvarat. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Beslut skickas till:
Förslagsställaren
 

12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 74 Dnr 2017/190

Justerares signatur 

Svar på medborgarförslag om dövtolkning vid fullmäktiges 
webbsändning

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen vill inledningsvis tacka för förslaget och samtidigt be om ursäkt för att 
svaret har dröjt.

I ett medborgarförslag föreslås att dövtolkning ska ske vid webbsändningarna av 
kommunfullmäktiges sammanträden. Tillgänglighetsrådet har beretts tillfälle att yttra sig över 
förslaget och ställer sig positiva till förslaget.

Demokratiska plattformar ska vara tillgängliga för alla, det är så vårt samhälle kan hålla ihop 
och så samhället kan utvecklas på bästa möjliga sätt. Kommunfullmäktiges sammanträden 
webbsänds sedan flera år tillbaka och syftet är att fler ska kunna ta del av de folkvalda 
politikernas argument och inställning till olika sakfrågor. 

För att fler ska kunna ta del av webbsändningarna kommer de att börja textas under senare 
delen av 2019. Textningen kommer att ske i efterhand men inom 14 dagar. Till en början 
sker textningen på prov för att se om det via den går att följa vad som sägs under ett 
sammanträde. Om utfallet blir positivt kommer textningen att ske permanent. Tekniken går 
snabbt framåt och förhoppningen är att textningen i framtiden ska kunna ske parallellt med 
sammanträdet. Uppfattningen är att textningen tillgodoser det behov som förslagsställaren 
har identifierat. Medborgarförslaget ska därför anses besvarat.

Ärendet berör inte särskilt barn och unga då det är frågan om att tillgänglighetsanpassa en 
webbsändning.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 19 april 2017,
Yttrande av Tillgänglighetsrådet inkommet den 8 augusti 2018,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 2 april 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 april 2019 § 48.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 74 Dnr 2017/190

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 75 Dnr 2019/61

Justerares signatur 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) 2018 för Ystads kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten.

Sammanfattning av ärendet
2018 års årliga uppföljning avser det systematiska arbetsmiljöarbetet under tidsperioden 
juni 2017 – maj 2018.

Rapporten sammanfattar de förbättringsområden som finns inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i respektive nämnds ansvarsområde.

Ärendet har inte barnchecklistats eftersom ärendet är en redovisning av hur verksamheterna 
har arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med vårt arbetsgivaransvar 
gällande arbetsmiljön för våra medarbetare.

Beslutsunderlag
Rapport Ystads kommun Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2018
Tjänsteskrivelse av personalkonsult Emma Sjöström den 1 mars 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 april 2019 § 39.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten.

Föredragande
Personalkonsult Emma Sjöström.

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 76 Dnr 2019/62

Justerares signatur 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) 2018 för Ledning o utveckling

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
2018 års årliga uppföljning avser det systematiska arbetsmiljöarbetet under tidsperioden 
juni 2017 – maj 2018.

I rapporten finns resultatet för de olika avdelningarna och enheternas förbättringsområden 
inom det systematiska arbetsmiljöarbetet samt en sammanfattning av vad som behöver 
förbättras inom förvaltningen Ledning och Utveckling.
Rapporten lämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet har inte barnchecklistats eftersom ärendet är en redovisning av hur verksamheterna 
har arbetat med det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med vårt arbetsgivaransvar 
gällande arbetsmiljön för våra medarbetare.

Vid dagens sammanträde informerar personalkonsult Emma Sjöström kommunstyrelsen om 
arbetsmiljöansvaret för styrelsen, uppgiftsfördelning och vem ska göra vad.

Arbetsmiljöverket kommer den 11 september 2019 kl. 13:00 för att träffa kommunstyrelsen 
och presidierna i respektive nämnd.

Beslutsunderlag
Rapport Ledning och Utveckling Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2018
Tjänsteskrivelse av personalkonsult Emma Sjöström den 1 mars 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 april 2019 § 40.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av rapporten.

Föredragande
Personalkonsult Emma Sjöström

Beslut skickas till:
Personalkonsult Emma Sjöström
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 77    

Justerares signatur 

Information från Fryshuset

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsansvarig för KFUM i Ystad presenterar sin verksamhet och kopplingen till 
Fryshuset.

Representanter från Fryshuset i Malmö berättar om sin verksamhet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 78 Dnr 2019/87

Justerares signatur 

Åtaganden/aktiviteter 2019 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med redovisade förslag till åtaganden 2019 samt 
överlämnar åtagandena till ekonomiavdelningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 6 december 2018 fattat beslut om budget 2019 med flerårsplan 
2020-2022. I budgeten ingår övergripande och strategiska mål, vilka utgår från Vision 2030. 
De övergripande och strategiska målen ska visa vad som ska uppnås under perioden. 
Nämnder och styrelser ska i sin tur bryta ner relevanta mål till åtaganden och årliga 
aktiviteter. Nämnden beslutar över åtaganden som beskriver vad som ska åstadkommas. 
Förvaltningen ansvarar för aktiviteterna som beskriver hur åtagandena ska uppfyllas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonom Daniel Hirvonen 8 april 2019,
Ledning & Utvecklings åtaganden och aktiviteter 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med redovisade förslag till åtaganden 2019 samt 
överlämnar åtagandena till ekonomiavdelningen.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Ekonom Daniel Hirvonen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 79 Dnr 2019/93

Justerares signatur 

Ombud till årsstämman i vattenrådet för Nybroån, Kabusaån 
och Tygeån

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen utser Gunilla Andersson som ombud och Nils-Evert Erlandsson som 
ombudsersättare till årsstämman.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska till stämman den 24 maj 2019 för Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån 
och Tygeån utse ombud och ombudsersättare. Det är ombuden som rent formellt väljer 
ledamöterna och godkänner verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och arbetsplanen för 
kommande år.

Till stämman 2018 utsåg kommunstyrelsen Nils-Evert Erlandsson (C) som ombud och 
Marcus Bräutigam (MP) som ombudsersättare.

Ärendet är administrativt och har inte barnchecklistats.

Förslag till beslut
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår Nils-Evert Erlandsson och Marcus Bräutigam.
Ordföranden föreslår Gunilla Andersson och Olof Eriksson Jolom.
Marcus Bräutigam (MP) föreslår samma ordning som föregående mandatperiod med ombud 
från majoriteten och ersättare från oppositionen.
Ordföranden föreslår Gunilla Andersson som ombud och Nils-Evert Erlandsson som 
ersättare.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) tar tillbaka sitt förslag.

 
 

Beslut skickas till:
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån
Ombud och ombudsersättare
Kommunekolog Andrea Nowag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 80 Dnr 2019/100

Justerares signatur 

Rapport från studieresa till Skottland 25-28 mars 2019

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Skolchef Dennis Hjelmström lämnar en sammanfattning av studieresan till Skottland.

Folkhälsostrateg Carolina Palm informerar om arbetet med förstudien. Sedan i höstas har en 
inventering av insatser och resultat pågått inom kommunen. I detta arbete deltar även Region 
Skåne. Förstudien ska avslutas innan sommaren 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 81 Dnr 2019/85

Justerares signatur 

Svar på granskning av kommunens långsiktiga ekonomiska 
planering

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att lämna svar till revisionen i enlighet med upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna mottog svar 1 november 2018. En av revisorernas rekommendationer var att 
utvärdera om den finansiella målsättningen att årets resultat ska uppgå till minst en procent 
av skatteintäkterna är förenligt med målsättningen att det egna kapitalet ska inflationssäkras, 
detta givet Riksbankens inflationsmål på två procent.
Revisorerna önskar ett förtydligande av svaret på denna punkt: Planerar kommunen ändra 
målet för årets resultat, som procentandel av skatteintäkterna, så att det överensstämmer med 
Riksbankens inflationsmål?

Svar till Revisionen             
Ursprungsfrågeställningen skiljer sig från det av revisorerna begärda förtydligande svaret. 
Ursprungsfrågeställningen gällde huruvida en procent av skatteintäkterna är förenlig med 
inflationssäkring av eget kapital, detta givet Riksbankens mål. Svaret var vid detta tillfälle att 
de finansiella målen inte var förenliga och översyn skulle göras. I budgetförslaget från 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna för 2019-2022 fanns ett förslag om att 
inflationssäkringen av det egna kapitalet utgick till förmån för ett annat finansiellt mål. Detta 
budgetförslag är nu som bekant inte gällande för denna period. I tilläggsfrågan från 
revisionen är nu frågeställningen istället om målet gällande en procentandel av resultatet 
kommer att harmoniera med Riksbankens inflationsmål.
Om procentandelen kommer att revideras inför budget 2020-2023 återstår att se i samband 
med budgetförslagen från partierna. De finansiella målen är en del av budgetförslaget som 
partierna lägger fram och ska definiera god ekonomisk hushållning tillsammans med 
verksamhetsperspektivet.

Beslutsunderlag
Skrivelse 6 mars 2019 från Ystads kommuns revisorer angående förtydligande av svar på 
genomförd granskning avseende långsiktig ekonomisk planering.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 81 Dnr 2019/85

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna svar till revisionen i enlighet med upprättat förslag.

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Revisionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 82 Dnr 2019/107

Justerares signatur 

Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2019

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att de nämnder som prognostiserar underskott ska lämna in 
handlingsplaner i samband med tertialuppföljningen per 30 april 2019 för att få en budget
i balans.

Sammanfattning av ärendet
Ledning o Utveckling, ekonomiavdelningen har upprättat en ekonomisk uppföljning för 
kommunen per den 31 mars 2019.

Enligt verksamheternas prognos väntas resultatet för 2019 bli ett underskott på 34,0 mkr. 
Det motsvarar en negativ avvikelse i förhållande till aktuell budget på 47,5 mkr. 

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2018,
Tjänsteskrivelse av budgetchef Hans Persson 16 april 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att de nämnder som prognostiserar underskott ska inkomma med 
handlingsplaner i samband med tertialuppföljningen per 2019-04-30 för att få en budget i 
balans.

Föredragande
Ekonomichef Petter Skoglund.
 
 

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 83 Dnr 2019/109

Justerares signatur 

Godkännande av budgetmaterial 2020 för Ledning & 
Utveckling

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det redovisade förslaget samt överlämnar 
materialet till budgetberedningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har antagit anvisningar för budgetarbetet 2020 och planåren 2021-2023. 
Kommunens nämnder ska lämna in nämndsbehandlat budgetmaterial till budgetberedningen 
senast den 26 april 2019. Budgetmaterialet ska innehålla följande delar:

• Verksamhetsöversikt
• Omvärldsanalys, förändringar i omvärlden som påverkar nämndens verksamheter
• Förväntad utveckling av respektive verksamhet

Materialet ska också innehålla verksamhetsmått/nyckeltal.
Materialet ska även innehålla ett investeringsbudgetförslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Budgetmaterial 2020 med planår 2021-2023 för kommunstyrelsen, Ledning 
& Utveckling
Budgetmaterial 2020 med planår 2021-2023 för kommunstyrelsen, Ledning & Utveckling
Bilaga 1. Restaurering av hövderna i Löderups Strandbad
Bilaga 2. Budgetäskande avseende löneökningsmedel 2020
Bilaga 3. Lönejämforelse inför budget 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det redovisade förslaget samt överlämnar 
materialet till budgetberedningen.

 

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen, budgetberedningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 84 Dnr 2019/103

Justerares signatur 

Medlemsavgifter och bidrag

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av sammanställningarna.

Sammanfattning av ärendet
I samband med en ny mandatperiod ska sammanställning lämnas till kommunstyrelsen över 
verksamhetsbidrag, sponsring och liknande samt över medlemsavgifter och liknande avgifter.

Beslutsunderlag
Sammanställning medlemsavgifter och liknande avgifter - kommunstyrelsen 2018,
Sammanställning verksamhetsbidrag, sponsring och liknande - kommunstyrelsen 2018,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 april 2019 § 54.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av sammanställningarna.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 85 Dnr 2019/84

Justerares signatur 

Kriterier för Ystads kommuns miljöpris till ett hållbarhetspris

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen fastställer kriterier för hållbarhetspriset enligt förslaget.

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att omvandla miljöpriset 
till ett hållbarhetspris.

Sammanfattning av ärendet
Hållbarhetsutskottet har föreslagit att Ystads kommuns miljöpris omvandlas till ett 
hållbarhetspris.

Förslag till kriterier har tagits fram av avdelningen för hållbar utveckling enligt följande:

Ystads kommuns hållbarhetspris syftar till att uppmuntra och stödja nyskapande och kreativa 
insatser som bidrar till miljömässig, social och/eller ekonomisk hållbarhet och som kan tjäna 
som goda exempel nu och i framtiden.

Områden som kan premieras kan exempelvis vara insatser för att:

 öka medvetenheten och engagemanget för ett hållbart samhälle
 förbättra hushållning med material, råvaror eller energi så att ett kretslopp uppnås
 öka kännedom om samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer 
 bidra till att främja goda livsmiljöer, god livskvalitet och jämlik hälsa
 främja samverkan kring barns rättigheter 

Mottagare av priset kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller 
organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 85 Dnr 2019/84

Justerares signatur 

Anställda inom Ystads kommun, kommunalförbund eller kommunalt bolag som kommunen 
äger eller är medlem i kan inte nomineras för sådant arbete som den anställde utför inom sin 
tjänst.

Priset består av diplom och penningpris, prissumman uppgår till 10 000 kr.
Detta belopp kan ändras efter beslut i kommunstyrelsen.  Kommunen önskar återkoppling 
avseende vad prissumman använts till.

Hållbarhetspristagare utses av kommunstyrelsens hållbarhetsutskott och delas ut i samband 
med något av kommunfullmäktiges sammanträden. 

Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottets beslut 12 mars 2019, § 18,
Kommunstyrelsens beslut 27 mars 2019, § 52,
Tjänsteskrivelse av hållbarhetschef Kristina Rosberg 19 mars 2019.

Förslag till beslut
Hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen fastställa kriterier för hållbarhetspriset enligt 
nedanstående förslag

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att omvandla miljöpriset 
till ett hållbarhetspris

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår bifall till kriterierna.

 
 

Beslut skickas till:
Hållbarhetschef Kristina Rosberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 86 Dnr 2019/96

Justerares signatur 

Fokusprogram för Kåseberga

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna fokusprogram Kåseberga.

Sammanfattning av ärendet
Fokus på byarna är ett dialogprojekt mellan kommunen och representanter från byarna. 
Syftet är att för en by i taget titta på vad som är bra, vad som är mindre bra och vad som kan 
utvecklas i byn, framförallt i den fysiska miljön.

Den 14 februari 2018 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att Kåseberga skulle bli årets by 
för att genomföra byträffar och ta fram fokusprogram i enlighet med projektet Fokus på 
byarna.

Ärendet har barnchecklistats av samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Barnchecklista för Fokus Kåseberga,
Fokusprogram Kåseberga,
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 20 mars 2019 § 45,
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 3 april 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 april 2019 § 51.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna fokusprogram Kåseberga.

 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 87 Dnr 2019/97

Justerares signatur 

Trafikstrategi 2019-2030 för Ystads kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Trafikstrategi 2019 – 2030 för Ystads 
kommun.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 mars 2019 att godkänna Trafikstrategi 2019-
2030 för Ystads kommun och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.

Trafikstrategin sträcker sig fram till 2030. Syftet med trafikstrategin är att beskriva vilket 
förhållningssätt som ska gälla för trafikrelaterade frågor och hur trafiksystemet i Ystads 
kommun behöver utformas för att utveckla kommunen i önskad riktning. Trafikstrategin 
tydliggör kommunens ambition och mål för transportsystemet samtidigt som den ger en 
samlad bild av nuläget och utmaningar framöver

Ärendet är barnchecklistat av samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Barnchecklista för Trafikstrategi 2019-2030 för Ystads kommun,
Trafikstrategi 2019-2030 för Ystads kommun, 
Remissredogörelse Trafikstrategi 2019-2030 för Ystads kommun,
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 20 mars 2019 § 41,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 april 2019 § 50.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Trafikstrategi 2019 – 2030 för Ystads 
kommun.

  

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 88 Dnr 2019/9

Justerares signatur 

Svar på motion cykelväg Hammar-Skillinge

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Protokollsanteckning
Elisabeth Håkansson (C) lämnar följande protokollsanteckning:

Centerpartiet anser att motionen inte har blivit utförligt behandlad och därför anser vi inte 
att motionen är besvarad. Det är anmärkningsvärt att Ystads kommun så ”lätt” lämnar till 
Trafikverket att välja GC-vägsträckning utan att ställa krav på redovisning av utförliga 
undersökningar av trafiksäkerhet som är aktuella. Trafikverkets underlag av trafikflödet 
grundar sig på mätningsresultat från år 2007 med en generell uppräkning. C menar att 
Ystads kommun bör kräva färskare mätningar av trafikflödet som bör utföras under 
sommarmånaderna då området har som mest trafik. Som hinder för den alternativa 
planeringen av GC-väg på södra sidan anger Länsstyrelse att de flesta skyddade områden 
finns söder om vägen men tar då inte hänsyn till varje sig trafiksäkerhet för barn och 
vuxna eller tillgänglighet till natur och attraktioner.
Det är beklagligt att Ystads kommun inte ställer mer ingående frågor till Trafikverket och 
Länsstyrelsen för att få svar på hur mycket djurlivet och växterna påverkas om GC-vägen 
byggs på södra eller på norra sidan av landsvägen.

Göran Göransson (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
Kristdemokraterna väljer med ett beklagande att avslå motionen. Förarbetet är i sitt 
slutskede, fastställelseprövning. Vi anser inte att kommunen i nuläget har någon realistisk 
möjlighet att begära och få respons för en utredning av GC-vägen söder om kustvägen. 
Kommunen har tidigare godkänt ett samfinansieringsavtal. I ett samrådsunderlag har 
kommunen också accepterat en nordlig dragning av cykelvägen. En eventuell ny utredning 
skulle med all säkerhet också bli kostsam för kommunen, vilket inte är försvarbart i vårt 
ansträngda ekonomiska läge. Kristdemokraterna vill avslutningsvis uttrycka sin beundran 
för det engagemang som sakägarna i frågan lagt ned. Tyvärr verkar inte trafikverket ha 
hanterat ert ambitiösa arbete med den ”fingertoppskänsla”, som man kunde ha förväntat 
sig.

Sammanfattning av ärendet
Elisabeth Håkansson (C) m.fl. har i en motion föreslagit att Ystads kommun ska begära ett 
antal svar av Trafikverket kring sträckningen av och säkerheten kring gång- och cykelvägen 
mellan Hammar och Skillinge. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 88 Dnr 2019/9

Justerares signatur 

Det har länge stått högt på kommunens lista över efterfrågade trafikåtgärder att Trafikverket 
ska bygga en gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge. Dels för att naturen är 
storslagen, för att det är ett populärt stråk för rekreation och för att vägen erbjuder fina 
natur- och kulturmiljöupplevelser. Dels för att cyklisterna ändå tar sig fram längs med vägen 
vilket är förenat med stora risker för samtliga trafikanter. Cykelvägen kommer utgöra en del 
av sydkustleden, som möjliggör och främjar cykelturism i Skåne. 

Kustområdet från Sandhammarens naturreservat är klassat som ett Natura 2000 område. 
Natura 2000-områden är ett nätverk av skyddade områden inom EU. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, efter att den aktuella motionen kom in, träffat såväl 
Trafikverket som Länsstyrelsen i Skåne och fått utförlig information om såväl projektets 
process med vägplan och miljökonsekvensbeskring, som om vad Natura 2000-lagstiftningen 
innebär. 

Miljöbalken anger tydligt att när det finns alternativa lösningar för en åtgärd, är det inte 
möjligt att ge tillstånd för att genomföra en åtgärd som kan skada livsmiljön i området. I 
detta fall är det möjligt att förlägga sträckningen av gång- och cykelvägen norr om Kustvägen 
och på så vis undvika intrång i Natura 2000 området.

Eftersom det finns alternativa sträckningar för gång- och cykelvägen finns det inte anledning 
för Trafikverket att närmare undersöka möjligheterna att dra vägen genom Natura 2000-
området. Detta trots att det finns skyddsvärd mark och andra nackdelar med att gång- och 
cykelvägen förläggs norr om kustvägen. 

Ystads kommun är, genom samfinansieringsavtal från 2016, medfinansiär till projektet. I 
samfinansieringsavtalet har Ystads kommun överlämnat till Trafikverket att driva projektet 
och genom vägplan pröva de möjligheter som finns att få en gång- och cykelväg till stånd. I 
den prövning som nu pågår bedömer Ystads kommun att Trafikverket i sitt val av sträckning 
har förhållit sig till gällande lagstiftning. Trafikverket kommer även att säkerställa att 
trafiksäkerheten blir hög och i enlighet med de riktlinjer som verket har att förhålla sig till. 
Mot den här bakgrunden ska motionen anses besvarad.

Ärendet handlar om att besvara en motion, inte att bygga gång- och cykelleden, och är alltså 
av administrativ karaktär och berör därför inte barn eller unga.

Beslutsunderlag
Motion av Elisabeth Håkansson (C) om en tillgänglig och säker cykelväg mellan Hammar 
och Skillinge inkommen den 8 januari 2019,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 22 mars 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 april 2019 § 49.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 88 Dnr 2019/9

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet
Elisabeth Håkansson (C) föreslår bifall till motionen och lämnar en protokollsanteckning.
Göran Göransson (KD) föreslår bifall till att anse motionen besvarad och lämnar en 
protokollsanteckning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen föreslår att 
motionen anses besvarad. 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för besvarad
Nej-röst för bifall

Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster, två Nej-röster och fem Avstår beslutar kommunstyrelsen att föreslå att 
motionen ska anses besvarad.
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare

Ja-röst Nej-röst Avstår från 
att rösta

Gunilla Andersson (M) X
Cecilia Magnusson-Svärd (S)  X
Christian Persson (M) X
Magnus Anderberg (M) X
Göran Göransson (KD) X
Paul Svensson (SD) X
Jan-Åke Isaksson (SD) X
Michael Michelsen (SD) X
Adrian Magnusson (S)  X
Anja Edvardsson (S)  X
Roger Jönsson (S)  X
Elisabeth Håkansson (C) X
Håkan Eriksson (C) X
Marcus Bräutigam (MP) X
Kristina Bendz (M) X

Resultat 8 2 5

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 89 Dnr 2019/67

Justerares signatur 

Uppföljning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
beslut

Kommunstyrelsen beslutar  
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppföljning av kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljning av kommun-
fullmäktiges beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige fattar varje år många olika beslut. För att 
kommuninvånarna och de folkvalda politikerna ska kunna få en återkoppling kring vilka 
beslut som har genomförts följer förvaltningen två gånger per år upp de beslut som 
respektive organ har fattat. Uppföljningen redovisas därefter till kommunstyrelsen respektive 
kommunfullmäktige.

Ärendet är av administrativ karaktär och berör inte barn eller unga.

Beslutsunderlag
Uppföljning av kommunstyrelsens beslut maj 2018-februari 2019,
Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut maj 2018-februari 2019,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 2 april 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 april 2019 § 52.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppföljning av kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljning av kommun-
fullmäktiges beslut.

  

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 90 Dnr 2018/143

Justerares signatur 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut kvartal 
4/2018

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av ej verkställda 
gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade för kvartal 4 2018.

Beslutsunderlag
Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej 
verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 4 2018,
Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut, kvartal 4 2018,
Beslut i socialnämnden 21 februari 2019 § 41 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 
2018,
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 3 april 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 april 2019 § 53.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av ej verkställda 
gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade för kvartal 4 2018.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 91 Dnr 2019/118

Justerares signatur 

Sotningsfrister

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om frister för sotning/rengöring 
enligt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor enligt Sydöstra Skånes Räddnings-
tjänstförbund beslut.

Sammanfattning av ärendet
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF, ansvarar för bland annat 
brandskyddskontroll och sotning i Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo kommun. 

Enligt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor ska en kommun utfärda föreskrifter om 
hur ofta sotning/rengöring enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska ske. Högsta 
förvaltningsdomstolen har i en dom den 12 december 2013 (mål 3835-12) anfört att en rätt 
för en kommun att meddela föreskrift inte kan delegeras till ett kommunalförbund. En 
kommun kan alltså inte utan grundlagsstöd överlämna föreskriftsrätt enligt 8 kap. 
regeringsformen till ett annat organ. 

Som en följd av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande ska beslut om sotning som 
bedrivs av SÖRF beslutas av de ingående medlemskommunerna och inte av 
kommunalförbundet vilket inte har skett. Mot den bakgrunden är förslaget att 
kommunfullmäktige fastställer de sotningsfrister som SÖRF har beslutat om.

Ärendet är administrativt och berör därför inte barn eller unga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om frister för sotning/rengöring 
enligt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor enligt Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund beslut.

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 92 Dnr 2019/22

Justerares signatur 

Information från Ytornet AB

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar att Ytornet AB har haft årsstämma och blivit beviljad ansvarsfrihet 
för 2018.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 93    

Justerares signatur 

Information

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden meddelar att presidiet i kommunstyrelsen har haft möte med upphandlad 
rekryteringstjänst om kravprofilen för anställningen som kommundirektör.

Kommundirektör Jonas Rosenkvist informerar om följande:
 26 april, årliga chefsträffen i SÖSK, förvaltningschefer m.fl.
 6 maj, byalagsrådet
 7 maj, jordägarträff
 13 maj, möte med Trafikverket
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-04-24

KS § 94    

Justerares signatur 

KPA informerar och budgetberedning

Kommunstyrelsen beslutar

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av information från KPA.

Ekonomichef Petter Skoglund informerar kommunstyrelsen om budget 2020 i egenskap av 
budgetberedning.
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