
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Datum
2019-08-28

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset klockan 09:00-11:00

Beslutande Se sidan 2

Övriga
närvarande

Lisbeth Karlsson (S), ersättare
Per-Olof Lind (L), ersättare
Göran Brante (V), ersättare
Anna Sjöland (SD), ersättare
Kevin Rasmussen (S), ersättare
Marina Nilsson (MP), ersättare
Åsa Björkman Holmberg, sekreterare
Clas Martinsson, t.f. kommundirektör
Carola Nilsson, t.f. ekonomichef
Cornelia Englén, kanslichef
Peter Andersson, controller
Helen Larsson, ekonom § 167
Dennis Hjelmström, skolchef § 158

Utses att justera Cecilia Magnusson-Svärd (S)

Justeringens
plats och tid  

Paragrafer: 154-171

Underskrifter

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 2019-08-28

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-03 

Datum när anslaget tas ned 2019-09-24

Förvaringsplats för protokollet Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad

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

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2019-08-28

Beslutande Kristina Bendz (M), ordförande
Gunilla Andersson (M)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Adrian Magnusson (S)
Christian Persson (M)
Anja Edvardsson (S)
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)
Sverker Meyer (M) ersättare för Magnus Anderberg (M)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2019-08-28

Ärenden vid dagens sammanträde 
Paragraf Ärende Diarienr Sida

§ 154 Ändring i föredragningslistan 4

§ 155 Redovisning av delegeringsbeslut 2019/2 5

§ 156 Redovisning av meddelanden 2019/3 6

§ 157 Nominering av ersättare till Skånes 
Luftvårdsförbund efter Malin Nilsson (MP) 2019/164 7

§ 158 Ansökan till Sociala Investeringsfonden, en likvärdig 
skola, en skola för alla och var och en 2019/183 8 - 9

§ 159 Generell översyn taxor, avgifter och arrenden 2019/214 10 - 11

§ 160 Återrapportering av externa hyresavgifter 2019/215 12

§ 161 Delegation om beslut av yttrande med anledning av 
remiss om hastighetsbegränsning på väg 11 2019/221 13 - 14

§ 162
Gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad 
Österlenregionens miljöförbund

2019/191 15 - 16

§ 163 Lönekompensation till verksamheterna för 2019 2019/216 17 - 18

§ 164 Omdisponering av investeringsmedel från projekt 
Fridhemsgatan till projekt Dragongatan 2019/184 19

§ 165 Ekonomisk uppföljning per 30 april 2019 för 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2019 2019/178 20

§ 166 Tilläggsanslag för ombyggnation till LSS lägenheter 2019/130 21 - 22

§ 167 Revidering av reglemente för intern kontroll i Ystads 
kommun 2019/213 23

§ 168 Förbundsordning för Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund 2019-2022 2019/190 24

§ 169 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 1/2019 2019/180 25

§ 170 Sammanträdesplan 2020 för fullmäktige, 
kommunstyrelsens och arbetsutskottet 2019/197 26 - 28

§ 171 Information 29
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 154    

Justerares signatur 

Ändring i föredragningslistan

Kommunstyrelsen beslutar
På förslag från ordföranden Kristina Bendz görs följande ändring i dagens föredragningslista:

 Delegation om beslut av yttrande med anledning av remiss om hastighetsbegränsning 
på väg 11 läggs till.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 155 Dnr 2019/2

Justerares signatur 

Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 20 juni – 28 augusti 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
Rapport delegeringsbeslut 20 juni - 28 augusti 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 20 juni – 28 augusti 2019.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 156 Dnr 2019/3

Justerares signatur 

Redovisning av meddelanden

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsens godkänner redovisningen från den 13 juni – 21 augusti 2019.

Sammanfattning av ärendet
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté:

 Skrivelse till Region Skåne - Utveckling av Simrishamns station för en ökad robusthet 
och tillförlitlighet på Österlenbanan, 11 juli 2019.

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd:
 Beslut 12 juni 2019 - Lokalöversyn, ombyggnad etapp 2.
 Protokoll 12 juni 2019 §§ 7-10.

Skånes Luftvårdsförbund:
 Årsrapport - kontroll av luftkvalitet inom samverkansområdet Skåne 2018.

Romeleås- och sjölandskapskommittén, RÅSK:
 Skrivelse RÅSK-s medlemmar 18 juni 2019 angående verksamhetsbidrag inkl. karta.

Kommunstyrelsens arbetsutskott:
 Protokoll 14 augusti 2019 §§ 99-110.

Ytornet AB:
 Protokoll 10 juni 2019 §§ 13-18.

Kommunövergripande samverkan:
 Protokoll 27 maj 2019 - KÖSAM §§ 10-21.

Regionfullmäktige:
 Sammanträdesplanering för 2020.

 

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 157 Dnr 2019/164

Justerares signatur 

Nominering av ersättare till Skånes Luftvårdsförbund efter 
Malin Nilsson (MP)

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen nominerar Marina Nilsson (MP) som ersättare till Skånes 
Luftvårdsförbund.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträden den 9 januari 2019 beslutades att nominera ledamot 
och ersättare till Skånes Luftvårdsförbund. Malin Nilsson (MP) har avsagt sig sina 
förtroendeuppdrag i kommunen och en ny nominering av ersättare ska beslutas av 
kommunstyrelsen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Marcus Bräutigam (MP) föreslår att Marina Nilsson (MP) nomineras som ersättare.

 
 

Beslut skickas till:
Skånes Luftvårdsförbund
Nominerad ersättare
Kansliavdelningen, förtroendemannaregister
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 158 Dnr 2019/183

Justerares signatur 

Ansökan till Sociala Investeringsfonden, en likvärdig skola, 
en skola för alla och var och en

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner ansökan motsvarande 350 000 kronor från Sociala 
investeringsfonden till projektet ”En likvärdig skola, en skola för alla och var och en” under 
förutsättning av övriga tre kommuner beslutar om deltagande i projektet.

Sammanfattning av ärendet
Utvecklingsarbetet i projektet kommer att ha två huvudfokus: 

a) skolans kompensatoriska uppdrag samt 
b) ungas psykiska hälsa. Utgångspunkten är att identifiera beteendemönster, för att 

därefter definiera mer medvetna och ändamålsenliga arbetssätt inom de 
organisationer som ska svara mot uttryckta behov av kompensatoriska åtgärder i 
skolan. 

Grunden för detta uppdrag är att alla elever inte har samma förutsättningar att tillgodogöra 
sig den skolgång som erbjuds. Något skolan alltså ska hitta sätt att kompensera för. 

Projektet ska svara på följande:
1) Vilka olika sorters kompensationsbehov finns om vi utgår från en beteendeanalys av 

livet både i och runt/utanför skolan? (Genom vilka beteenden eller avsaknad 
beteenden, och vems/vilkas, uppstår de olika behov vilka vi behöver kompensera 
för?)

2) Hur kan skolan, samordnat med andra aktörer, exempelvis social omsorg, 
föreningslivet med flera och i samarbete med föräldrarna, erbjuda kompenserade 
insatser? Och hur skulle detta kunna gå till och utföras i hög grad individanpassat?

Ystads utvecklingsarbete är en del av ett större projekt ”Policynivåns blinda fläck, om 
oförmågan att översätta beteendemönster till institutionella responser” som leds av Mats 
Tyrstrup, stiftelsen Leading Healthcare. I satsningen ingår även Lund och Burlöv samt 
Inspektionen för vård och omsorg och Skolinspektionen. Ytterligare kommuner och aktörer 
kan tillkomma.

Projektansökan har barnchecklistats av respektive nämnd.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 158 Dnr 2019/183

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Sociala investeringar, Projektansökan En likvärdig skola en skola för alla och var och en,
Budget En likvärdig skola, en skola för alla och var och en, 
Projektupplägg, Mats Tyrstrup, 20 maj 2019,
Beslut i barn- och utbildningsnämnden 12 juni 2019 § 100,
Beslut i socialnämnden 13 juni 2019 § 129,
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson Skoglund 7 augusti 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 14 augusti 2019 § 102.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till 
beslut.

Föredragande
Skolchef Dennis Hjelmström.

Förslag till beslut under sammanträdet
Göran Göransson (KD) under förutsättning att övriga kommuner deltar.
Anja Edvardsson (S) ställer sig bakom ansökan.

 
 

Beslut skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Gymnasienämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 159 Dnr 2019/214

Justerares signatur 

Generell översyn taxor, avgifter och arrenden

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna att fortsätta översynen av taxor, avgifter och 
arrenden;

 i de fall justeringar förutsätter beslut av fullmäktige återkomma med förslag så att 
förändringarna kan träda ikraft senast vid årsskiftet 2019/2020. 

 avseende aktuella intäktsposter som nämnderna själva beslutar om ska nämnderna lämna 
information om sitt ställningstagande till kommunstyrelsen senast vid årsskiftet 
2019/2020.

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att sträva efter att, så långt det är lämpligt, tillse att 
taxorna, avgifter och arrenden framledes indexregleras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj att rekommendera nämnderna att vidta ett antal 
åtgärder med anledning av kommunens ekonomiska läge. En av punkterna i beslutet var en 
generell översyn av alla taxor, avgifter och arrenden. Översynen ska enligt beslutet 
återrapporteras till kommunstyrelsen i augusti.

Ekonomiavdelningen har skickat ut en blankett som underlag för återrapporteringen. Av 
anvisningar framgår att återrapporteringen ska innehålla en kortfattad beskrivning, uppgift 
om senaste revidering, preliminär bedömning om möjlighet till revidering (ex. utifrån andra 
kommuner eller jämförbara prisindex) samt en preliminär uppskattning av möjlig 
intäktsökning.

Berörda förvaltningar har lämnat in sina översyner (av praktiska skäl sker behandlingen av 
nämnderna efter att denna tjänsteskrivelse utarbetats). I huvudsak anges vilka taxor m.m. 
som bör ingå i översynen samt det nuvarande läget vad gäller översyn.

Ekonomiavdelningens uppfattning är att kommunstyrelsen bör uppdra åt nämnderna att 
fortsätta arbetet med översynen av taxor, avgifter och arrenden. I något fall finns det därtill 
skäl att anta att ytterligare intäktsposter bör ingå i översynen och komplettering bör då ske i 
det kommande arbetet. 

I de fall möjliga förändringar sedermera förutsätter beslut av fullmäktige bör nämnderna 
återkomma med förslag så att justeringarna kan träda ikraft senast vid årsskiftet. Avseende 
aktuella intäktsposter som nämnderna själva beslutar om bör kommunstyrelsen erhålla 
information om nämndens ställningstagande senast vid årsskiftet 2019/2020.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 159 Dnr 2019/214

Justerares signatur 

Av det inkomna underlaget framgår att det finns intäktsposter som bedöms kunna 
indexregleras framöver. Ekonomiavdelningen gör bedömningen att det rent generellt är en 
fördel om aktuella intäkter kan indexregleras. Skälet är att sådana justeringar normalt sett ger 
en jämnare ökningstakt. Nämnderna bör därför, så långt möjligt, arbeta för indexreglerade 
taxor.

Beslutsunderlag
Ledning och utvecklings översyn, augusti 2019,
Barn- och utbildningsnämndens översyn, augusti 2019,
Kulturnämndens översyn, augusti 2019,
Myndighetsnämndens översyn, augusti 2019,
Samhällsbyggnadsnämndens översyn, augusti 2019,
Socialnämndens översyn, augusti 2019,
Tjänsteskrivelse av controller Peter Andersson 20 augusti 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

Uppdra åt nämnderna att fortsätta översynen av taxor, avgifter och arrenden;
- i de fall justeringar förutsätter beslut av fullmäktige återkomma med förslag så att 

förändringarna kan träda ikraft senast vid årsskiftet 2019/2020. 
- avseende aktuella intäktsposter som nämnderna själva beslutar om ska nämnderna 

lämna information om sitt ställningstagande till kommunstyrelsen senast vid årsskiftet 
2019/2020.

Uppmana nämnderna att sträva efter att, så långt det är lämpligt, tillse att taxorna, avgifter 
och arrenden framledes indexregleras. 

 
 

Beslut skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Kulturnämnden
Myndighetsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 160 Dnr 2019/215

Justerares signatur 

Återrapportering av externa hyresavgifter

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen och ger samhällsbyggnadsnämnden i 
följduppdrag att fördjupa arbetet med externa hyresavgifter utifrån återrapporteringen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2019 om nio besparingsåtgärder och rekommenderade 
nämnderna att följa dessa. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i juni att följa dessa 
rekommendationer. Den sjunde av dessa var att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle göra 
en översyn av externa hyresavgifter och återrapportera till kommunstyrelsen i augusti som i 
sin tur kan komma att ge följduppdrag. 

Samhällsbyggnads fastighetschef har med hjälp från ekonomiavdelningen, på 
förvaltningschefens uppdrag, låtit göra en sammanställning av de fastigheter som kommunen 
äger där det helt eller delvis finns externa hyresgäster. 

I sammanställningen visas driftnettot, det vill säja differensen mellan årliga kostnader och 
intäkter för aktuella fastigheter och kommentarer gällande möjligheten att ändra villkoren för 
hyresupplåtelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Sofia Öreberg 19 augusti 2019,
Sammanställning över fastigheter med externa hyror av ekonom Carina Eld och 
fastighetschef Olof Hübner 21 augusti 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

 

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningschef Sofia Öreberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 161 Dnr 2019/221

Justerares signatur 

Delegation om beslut av yttrande med anledning av remiss 
om hastighetsbegränsning på väg 11

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att ge Infrastrukturgruppen i SÖSK i uppdrag att skriva ett 
gemensamt svar på Trafikverkets remiss om hastighetsbegränsning på väg 11 för 
kommunerna i SÖSK.

Kommunstyrelsen beslutar att delegera beslutet om yttrandet på Trafikverkets remiss till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Protokollsanteckning
Marcus Bräutigam (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

Miljöpartiet förordar att Ystads kommun ska verka för att SÖSK i sitt remissvar ska gå på 
Trafikverkets linje som innebär en sänkning av hastigheten från 90 till 80 km/h på 
sträckan mellan Anklam och Järrestad. Motivet till detta är att det av trafiksäkerhetsskäl 
inte är lämpligt att bibehålla nuvarande hastighetsgräns. Vidare innebär en sänkning av 
hastigheten också positiva effekter för miljön i form av minskade CO2 utsläpp.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har ett pågående arbete med att se över hastigheterna på ett antal större vägar. 
Remisser skickas ut till berörda parter separat för olika vägar. 

Trafikverket har nu tagit fram förslag till nya hastighetsföreskrifter på väg 11 i Skåne län och 
förslaget till nya föreskrifter har skickats på remiss till bl.a. Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla 
kommuner. Förslaget har inte remitterats till Ystads då väg 11 inte går genom Ystads 
kommun.

Två sträckor längs väg 11 ingår i hastighetsöversynen, på vilka hastigheten föreslås förändras. 
Sträckan mellan Sjöbo och Anklam är en mötesseparerad landsväg med mitträcke, så kallad 
2+1-väg och har i övrigt säkerhetsstandard för en högre hastighet än den nuvarande som är 
90 km/tim. Trafikverket föreslår en höjning av hastigheten från 90 till 100 km/tim.

På den andra sträckan, mellan Anklam och Järrestad, ska delar av den byggas om till 
mötesseparerad landsväg med mitträcke, så kallad 2+1-väg med byggstart 2024. Idag hålls 
inte den standard som krävs för den nuvarande hastighetsbegränsningen 90 km/tim enligt 
Trafikverket. I avvaktan på ombyggnationen föreslår Trafikverket att hastigheten sänks från 
90 till 80 km/tim för att anpassas till den standard som råder fram till ombyggnationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 161 Dnr 2019/221

Justerares signatur 

Trafikverket vill med regleringen uppnå att hastighetsbegränsningen överensstämmer med
vägens standard då det med anledning av avsaknad av mötesseparering kan innebära en
förhöjd risk för mötesolycka med svårare skadeföljd.

SÖSK beslutade på kommittémöte den 25 maj 2019att SÖSK ska svara på den här typen av 
remisser gemensamt. Även om inte aktuell väg går genom alla kommuner, nyttjas vägen i 
många fall ändå av invånarna och näringslivet i Ystads kommun. Remissvaret ska vara 
Trafikverket senast till handa senast 17 september 2019 och av det skälet behöver beslutet 
om det gemensamma yttrandet delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutet behandlar endast frågan om delegation och barnchecklistas därför inte.

Beslutsunderlag
Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrift på väg 11 Skåne län,
Förslag till trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 11,
Missiv - förslag till nya föreskrifter för väg 11,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 23 augusti 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge Infrastrukturgruppen i SÖSK i uppdrag att skriva ett 
gemensamt svar på Trafikverkets remiss om hastighetsbegränsning på väg 11 för 
kommunerna inom SÖSK.

Kommunstyrelsen beslutar att delegera beslutet om yttrandet på Trafikverkets remiss enligt 
ovan till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

 
 

 

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnad, trafikplanerare Emma Holgersson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 162 Dnr 2019/191

Justerares signatur 

Gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla 
och Ystads kommuner med Ystad Österlenregionens 
miljöförbund

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar om en sammanslagning av gemensam alkoholenhet för 
Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund.

Sammanslagningen ska börja gälla den 1 januari 2020. Chefen för kansliet i Tomelilla 
kommun ska leda en tjänstemannagrupp med representanter från de berörda kommunerna 
och miljöförbundet för att ta fram förslag till ny förbundsordning och nytt samverkansavtal. 
Målet är att dessa kan beslutas i respektive fullmäktigen före den 31 december 2019.

Detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i Simrishamn, Sjöbo 
respektive Tomelilla kommuner.

Sammanfattning av ärendet
En gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen finns 
sedan 2012 mellan Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. Diskussioner har 
förts om en sammanslagning av alkoholenheten med miljöförbundet. Detta förslag 
rekommenderar en sammanslagning och en flytt av alkoholenheten till miljöförbundet från 
och med 1 januari 2020. 
Exempel på fördelar som kan uppnås vid en sammanslagning är:

 Inget remissförfarande då både hälsoskydd, livsmedel och alkohol utgår från samma 
organisation.

 Samma handläggning av alkohol som tobak, ny tobakslag den 1 juli 2019.
 Smidigare både för tjänstemän och näringsidkare när kontroller kan ske samtidigt av 

både livsmedel, miljö och rökning.

Vid denna handläggning ska ingen barnchecklista upprättas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 7 augusti 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 14 augusti 2019 § 104.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 162 Dnr 2019/191

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om en sammanslagning av gemensam alkoholenhet för 
Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund.

Sammanslagningen ska börja gälla den 1 januari 2020. Chefen för kansliet i Tomelilla 
kommun ska leda en tjänstemannagrupp med representanter från de berörda kommunerna 
och miljöförbundet för att ta fram förslag till ny förbundsordning och nytt samverkansavtal. 
Målet är att dessa kan beslutas i respektive fullmäktigen före den 31 december 2019.

Detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i Simrishamn, Sjöbo 
respektive Tomelilla kommuner

Förslag till beslut under sammanträdet
Michael Michaelsen (SD) föreslår avslag på förslaget.
Elisabeth Håkansson (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Gunilla Andersson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot förslag om avslag mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen kanslichef Cornelia Englén
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 163 Dnr 2019/216

Justerares signatur 

Lönekompensation till verksamheterna för 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att från kommunstyrelsens anslag för löneökningar omdisponera 
24 447 000 samt att föreslå kommunfullmäktige att resterande 1 155 000 finansieras via 
överskottsutdelning från Kommuninvest.

1 504 000 kronor till Kommunstyrelsen – Ledning och utveckling, 11 818 000 kronor till 
Barn- och utbildningsnämnden, 457 000 kronor till Kulturnämnden, 677 000 kronor till 
Gymnasienämnden, 145 000 kronor till Myndighetsnämnden, 1 833 000 kronor till 
Samhällsbyggnadsnämnden, 9 157 000 kronor till Socialnämnden och 11 000 kronor till 
Revisionen.

Sammanfattning av ärendet
Medel för löneökningar från 2019-04-01 finns budgeterade i kommunstyrelsens anslag för 
löneökningar. I kommunstyrelsens anslag för löneökningar finns avsatt medel för 
kompensation för löneökningar enligt centrala överenskommelser som förväntas under året. 
Det finns också pengar för kompensation till alternativa driftsformer. 

De medel som är avsatta för 2019 uppgår till 24 447 000 kr.

Enligt praxis så ska nämnderna kompenseras för de ökade lönekostnaderna enligt de centrala 
avtalen. 

I förslaget finns också en uppräkning för ersättning till politikerna på totalt 213 tkr. 
Uppräkningen för politikerna följer förändringen av inkomstbasbeloppet.

Den föreslagna kompensationen till nämnderna uppgår till 25.602.000 kronor och överstiger 
därmed budgeterat anslag för löneökningar med 1.155.000 kronor. Detta överstigande 
belopp föreslås finansieras genom höjda intäkter avseende avkastning från Kommuninvest.  

Helårseffekten för 2020 av 2019 års löneavtal blir 34,8 mnkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av controller Jan Bengtsson 20 augusti 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 163 Dnr 2019/216

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att från kommunstyrelsens anslag för löneökningar omdisponera 
1 504 000 kronor till Kommunstyrelsen – Ledning och utveckling, 11 818 000 kronor till 
Barn- och utbildningsnämnden, 457 000 kronor till Kulturnämnden, 677 000 kronor till 
Gymnasienämnden, 145 000 kronor till Myndighetsnämnden, 1 833 000 kronor till 
Samhällsbyggnadsnämnden, 9 157 000 kronor till Socialnämnden och 11 000 kronor till 
Revisionen. 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 164 Dnr 2019/184

Justerares signatur 

Omdisponering av investeringsmedel från projekt 
Fridhemsgatan till projekt Dragongatan

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att för 2019 kvarstående budgeterade medel, 
1 822 000 kronor, avseende investeringsprojektet för Fridhemsgatan ombudgeteras till 
projektet Dragongatan för att finansiera uppkommit underskott i detta projekt.

Sammanfattning av ärendet
Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen den 27 maj 2019,
Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden den 12 juni 2019, § 94,
Tjänsteskrivelse av controller Peter Andersson den 26 juni 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen den 27 maj 2019,
Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden den 12 juni 2019, § 94,
Tjänsteskrivelse av controller Peter Andersson den 26 juni 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 14 augusti 2019 § 103.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att för 2019 kvarstående budgeterade medel, 
1 822 000 kronor, avseende investeringsprojektet för Fridhemsgatan ombudgeteras till 
projektet Dragongatan för att finansiera uppkommit underskott i detta projekt.

 

 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 165 Dnr 2019/178

Justerares signatur 

Ekonomisk uppföljning per 30 april 2019 för Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga uppföljningen för tertial 1/2019 till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund beslutade den 27 maj 2019 att godkänna den 
ekonomiska uppföljningen per 30 april 2019 och överlämna den till medlemskommunerna.

Ärendet är av administrativ karaktär och behöver inte barnchecklistas.

Beslutsunderlag
Delårsrapport tertial 1 2019, 30 april 2019,
Beslut i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 27 maj 2019 § 27,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 14 augusti 2019 § 106.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga uppföljningen för tertial 1/2019 till 
handlingarna.

 

 
 

  

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 166 Dnr 2019/130

Justerares signatur 

Tilläggsanslag för ombyggnation till LSS lägenheter

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar godkänna tilläggsanslag för investeringen med 5,5 mkr för att 
bygga om lokalen på Nattviolsvägen till tre lägenheter enligt LSS (lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade).

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens arbetsutskott har i juli 2018 gett Social Omsorg i uppdrag att undersöka 
möjligheterna att bygga om en lokal, som tidigare har använts inom daglig verksamhet, till 
LSS-lägenheter. Undersökningen är nu genomförd och visar att lokalerna kan byggas om till 
tre LSS-lägenheter och ett gemensamhetsutrymme. I dagsläget finns det 11 personer med 
beslut om bostad med särskild service i kö. Utöver det finns det fyra personer som har 
ansökt om bostad med särskild service där utredning pågår. 

I samband med att deltagare i daglig verksamhet flyttat ut från lokalerna som planeras byggas 
om till LSS-lägenheter och på grund av nytillkomna ärenden, finns det behov av nya lokaler 
inom daglig verksamhet. IFO har nyligen avslutat verksamheten för ensamkommande i en 
lokal på Spaljégatan som nu står tom. Utifrån dess utformning och läge matchar denna lokal 
mycket väl de behov av lokalutökning som finns inom daglig verksamhet. Cirka 10-15 
personer med omfattande behov bedöms kunna ges daglig verksamhet i lokalerna på 
Spaljégatan vilket skulle innebära att lokalförsörjningen inom daglig verksamhet tillgodoses 
för minst fem år framåt. Om ingen lokal upplåts för att bedriva daglig verksamhet innebär 
det att två beslut som finns redan idag, liksom andra beslut som förväntas komma framöver, 
inte kan verkställas.

Att både bygga om lokalen på Nattviolsvägen till LSS-lägenheter och att hyra lokalen på 
Spaljégatan för att bedriva daglig verksamhet, bedöms vara det mest kostnadseffektiva över 
tid samt ge bäst kvalitet för medborgaren. 
 
Som framgår av underlaget från socialnämnden kan de nu aktuella platserna påverka behovet 
av byggnation av ytterligare platser. Nämnden har dock inte redovisat hur inlämnade 
investeringsäskanden påverkas. Denna effekt bör beaktas i samband med fastställandet av 
investeringsplanen för 2020-2023. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 166 Dnr 2019/130

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av verksamhetschef Maria Posa, daterad den 7 mars 2019,
Beslut i socialnämnden 17 april 2019 § 90,
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson Skoglund 9 augusti 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna tilläggsanslag för investeringen med 5,5 mkr för att 
bygga om lokalen på Nattviolsvägen till tre lägenheter enligt LSS (lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade).

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 167 Dnr 2019/213

Justerares signatur 

Revidering av reglemente för intern kontroll i Ystads kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revideringen av reglemente för intern 
kontroll i Ystads kommun.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande reglemente för intern kontroll i Ystads kommun antogs av kommunfullmäktige i 
november 2010. Förslag till reviderat reglemente har upprättats av ekonomiavdelningen.

Beslutsunderlag
Reglemente för intern kontroll i Ystads kommun,
Tjänsteskrivelse av ekonom Helen Larsson, 20 augusti 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revideringen av reglemente för intern 
kontroll i Ystads kommun.

Föredragande
Ekonom Helen Larsson.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår bifall.
Elisabeth Håkansson (C) föreslår bifall.

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 168 Dnr 2019/190

Justerares signatur 

Förbundsordning för Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund 2019-2022

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förbundsordning för Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund att gälla för perioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) ansvarar för räddningstjänsten i Tomelilla, 
Sjöbo, Simrishamns och Ystads kommuner. Förbundet är ett kommunalförbund och därför 
krävs att en förbundsordning också ska finnas. SÖRF har gett in ett förslag till ny 
förbundsordning för perioden 2019-2022 vilken föreslås antas av kommunfullmäktige.

Ärendet berör inte barn eller unga eftersom det handlar om ett förslag till ny 
förbundsordning.

Beslutsunderlag
Förslag till förbundsordning för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund,
Beslut i Simrishamns kommunfullmäktige, 17 juni 2019,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 6 augusti 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 14 augusti 2019 § 105.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förbundsordning för Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund att gälla för perioden 2019-2022.

 
 

 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 169 Dnr 2019/180

Justerares signatur 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 1/2019

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 1 2019.

Sammanfattning av ärendet
Alla beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom 90 dagar ska efter varje kvartal rapporteras 
till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO). Informationen om vilka personer som inte fått 
sina beslut verkställda ska delges socialnämnden samt kommunens revisorer. 
Kommunfullmäktige ska ha en avidentifierad statistikrapport. När beslutet verkställts 
rapporteras det löpande. En kommun som inte verkställt besluten riskerar vite.

Ärendet är av administrativ karaktär och har inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut, kvartal 1 2019,
Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej 
verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1 2019,
Beslut i socialnämnden 23 maj 2019 § 116,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 14 augusti 2019 § 107.

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 1 2019.

 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 170 Dnr 2019/197

Justerares signatur 

Sammanträdesplan 2020 för fullmäktige, kommunstyrelsens 
och arbetsutskottet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen antar förslag till sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsen och 
arbetsutskottet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till sammanträdesplan 2020 
för fullmäktige.

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

kl. 08:30

Kommunstyrelsen
kl. 09:00

Kommunfullmäktige
kl. 18:00

23 januari
8 januari 29 januari 20 februari
5 februari 26 februari 19 mars

4 mars 25 mars
Årsredovisning 2019

23 april
Årsredovisning 2019

8 april 29 april
Ekonomisk uppföljning 

per mars 2020.

14 maj

6 maj 27 maj
Ekonomisk uppföljning 

tertial 1/2020. Budget 2021.

17 juni kl. 13:00 
Ekonomisk uppföljning 

tertial 1/2020. Budget 2021.
3 juni 17 juni 20 augusti

5 augusti 26 augusti 24 september
9 september 30 september

Ekonomiuppföljning 
tertial 2/2020.

22 oktober
Ekonomiuppföljning 

tertial 2/2020.
7 oktober 28 oktober 19 november

4 november 25 november
Ekonomiuppföljning per 

oktober 2020.

17 december kl. 16:00

2 december 16 december januari 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 170 Dnr 2019/197

Justerares signatur 

Sammanfattning av ärendet
Kansliavdelningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och arbetsutskottet. Sammanträdesplanen är även kommunicerad med 
ekonomiavdelningen.

Ordinarie sammanträden hålls varje månad förutom i juli för samtliga organ. 
Kommunstyrelsens sammanträde hålls sista onsdagen i månaden, detta för att koordinera 
med den ekonomiska uppföljningen.
Sammanträdestiden för kommunfullmäktige är en torsdag kl. 18:00, kommunstyrelsen en 
onsdag kl. 09:00 och för arbetsutskottet en onsdag kl. 08:30. 

I samband med antagande av budget börjar fullmäktiges sammanträde kl. 13:00 och i 
december börjar sammanträdet kl. 16:00.

Under pågående sammanträdesår kan tider komma att ändras efter beslut i respektive organ.

Barn/unga berörs inte av ärendet eftersom det handlar om en sammanträdesplanering inför 
2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 3 juli 2019.

Förslag till beslut
Förslag till sammanträdesplan 2020 för fullmäktige, kommunstyrelsen och arbetsutskottet 
lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

kl. 08:30

Kommunstyrelsen
kl. 09:00

Kommunfullmäktige
kl. 18:00

23 januari
8 januari 29 januari 20 februari
5 februari 26 februari 19 mars

4 mars 25 mars
Årsredovisning 2019

23 april
Årsredovisning 2019

8 april 29 april
Ekonomisk uppföljning 

per mars 2020.

14 maj

6 maj 27 maj
Ekonomisk uppföljning 

tertial 1/2020. Budget 2021.

17 juni kl. 13:00 
Ekonomisk uppföljning 

tertial 1/2020. Budget 2021.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 170 Dnr 2019/197

Justerares signatur 

3 juni 17 juni 20 augusti

5 augusti 26 augusti 24 september
9 september 30 september

Ekonomiuppföljning 
tertial 2/2020.

22 oktober
Ekonomiuppföljning 

tertial 2/2020.
7 oktober 28 oktober 19 november

4 november 25 november
Ekonomiuppföljning per 

oktober 2020.

17 december kl. 16:00

2 december 16 december januari 2021

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-08-28

KS § 171    

Justerares signatur 

Information

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
T.f. kommundirektör Clas Martinsson informerar om:

 Ny kommundirektör är Mariana Vikström som börjar den 21 oktober. 
 Redovisningschef Carola Nilsson är tillförordnad ekonomichef och tillförordnad 

verkställande direktör för Ytornet AB under Petter Hansson Skogslunds ledighet, 
från 12 augusti och två månader framåt.

 I rekryteringen av kultur och utbildningschef görs ett uppehåll.
 Arbetet med delårsbokslut och budget 2020 pågår.
 Sammanställning på förfrågan från Sveriges Radio P1 om avtal med avgångsvederlag 

pågår.
 Förhandlingen med Syndikalisterna har slutat i oenighet och varsel om 

konfliktåtgärder är lagt.
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