
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Datum
2019-06-19

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset klockan 09:00-12:20

Beslutande Se sidan 2

Övriga
närvarande

Lisbeth Karlsson (S), ersättare §§ 123-139, 142-150, 151
Sverker Meyer (M), ersättare
Per-Olof Lind (L), ersättare
Göran Brante (V), ersättare
Kevin Rasmussen (S), ersättare
Åsa Björkman Holmberg, sekreterare
Jonas Rosenkvist, kommundirektör
Petter Hansson Skoglund, ekonomichef
Cornelia Englén, kanslichef
Peter Andersson, controller
Sofia Öreberg, förvaltningschef samhällbyggnad § 125

Utses att justera Cecilia Magnusson-Svärd (S)

Justeringens
plats och tid  

Paragrafer: 123-153

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 2019-06-19

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-26 

Datum när anslaget tas ned 2019-07-18

Förvaringsplats för protokollet Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad

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

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2019-06-19

Beslutande Kristina Bendz (M), ordförande
Gunilla Andersson (M)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Adrian Magnusson (S)
Christian Persson (M)
Anja Edvardsson (S)
Roger Jönsson (S), t.o.m. kl. 12:10 §§ 123-139, 142-150, 151
Göran Göransson (KD)
Elisabeth Håkansson (C)
Paul Svensson (SD)
Håkan Eriksson (C)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Marcus Bräutigam (MP)
Michael Michaelsen (SD)
Olof Eriksson Jolom (M) ersättare för Magnus Anderberg (M)
Lisbeth Karlsson (S), ersättare för Roger Jönsson §§ 140-141, 152-153
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2019-06-19

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida

§ 123 Redovisning av delegeringsbeslut 2019/2 5

§ 124 Redovisning av meddelanden 23 maj - 12 juni 2019 2019/3 6

§ 125 Genomlysning av samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet 2019/46 7

§ 126 Uppföljning av genomförda revisionsgranskningar 
2017 2019/14 8 - 10

§ 127 Översyn av styrdokument 2019/135 11 - 12

§ 128 Gemensam ishall i Sydöstra Skåne 2019/159 13 - 15

§ 129 Ekonomiskt åtgärdsprogram 2019 - 
investeringsstopp 2019/177 16 - 17

§ 130
Samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan från 
gasledningsprojektet Baltic Pipe, gällande Polens del 
av ledning inom Östersjön

2019/148 18

§ 131 Bildande av naturreservatet Lilla Köpinge, 
Länsstyrelsens dnr 511-14085-2019 2019/167 19 - 20

§ 132

Samråd förslag till nationell plan för omprövning av 
vattenkraft samt samråd om strategisk 
miljökonsekvensbeskrivning för den nationella 
planen

2019/171 21 - 22

§ 133 Val av ersättare i arbetsutskottet efter Malin Nilsson 
(MP) 2019/164 23

§ 134 Frågan om delegation vid anlitande av 
konsulttjänster m.m. 2019/176 24

§ 135 Förslag till ny mål- och resultatstyrning i Ystads 
kommun 2018/256 25 - 26

§ 136 Riktlinjer för representation i Ystads kommun 2019/122 27

§ 137 Riktlinjer för trafiksäkerhet för Ystads kommuns 
medarbetare 2019/160 28

§ 138 Riktlinje för gravida och ammande medarbetare i 
Ystads kommun 2019/161 29

§ 139 Riktlinjer för fordon, resor och möten  2017/253 30 - 31
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

§ 140 Tilläggsanslag för att reglera Skolhuvudmannens 
betalningsansvar för gymnasiestudier 2018/270 32 - 34

§ 141 Svar på motion om hamnutskottet 2019/65 35 - 36

§ 142 Reglemente för kommunstyrelsen 2019/151 37

§ 143 Reglemente för socialnämnden 2019/150 38

§ 144 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 2019/152 39

§ 145 Reglemente för gymnasienämnden 2019/153 40

§ 146 Reglemente för kulturnämnden 2019/154 41

§ 147 Reglemente för valnämnden 2019/155 42

§ 148 Reglemente för krisledningsnämnden 2019/156 43

§ 149 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 2019/157 44

§ 150 Reglemente för myndighetsnämnden 2019/158 45

§ 151 Allmänna lokala ordningsföreskrifter 2018/196 46 - 49

§ 152 Information från Ytornet AB 2019/22 50

§ 153 Information 51
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 123 Dnr 2019/2

Justerares signatur 

Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 30 maj – 19 juni 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 30 maj – 19 juni 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 30 maj – 19 juni 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 124 Dnr 2019/3

Justerares signatur 

Redovisning av meddelanden 23 maj - 12 juni 2019

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsens godkänner redovisningen från den 23 maj – 12 juni 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott:

 Protokoll 5 juni 2019 §§ 73-98


Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund:
 Protokoll 27 maj 2019 §§ 27-36 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund medlemskommuner:
 Protokoll 28 maj 2019 §§ 1-9

Stiftelsen Ystad-Österlens filmfond:
 Protokoll 5 juni 2019 §§ 118-121 

Administrativ redovisning berör inte barn och unga.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 125 Dnr 2019/46

Justerares signatur 

Genomlysning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av rapporten och beslutar om en återrapportering av arbetet från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen i september 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 27 februari 2019 att ge kommundirektören i uppdrag att 
göra en extern genomlysning av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet med 
redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2019. 

Efter genomförd upphandling tilldelades StartPoint Advisory AB uppdraget att göra en 
genomlysning. Genomlysningen har gjorts genom intervjustudier, dataanalyser, 
dokumentstudier samt benchmarking. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 27 februari 2019, § 33.
StartPoint Advisory AB:s rapport (redovisas vid sammanträdet)
Tjänsteskrivelse av kommundirektör Jonas Rosenkvist 26 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 juni 2019 § 78.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att godkänna rapporten och överlämna denna till kommunstyrelsen.

Föredragande
Johan Grip, StartPoint Advisory AB.

Beslut skickas till:
Förvaltningschef Sofia Öreberg
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 126 Dnr 2019/14

Justerares signatur 

Uppföljning av genomförda revisionsgranskningar 2017

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av informationen och beslutar att ge kommundirektören följande 
uppdrag.
 Följa upp det nya regelverket om arvoden och ersättningar till förtroendevalda, bland 

annat genom den interna kontrollen, och vid behov föreslå förändringar i regelverket. 
Återkoppling ska ske senast i januari 2020 till kommunstyrelsen.

 Inventera behovet av att förstärka informationssäkerhetsarbetet och utifrån den föreslå 
åtgärder. Återkoppling ska ske till kommunstyrelsen i januari 2020.

 Formalisera lokalplaneringsgruppen på så sätt att det i en uppdragsbeskrivning framgår 
vilka som ingår i grupperna samt vilket uppdrag och ansvar de har i förhållande till 
förvaltningarna. Återkoppling ska ske till kommunstyrelsen i juni 2019

Sammanfattning av ärendet
Varje år följer revisionen upp granskningarna som gjorts under föregående år. Den nu 
aktuella uppföljningen avser granskningar som revisionen genomfört under 2017. Revisionen 
har inte begärt något svar utan förvaltningen redovisar på detta sätt sin inställning till 
revisorernas synpunkter och föreslår förslag till åtgärder.

Arvoden och ersättningar till förtroendevald
I den uppföljande granskningen bedömer revisionen att kommunstyrelsen fortfarande kan 
stärka den interna kontrollen av ersättningar för förlorad arbetsinkomst. Riskerna kopplade 
till förlorad arbetsinkomst bör enligt revisionens bedömning i alla fall beaktas inom ramen 
för kommunstyrelsens risk- och väsentlighetsanalys.

Det nya regelverket för arvoden och ersättningar till förtroendevalda trädde i kraft den 1 
januari 2019. Vid tidpunkten för revisionens uppföljande granskning hade regelverket alltså 
inte trätt i kraft. Det nya regelverket kommer att följas upp, bland annat genom den interna 
kontrollen, och vid behov kommer förändringar i regelverket att föreslås. 
Kommundirektören får i uppdrag att senast i januari 2020 återkoppla i frågan till 
kommunstyrelsen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 126 Dnr 2019/14

Justerares signatur 

Informationssäkerhet
Revisionen bedömer i sin uppföljande granskning att kommunstyrelsen fortfarande behöver 
vidta ett antal åtgärder för att stärka kommunens informationssäkerhetsarbete, nämligen 
följande.

 Säkerställ att ansvariga nämnder vidtar nödvändiga åtgärder och tillskjuter tillräckliga 
resurser för att klassificera de system som ligger under nämndernas område. 

 Säkerställ att ansvariga tjänstemän har en ändamålsenlig kommunikation avseende 
informationssäkerhetsarbetet. 

 Upprätta och implementera riskanalyser avseende informationssäkerhetsarbetet. 
 Att styrelsen leder och utvärderar kommunens informationssäkerhetsarbete. 

Sammanfattningsvis pågår ett arbete på flera plan för att upprätthålla säkerheten för 
informationen som behandlas i kommunen och med beaktande av att kommunens resurser 
är begränsade är det av vikt att dubbelarbete inte utförs. Arbetet kring 
informationssäkerheten behöver dock intensifieras och förtydligas. Förslaget är därför att 
kommundirektören får i uppdrag att inventera behovet av att förstärka 
informationssäkerhetsarbetet och utifrån den föreslå åtgärder till kommunstyrelsen. 
Återkoppling ska ske till kommunstyrelsen i januari 2020.

Kommunens mål- och resultatstyrning
Revisionen konstaterar att förvaltningarna har påbörjat ett arbete, men att det fortfarande 
kvarstår arbete på politisk nivå.

Den 14 februari 2019 beslutade kommunfullmäktige (KF 2018/256) att ge kommunstyrelsen 
i uppdrag revidera modellen för mål- och resultatstyrning. Den nya modellen kan börja 
tillämpas inför budgeten år 2021. Arbetet på den politiska nivån har således inletts och 
uppfattningen är därför att revisionens synpunkter är tillgodosedda. 

Kommunens långsiktiga planering för den demografiska tillväxten
Revisionen bedömer att arbete fortfarande kvarstår gällande formalisering av 
lokalplaneringsgrupper, samt att det fortfarande finns utrymme att säkerställa nödvändiga 
förutsättningar för en ändamålsenlig utbyggnadstakt av lokalbeståndet.

Med anledning av revisionens synpunkt får kommundirektören i uppdrag att formalisera 
lokalplaneringsgruppen på så sätt att det i en uppdragsbeskrivning framgår vilka som ingår i 
grupperna samt vilket uppdrag och ansvar de har i förhållande till förvaltningarna. Uppdraget 
ska vara utfört senast i juni 2019. I övrigt har förvaltningen redovisat behovet i förhållande 
till planeringen av det framtida lokalbeståndet och bedömningen kvarstår vad avser en 
personell resurs i form av en lokalstrateg. Revisionens synpunkter föranleder inga ytterligare 
åtgärder för närvarande, delvis för att revisionen inte pekar på behovet av en specifik åtgärd.

Ärendet är av administrativ karaktär och berör således inte barn och unga.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 126 Dnr 2019/14

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Uppföljning av genomförda granskningar, Revisionen, daterad den 20 december 2018,
Uppföljningsgranskning EY daterad den 19 december 2018,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 6 februari 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2019, § 31,
Beslut i kommunstyrelsen 23 mars 2019, § 50.

 
 

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommundirektören
Kommunkansliet uppföljning

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 127 Dnr 2019/135

Justerares signatur 

Översyn av styrdokument

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att se över kommunens 
styrdokument och dokumentstruktur. Uppdraget ska redovisas senast i december 2019.

Sammanfattning av ärendet
Styrdokument är samlingsnamnet på långsiktiga och övergripande beslut inom ett 
samhällsområde eller ämnesområde, till exempel planer, policys, program och riktlinjer. 
Gemensamt för dessa är att de är antagna av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 

Kommunens styrdokument är ett stöd till nämnder och förvaltningar i framtagandet av 
nämndmål och aktiviteter. I det förslag till ny styrmodell som är under framtagande har 
styrdokumenten en viktig roll. Dokumenten används för att säkra att inriktningen på 
nämndmål och aktiviteter går i linje med fullmäktiges avsikt. Styrdokument ska i största mån 
följas upp genom målstyrningsmodellen och endast när så inte är möjligt följas upp på annat 
sätt.

Det har uppmärksammats att kommunens styrdokument behöver ses över. I översynen bör 
bland annat följande moment ingå. 

 Uppdatering eller utfasning av dokument som inte är gällande eller väldigt gamla.
 Framtagande av en nomenklatur för styrdokument - policy, riktlinje, strategi, 

program etc.
 Framtagande av mallar för likartad utformning av styrdokumenten.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en 
översyn av styrdokumenten samt att återrapportera uppdraget senast i december 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommundirektör den 17 maj 2019,
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 5 juni 2019 § 82.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 127 Dnr 2019/135

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att se över kommunens 
styrdokument och dokumentstruktur. Uppdraget ska redovisas senast i december 2019.

 

 
 

Beslut skickas till:
Kommundirektören
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 128 Dnr 2019/159

Justerares signatur 

Gemensam ishall i Sydöstra Skåne

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att meddela Simrishamn kommun att Ystads kommun ser positivt 
på möjligheten att samarbeta i till exempel den här typen av frågor men att kommunen för 
närvarande måste avböja förfrågan.

Reservation
Paul Svensson (SD), Jan-Åke Isaksson (SD) och Michael Michaelsen (SD).

Sammanfattning av ärendet
Simrishamns kommun har undersökt kostnaden för en ishall. Simrishamns kommun har 
därför hämtat in uppgifter från Osby kommun som för närvarande arbetar med ett 
ishallsprojekt. Den totala kostnaden för Osbys projekt uppgår för närvarande till drygt 76 
miljoner kronor exklusive mervärdesskatt. Kostnadskalkylen är beräknad på en ishall som 
räknas som publikhall C enligt hockeyförbundets krav. Enligt uppgift från fastighetschefen i 
Osbys kommun skulle en träningshall utan läktare eller annan utrustning kosta cirka 60 
miljoner kronor. Den största kostnaden i sammanhanget är plattan och spolmaterial som 
beräknas kosta cirka 40-50 miljoner kronor. Simrishamns kommun har nu kontaktat bland 
annat Ystads kommun för att efterhöra kommunens inställning till att gemensamt investera i 
en ishall.

Kommunen ser positivt på att Simrishamns kommun har ställt frågan till Ystads kommun 
och även på möjligheten att samarbeta kring till exempel större projekt som en ishall.

Kommunstyrelsen har nyligen tagit ställning till två medborgarförslag om att bygga en ishall 
(ärende 2017/169 och 2018/86) och har därvid uttalat att en ishall inte finns med i 
kommunens investeringsplan för 2019-2022 samt att kommunen befinner sig för närvarande 
i en ansträngd ekonomisk situation. Även om flera kommuner delar på finansieringen av en 
ishall skulle det medföra en stor kostnad för kommunen, dels i form av en investering, dels i 
form av kostnader för att driva anläggningen. 

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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 128 Dnr 2019/159

Justerares signatur 

Sammantaget innebär det att Ystads kommun för närvarande inte kan gå in i ett samarbete 
om att bygga en ishall men tackar för förfrågan.

Barn har fått möjlighet att uttrycka sin åsikt genom kommunstyrelsens ”ungdomsnämnd”.

Barnen ser flera fördelar med en ishall i kommunen. Att åka skridskor är en rolig aktivitet, 
den kan vara för alla, den bidrar till att hitta nya kompisar och nya lag kan bildas. Ishallen 
behöver inte vara av den största storleken utan kan vara av en enklare modell. Det skulle 
också kunna vara en hall som kan anpassas till olika sporter beroende på säsong. Alltså att 
den kan användas till andra sporter under sommartid. Om ett samarbete med andra 
kommuner är aktuellt vore det bäst att den ligger i Ystad, personer från andra kommuner kan 
nog acceptera det eftersom det inte är lika långt till Ystad som till andra städer där det finns 
ishall.

Nackdelarna är att en ishall kostar mycket pengar, den tar mycket plats, det finns risk för 
skador och den tar lång tid att bygga.

Beslutsunderlag
Ekonomisk beräkning Osby ishall,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén, 27 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 juni 2019 § 94.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att meddela Simrishamn kommun att Ystads kommun ser positivt 
på möjligheten att samarbeta i till exempel den här typen av frågor men att kommunen för 
närvarande måste avböja förfrågan.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jan-Åke Isaksson (SD) lämnar ett tilläggsyrkande om komplettering av svaret med följande 
text:

Fortsättningsvis skall vi tillsammans med Simrishamn ha dialoger med våra 
grannkommuner för att få till fler kommuner som delaktiga i projektet. Parallellt i 
processen ska vi vara öppna för investerare som vill ingå partnerskap eller t.o.m. själva stå 
för en ishall.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 128 Dnr 2019/159

Justerares signatur 

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslag till svar kan godkännas och finner att 
kommunstyrelsen godkänner svaret.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om SD:s tilläggsyrkande kan bifallas eller avslås och 
finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.

Beslut skickas till:
Simrishamns kommun
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 129 Dnr 2019/177

Justerares signatur 

Ekonomiskt åtgärdsprogram 2019 - investeringsstopp

Kommunstyrelsen beslutar
Starkt rekommendera nämnderna att inte starta investeringsprojekt som i nuläget inte har 
påbörjats samt uppmana till generell återhållsamhet vad gäller redan påbörjade 
investeringsprojekt.

För investeringsprojekt som förutsätter igångsättningstillstånd beslutade av 
kommunstyrelsens arbetsutskott måste ansvarig nämnd inkomma med särskilda motiveringar 
som grund för att tillstånd ska ges.

Nämnderna ska i samband med delårsrapporten (per augusti) återkomma med förslag på 
investeringsprojekt som kan utgå och därmed minska investeringsbudgeten.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av kommunens prognostiserade underskott för 2019 beslutade 
kommunstyrelsen den 29 maj att ett antal åtgärder ska vidtas. Det handlar om 
anställningsförfarandet, övertidshantering, tillfälligt investeringsstopp, översyn av taxor och 
avgifter, anlitande av konsulter, deltagande i kurser och konferenser, översyn av hyror, 
upphandlingsrutiner samt beställning av larm.

Nu aktuellt ärende avser det tillfälliga investeringsstoppet. Utgångspunkten i 
kommunstyrelsens beslut från maj är att ett tillfälligt investeringsstopp införs för alla av 
kommunfullmäktige beslutade investeringar som inte är påbörjade. Beslutet gäller till och 
med kommunstyrelsens behandling i juni 2019.

När det gäller kommunens planerade investeringsverksamhet kan konstateras att den är 
omfattande. Den av fullmäktige hösten 2018 beslutade budgeten för 2019-2022 visar på att 
kommunens låneskuld (d.v.s. exklusive de kommunala bolagen) beräknas öka med cirka 1,4 
miljarder kr fram till utgången av 2020. I beloppet ingår inte kompletteringsbudgeten av 
investeringsprojekt överförda från 2018 till 2019 på drygt 0,2 miljarder kronor.

Ekonomiavdelningen inom Ledning och utveckling har sammanställt statusen på 
investeringsprojekten i budget 2019 (”Påbörjade”/”Ej påbörjade”). Utifrån bifogad 
sammanställning är bedömningen att nämnderna endast i undantagsfall bör starta projekt 
med beteckningen ”Ej påbörjade”. Avseende projekt som har påbörjats måste uppmaningen 
till nämnderna vara att så långt det är möjligt begränsa utgiftsnivån.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 129 Dnr 2019/177

Justerares signatur 

Kommunens regler för investeringsverksamheten innebär att kommunstyrelsens 
arbetsutskott ska lämna igångsättningstillstånd för projekt överstigande totalt 5 miljoner kr. 
Med anledning av kommunens ekonomiska situation och omfattningen på 
investeringsbudgeten bör det behövas starka skäl för dylika tillstånd. Begäran om 
igångsättningstillstånd ska därför innehåll särskilda motiveringar.

Det finns vidare skäl att överväga ifall planerade investeringsprojekt kan utgå och att 
investeringsbudgeten därmed kan minskas. Nämnderna ska därför i samband med 
delårsrapporten (per augusti) återkomma med förslag på investeringsprojekt som skulle 
kunna utgå. 

Kommande års investeringsnivåer behöver även särskilt prövas i samband med beslutet om 
budget 2020-2023.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 14 juni 2019,
Bilaga: Sammanställning av nuvarande status på projekt i investeringsbudgeten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:

Starkt rekommendera nämnderna att inte starta investeringsprojekt som i nuläget ej har 
påbörjats samt uppmana till generell återhållsamhet vad gäller redan påbörjade 
investeringsprojekt.

För investeringsprojekt som förutsätter igångsättningstillstånd beslutade av 
kommunstyrelsens arbetsutskott måste ansvarig nämnd inkomma med särskilda motiveringar 
som grund för att tillstånd ska ges.

Nämnderna ska i samband med delårsrapporten (per augusti) återkomma med förslag på 
investeringsprojekt som kan utgå och därmed  minska investeringsbudgeten.

 

 

Beslut skickas till:
Samtliga nämnder
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 130 Dnr 2019/148

Justerares signatur 

Samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan från 
gasledningsprojektet Baltic Pipe, gällande Polens del av 
ledning inom Östersjön

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att yttra sig gällande samrådet om 
gränsöverskridande miljöpåverkan.

Sammanfattning av ärendet
Naturvårdsverket har bjudit in Ystads kommun att lämna synpunkter på gasledningen Baltic 
Pipe som avses läggas på havsbotten i Östersjön. Samrådsremissen gäller den 
gränsöverskridande miljöpåverkan från den del av rörledningen som gäller Polen och 
omfattar en miljökonsekvensbeskrivning i form av en Esborapport. Samrådet gäller de 
planerade åtgärderna inom Polens territorialvatten och ekonomiska zon som kan förorsaka 
miljöpåverkan inom Sverige och i svensk ekonomisk zon.

Potentiell långsiktig påverkan från projektet inkluderar spridning av sediment och 
undervattensbuller. På grund av avståndet mellan projektets genomförande i polska vatten 
och den svenska ekonomiska zonen (ca 54 km) anses det inte finnas någon risk för 
gränsöverskridande effekter. Ingen av de potentiella effekterna har rumslig utsträckning, 
varaktighet och intensitet som kan få konsekvenser för svenska vatten. Trots att rörledningen 
korsar det svenska Natura 2000-området ”Sydvästskånes Utsjövatten” har bedömningen 
gjorts att inga aktiviteter i Polen kan ha betydande gränsöverskridande påverkan på detta 
område.

Den samlade bedömningen är därför att den polska delen av projektet inte innebär någon 
risk för Ystads kommun varför kommunen kan avstå från att yttra sig. 

Beslutsunderlag
Ansökan om beslut om miljövillkor,
Samrådsbrev från generaldirektören för miljöskydd,
Samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan från gasledningsprojektet Baltic Pipe, gällande 
Polens del av ledning inom Östersjön,
Miljökonsekvensbeskrivning – Baltic Pipe, rörledning Polen, Esborapport,
Baltic Pipe, Samrådsremiss om gränsöverskridande miljöpåverkan gällande Polens del,
Beslut i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott den 11 juni 2019 § 31.

Beslut skickas till:
Avdelningen för hållbar utveckling, Mona Ohlsson Skoog

18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 131 Dnr 2019/167

Justerares signatur 

Bildande av naturreservatet Lilla Köpinge, Länsstyrelsens 
dnr 511-14085-2019

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse
den 29 maj 2019.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen Skåne har utarbetat förslag till bildande av naturreservatet Lilla Köpinge på del 
av fastigheten Lilla Köpinge 12:1 i Ystads kommun. Bilaga till förslaget utgörs av en 
skötselplan för området. Ystads kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslaget senast 
den 21 juni 2019.

Området som föreslås som naturreservat är ungefär 33 hektar stort och ligger väster om 
Köpingebro i direkt anslutning till orten. De biologiska bevarandevärden utgörs av 
restvärden som är knutna till den sandiga marken med en örtrik flora och en rik insektsfauna. 
Området nyttjas mycket av närboende för rekreation, hundrastning, ridning, cykling med 
mera. Länsstyrelsen bedömning är att området har höga värden och har potential att få ännu 
högre naturvårds- och friluftslivsvärden. 

I förslaget till skötselplan delas området upp i sex skötselområden: torra hedar, trädklädd torr 
hed, tallskog, blandlövskog, lucklig tallskog och dammar. Inom skötselområdet trädklädd torr 
hed planeras en ridslinga där det tidigare legat en speedwaybana. Centralt i området ska det 
finnas en iordningställd rastplats med soptunna och eldstad samt vindskydd. Ett flertal stigar 
genomkorsar området redan idag men kommer att kompletteras. Totalt finns ungefär 3 800 
meter stig inom området. Granplanteringen i nordost ska avverkas.

Synpunkter på förslag till bildande av naturreservatet Lilla Köpinge
Det är positivt att ett tätortsnära rekreationsområde säkras för framtiden. I förslaget listas 
föreskrifter för markägare/annan sakägare samt allmänheten. Det är positivt att tältning inte 
kommer att förbjudas inom området. Dock kommer det att vara förbjudet att placera ut 
främmande föremål. Om detta förbud inkluderar geocaching kan det motverka bevarandet 
och utvecklandet av friluftslivsvärden. Det är därför önskvärt med ett undantag för 
geocaching gällande föreskriften A9.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 131 Dnr 2019/167

Justerares signatur 

Synpunkter på förslag till skötselplan
Det är positivt att det skapas en ridslinga i området och att en välutrustad rastplats 
iordningställs centralt i området. Det är också positivt att vattenmiljöer i form av dammar ska 
tillföras.

Under skötselområde trädklädd torr hed (4.2) anges under restaureringsåtgärder (4.2.3) på 
sidan 14 att hela skötselområdet kan brännas av samma år. Under skötselåtgärder (4.2.4) för 
samma område anges att inte mer än 20% av ytan bör brännas av samma år. Vad gäller?

Det är positivt att skötselåtgärderna har prioriterats och kostnadsansvaret har klargjorts i en 
tabell.

Redaktionella synpunkter på skötselplanen
På sidan 6 har texten till första kartan delvis hamnat på den andra kartan och blir därigenom 
svårläst.
På sidan 7 visas troligen dagens flygbild men text saknas.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsen Skånes föreläggande från den 8 maj 2019 angående förslag till bildande av 
naturreservatet Lilla Köpinge i Ystads kommun, 
Tjänsteskrivelse från den 3 juni 2019 av kommunekolog Andrea Nowag,
Beslut i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 11 juni 2019 § 32.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att yttra sig i enlighet med 
kommunekologens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår bifall.
Elisabeth Håkansson (C) föreslår bifall.

 

Beslut skickas till:
Kommunekolog Andrea Nowag

20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 132 Dnr 2019/171

Justerares signatur 

Samråd förslag till nationell plan för omprövning av 
vattenkraft samt samråd om strategisk 
miljökonsekvensbeskrivning för den nationella planen

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt kommunekologens förslag, dvs. det finns inga 
synpunkter på den nationella planen eller miljökonsekvensbeskrivningen.

Sammanfattning av ärendet
Havs- och vattenmyndigheten har skickat förslag till nationell plan för omprövning av 
vattenkraft för eventuellt yttrande. Samtidigt har en strategisk miljökonsekvensbeskrivning 
för den nationella planen skickats på samråd. Sista svarsdag är den 28 juni 2019 och svaren 
ska lämnas i en särskild svarsblankett.

Den nationella planen omfattar vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel. I 
Ystads kommun berörs Nybroån av den nationella planen. Här finns Barevadsmölla, 
Köpingemölla och Svenstorpsmölla varav åtminstone Barevadsmölla har använts för 
elproduktion, dock är det oklart om den var avsedd för detta när verksamheten påbörjades. I 
den nationella planen föreslås så kallade prövningsgrupper som är geografiskt avgränsade 
områden med utgångspunkt i huvudavrinningsområdet. För varje prövningsgrupp finns en 
tidpunkt framtagen för när verksamhetsutövarna inom prövningsgruppen ska ha lämnat in 
sin ansökan till domstol. För Nybroån har inlämning av ansökningar om omprövning satts 
till den 1 januari 2034. Två kriterier har använts för tidssättning, komplexitet och 
miljöbedömning för respektive vattenförekomst.

Havs- och vattenmyndigheten önskar svar på föreslagna indelningar i prövningsgrupper och 
på tidsplanen samt om det finns ytterligare underlag gällande Natura 2000-områden som inte 
har beaktats. I Ystads kommun finns Natura 2000 endast vid Nybroåns mynning.

Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver följderna av den nationella planen, följderna om det 
inte tas fram en nationell plan och följderna för två andra alternativ, ett där 
prövningsgrupperna är geografiskt sammankopplade men inte ligger i samma 
huvudavrinningsområde och ett alternativ där hänsyn tas till komplexitet men inte 
naturvärden. 

En riskfaktor som innebär att den nationella planen inte bidrar till att miljökvalitetsnormer 
för vatten uppnås till senast 2027 är att omprövningar enligt förslaget också ska ske efter 
2027.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 132 Dnr 2019/171

Justerares signatur 

Synpunkter
Det finns inga synpunkter på indelningen i prövningsgrupper och tidsplanen. För Nybroån 
planeras prövning efter 2027 då god status senast ska ha uppnåtts. Tidsfristen har förlängts 
från normåret 2015 eftersom utgångsläget är så dåligt. EU:s hittills beslutade 
vattenförvaltningscykel sträcker sig inte längre än till 2027 och det är möjligt att tidsfristen 
förlängs ytterligare. Att prövning är planerad först till 2034 ger Länsstyrelsen och 
Riksantikvarieämbetet tillräckligt med tid för att utreda kulturmiljön vid de berörda platserna 
längs Nybroån. 

Det finns heller inga synpunkter på den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen.  

Beslutsunderlag
Missiv från den 6 maj 2019 angående remiss av förslag till nationell plan för omprövning av 
vattenkraft,  
Förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft,  
Missiv från den 13 maj 2019 angående samråd om strategisk miljökonsekvensbeskrivning av 
förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft,  
Strategisk miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för omprövning av 
vattenkraft,  
Tjänsteskrivelse från den 3 juni 2019 av kommunekolog Andrea Nowag,
Beslut i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott den 11 juni 2019 § 33.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att yttra sig enligt 
kommunekologens förslag, dvs. det finns inga synpunkter på den nationella planen eller 
miljökonsekvensbeskrivningen.
 
 

Beslut skickas till:
Kommunekolog Andrea Nowag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 133 Dnr 2019/164

Justerares signatur 

Val av ersättare i arbetsutskottet efter Malin Nilsson (MP)

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen utser Marina Nilsson (MP) som ersättare i arbetsutskottet t o m 
den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Malin Nilsson (MP) har lämnat in avsägelse den 2 juni 2019 från uppdrag som ersättare i 
arbetsutskottet.

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2019 att utse Marina Nilsson (MP) till ny ersättare 
i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser därefter ledamöter och ersättare i 
arbetsutskottet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Marcus Bräutigam (MP) föreslår Marina Nilsson.
 

 
 

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Marina Nilsson (MP)
Kansliavdelningen förtroendemannaregister
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 134 Dnr 2019/176

Justerares signatur 

Frågan om delegation vid anlitande av konsulttjänster m.m.

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsens beslutar att rekommendera nämnderna att ordförande alternativt 
förvaltningschefen ges rätt att besluta om att anlita konsult och inköp av nya tjänster vilket 
innebär att kommunstyrelsens beslut den 29 maj 2019 § 99 i aktuell del upphör att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2019 § 99 att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
godkänna samtliga köp av konsulttjänster och nya inköp av tjänster. Utgångspunkten för 
kommunstyrelsens arbetsutskotts hantering är att sådana köp bara ska godkännas i 
undantagsfall.

Kommunen har behov av att anlita konsulter och köpa in andra typer av tjänster för att 
verksamheten ska fungera och för att kommunen ska uppfylla lagstadgade krav. Om 
kommunstyrelsens arbetsutskott ska kallas in vid varje tillfälle kommer det att medföra en 
omfattande administrativ hantering. Förslaget är därför att ordförande eller 
förvaltningschefen får besluta i frågan. Fortfarande gäller att sådana tjänster ska användas 
synnerligen restriktivt. Återrapportering sker till kommunstyrelsen.

Förslaget berör inte barn eller unga eftersom det är av administrativ karaktär.

Beslutsunderlag
Beslut i kommunstyrelsen den 29 maj 2019 § 99,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén den 11 juni 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att rekommendera nämnderna att ordförande alternativt 
förvaltningschefen ges rätt att besluta om att anlita konsult och inköp av nya tjänster vilket 
innebär att kommunstyrelsens beslut den 29 maj 2019 § 99 i aktuell del upphör att gälla.  

 

Beslut skickas till:
Samtliga ordförande och förvaltningschefer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 135 Dnr 2018/256

Justerares signatur 

Förslag till ny mål- och resultatstyrning i Ystads kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta den reviderade 
styrmodellen för Ystads kommun.

Sammanfattning av ärendet
Inför mandatperioden 2019-2022 har modellen för mål- och resultatstyrning reviderats. Detta 
med utgångspunkt i den revisionsgranskning som gjordes i september år 2017 samt de 
erfarenheter som gjorts av kommunledningen sedan arbetet med mål-och resultatstyrning 
infördes i kommunen. I arbetet med revideringen har omvärldsbevakning gjorts genom bl.a. 
studiebesök. En referensgrupp bestående av tjänstepersoner från förvaltningarna har deltagit 
i arbetet..

Modellen utgår från kommunens vision och kommunövergripande mål. I modellen bryts det 
kommunövergripande målet ner i tre områden med totalt sju övergripande mål som var och 
ett adresseras till en eller flera nämnder/styrelser. Målen är formulerade som ett framtida 
önskvärt tillstånd som kommunen vill uppnå. Kommunens styrdokument fungerar i 
modellen som ett stöd till nämnder, bolag och förvaltningar i framtagandet av nämnds- och 
styrelsemål och aktiviteter. För att kunna följa upp om arbetet leder till resultat finns också 
indikatorer kopplade till respektive mål.

Materialet kommer att formges grafiskt innan det tas upp i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Styrmodell för Ystads kommun,
Barnchecklista, 
Protokoll 5 juni 2019 MBL gällande förslag till reviderad mål- och resultatstyrningsmodell,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2019 § 62,
Beslut i kommunfullmäktige 14 februari 2019 § 25,
Beslut i kommunstyrelsen 30 januari 2019 § 19,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2019 § 7,
Tjänsteskrivelse kommundirektör Jonas Rosenkvist 18 december 2018,
EY, Granskningsrapport 2017 på uppdrag av revisorerna. Granskning av kommunens mål- 
och resultatstyrning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 135 Dnr 2018/256

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta den reviderade 
styrmodellen för Ystads kommun. 

Föredragande
Ekonomichef Petter Hansson Skoglund och folkhälsostrateg Carolina Palm.

Förslag till beslut under sammanträdet
Elisabeth Håkansson (C) begär ajournering.
Kommunstyrelsen tar en paus kl. 11:06 och återupptar sammanträdet kl. 11:10.
Elisabeth Håkansson (C) föreslår bifall till förslaget.

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 136 Dnr 2019/122

Justerares signatur 

Riktlinjer för representation i Ystads kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Ystads kommuns riktlinjer för 
representation.

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Riktlinjer för minnesgåva beslutad av 
kommunstyrelsen den 27 januari 2016.

Sammanfattning av ärendet
Efter granskning av kostnader för representation, resor och arvoden (2015-12-18) så angav 
Kommunstyrelsen som svar till revisionen att riktlinjerna behöver uppdateras och samlas i ett 
dokument. Vidare angavs att arbetsgrupp är utsedd och målsättningen är att förslag till policy 
kan antas under september 2016. 
Tidigare antagna riktlinjer för minnesgåva föreslås utgå då denna inryms i förslag till riktlinjer 
för representation.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport - Granskning av kostnader för representation, resor och arvoden, 
inkommen den 18 december 2015,
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 februari 2016, § 15,
Beslut från kommunstyrelsen den 24 februari 2016, § 12,
Beslut från kommunstyrelsen den 27 januari 2016, § 4,
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson Skoglund den 27 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 juni 2019 § 79.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Ystads kommuns riktlinjer för 
representation.

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Riktlinjer för minnesgåva beslutad av 
kommunstyrelsen den 27 januari 2016.

 
Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 137 Dnr 2019/160

Justerares signatur 

Riktlinjer för trafiksäkerhet för Ystads kommuns medarbetare

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen antar den kommunövergripande riktlinjen gällande trafiksäkerhet för 
Ystads kommuns medarbetare.

Sammanfattning av ärendet
Ystads kommun har ett långtgående arbetsmiljöansvar för medarbetarna. I detta 
arbetsmiljöansvar ingår även medarbetarnas säkerhet i trafiken. Syftet med riktlinjen gällande 
trafiksäkerhet är att tydliggöra att det ska ske ett förebyggande arbete med att systematiskt 
undersöka och riskbedöma eventuella risker.

Beslutsunderlag
Beslut i kommunövergripande samverkan den 27 maj 2019 § 18,
Tjänsteskrivelse av personalkonsult Emma Sjöström den 24 maj 2019,
Riktlinje trafiksäkerhet för Ystads kommuns medarbetare,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 juni 2019 § 81.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar den kommunövergripande riktlinjen gällande trafiksäkerhet för 
Ystads kommuns medarbetare.

Förslag till beslut under sammanträdet
Adrian Magnusson (S) föreslår bifall.

 
 

Beslut skickas till:
Personalkonsult Emma Sjöström
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 138 Dnr 2019/161

Justerares signatur 

Riktlinje för gravida och ammande medarbetare i Ystads 
kommun

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen antar riktlinjen gällande gravida och ammande medarbetare.

Sammanfattning av ärendet
Efter krav från Arbetsmiljöverket har en kommunövergripande riktlinje arbetats fram för att 
tydliggöra vad verksamheterna ska genomföra för att gravida och ammande medarbetare inte 
ska utsättas för arbetsmiljörisker under sin graviditet eller amning. 

Beslutsunderlag
Riktlinje gällande gravida och ammande medarbetare i Ystads kommun,
Tjänsteskrivelse av personalkonsult Emma Sjöström den 29 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 juni 2019 § 80.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinjen gällande gravida och ammande medarbetare.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår bifall till förslag till beslut.
Paul Svensson (SD) föreslår att följande text stryks: En kvinna är inte alltid medveten om sin 
graviditet.
Elisabeth Håkansson (C) föreslår bifall till förslag till beslut.
Marcus Bräutigam (MP) föreslår bifall till förslag till beslut.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår bifall till förslag till beslut.
Paul Svensson (SD) tar tillbaka sitt förslag.

 
 

Beslut skickas till:
Personalkonsult Emma Sjöström
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 139 Dnr 2017/253

Justerares signatur 

Riktlinjer för fordon, resor och möten

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för fordon, resor och 
möten för Ystads kommun.

Reservation
Paul Svensson (SD), Jan-Åke Isaksson (SD) och Michael Michaelsen (SD).

Sammanfattning av ärendet
En arbetsgrupp på uppdrag av kommundirektör Jonas Rosenkvist har tagit fram ett förslag 
till fordons- rese- och mötespolicy, FROM-policy, för Ystad kommun. Information om 
arbetet lämnades på kommunstyrelsens arbetsutskott i september 2017, därefter skickades 
förslaget ut på remiss till förvaltningar, bolagen och förbunden. Remissförslagen har 
sammanställts och förslaget till policy har reviderats. I tidigare förslag ingick även riktlinjer 
men dessa ingår inte nu i policyn. 

Beslutsunderlag
Förslag till Riktlinjer för fordon, resor och möten
Sammanställning av yttranden för FROM-policyn
Tjänsteskrivelse av hållbarhetschef Kristina Rosberg 27 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott den 11 juni 2019 § 34.

Förslag till beslut
Hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
Riktlinjer för fordon, resor och möten för Ystads kommun.

Förslag till beslut under sammanträdet
Adrian Magnusson (S) föreslår bifall.
Paul Svensson (SD) föreslår bifall med ett ändringsyrkande att det vid tveksamheter om 
resmedelsval ska vara ekonomin som väger tyngre än miljöargumentet.
Marcus Bräutigam (MP) föreslår bifall och avslag på SD:s förslag.
Gunilla Andersson (M) föreslår bifall och avslag på SD:s förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 139 Dnr 2017/253

Justerares signatur 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen godkänner förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.
Ordföranden frågar om SD:s ändringsyrkande kan bifallas eller avslås och finner att 
kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 140 Dnr 2018/270

Justerares signatur 

Tilläggsanslag för att reglera Skolhuvudmannens 
betalningsansvar för gymnasiestudier

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå gymnasienämndens begäran om 
tilläggsanslag på 5,8 mnkr avseende betalningsansvar för gymnasiestudier. Tillkommande 
kostnader får finansieras inom redan tilldelad ram.

Reservation
Skriftlig reservation från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet enligt följande:

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet beklagar kommunstyrelsens beslut att 
återigen föreslå kommunfullmäktige att avslå begäran att bevilja gymnasienämnden 
tilläggsanslag.
Den handlingsplan med konsekvensbeskrivning som nu bifogats ärendet visar tydligt på 
de omfattande konsekvenser som besparingarna på framförallt vuxenutbildningen 
medför. Åtgärden att sluta ta in sökande till yrkesutbildningar är ett exempel på en åtgärd 
som skadar Ystads ställning som regional kärna och som riskerar att leda till ökade 
kostnader för socialförvaltningen när dessa människor som nu kommer nekas plats på en 
yrkesutbildning istället hamnar i försörjningsstöd. Handlingsplanen visar också på att 
besparingsåtgärderna riskerar att sätta Ystads kommun i ett sämre läge när det gäller 
tilldelningen av statliga medel till vuxenutbildningen. Detta då besparingarna på flera 
punkter uppenbarligen är i strid med januariavtalet.
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet kommer fortsatt stå upp för en bra 
vuxenutbildning som tryggar människors möjligheter att få en andra chans i livet och som 
tryggar både näringslivets och den offentliga sektorns möjligheter att tillgodose sina 
kompetensbehov.

Sammanfattning av ärendet
Gymnasienämnden har inkommit med en begäran om tilläggsanslag på 5,8 mnkr avseende 
betalningsansvar för gymnasiestudier. Bakgrunden till begäran som framförs av nämnden är 
att budgetramen inte anses motsvara antalet gymnasieelever.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 140 Dnr 2018/270

Justerares signatur 

Ekonomiavdelningen kan för sin del konstatera att i nuläget är nedanstående ärenden 
avseende tilläggsanslag aktuella: 
Dnr Nämnd Ändamål Belopp (mnkr)
2018/257 Socialnämnden Flytt av arbetsmarknadsenheten 1,6
2018/270 Gymnasienämnden Betalningsansvar för gymnasiestudier 5,8
2019/40 Samhällsbyggnadsnämnden Ölade elenergikostnader 2,6
2019/72 Socialnämnden Ökade kostnader för färdtjänst 1,0
  Totalt 11,0

Ovan uppräknade ärenden summerar till 11 mnkr. Samtidigt visar den av fullmäktige antagna 
budgeten på ett resultat på 13,5 mnkr för 2019, något under målet på 1 procent av 
skatteintäkter. Därmed finns det inget eller åtminstone ytterst begränsat utrymme för att med 
nuvarande förutsättningar öka nämndernas budgetramar. 

Beslutsunderlag
Beslut i gymnasienämnden 21 december 2018 § 188,
Tjänsteskrivelse av controller Peter Andersson 13 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 juni 2019 § 95.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå gymnasienämndens begäran om 
tilläggsanslag på 5,8 mnkr avseende betalningsansvar för gymnasiestudier. Tillkommande 
kostnader får finansieras inom redan tilldelad ram.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår bifall till tilläggsanslaget.
Elisabeth Håkansson (C) föreslår bifall till tilläggsanslaget.
Adrian Magnusson (S) föreslår bifall till tilläggsanslaget.
Marcus Bräutigam (MP) föreslår bifall till tilläggsanslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förslag till beslut. Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för avslag
Nej-röst för bifall.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 140 Dnr 2018/270

Justerares signatur 

Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster och sju Nej-röster beslutar kommunstyrelsen att föreslå avslag på 
tilläggsanslaget.
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 

att rösta
Gunilla Andersson (M) X
Cecilia Magnusson-Svärd (S) X
Christina Persson (M) X
Olof Jolom (M) X
Göran Göransson (KD) X
Paul Svensson (SD) X
Jan-Åke Isaksson (SD) X
Michael Michaelsen (SD) X
Adrian Magnusson (S) X
Anja Edvardsson (S) X
Lisbeth Karlsson (S) X
Elisabeth Håkansson (C) X
Håkan Eriksson (C) X
Marcus Bräutigam (MP) X
Kristina Bendz (M) X

Resultat 8 7

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 141 Dnr 2019/65

Justerares signatur 

Svar på motion om hamnutskottet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation
Cecilia Magnusson-Svärd (S), Adrian Magnusson (S), Anja Edvardsson (S) 
och Lisbeth Karlsson (S).

Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att ett hamnutskott eller en 
beredning där alla partier som är representerade i Ystads kommunfullmäktige ska ingå.

Kommunfullmäktige har nyligen (den 14 mars 2019 § 42) beslutat att det tidigare 
hamnutskottets uppgifter ska överföras till kommunstyrelsens arbetsutskott. Under 
beredningen av det ärendet framkom bland annat följande. Då kommunstyrelsens 
arbetsutskott enligt beslut i kommunfullmäktige är politisk styrgrupp för 
Hamnstadenprojektet är det ur ett helhetsperspektiv lämpligt att samma utskott även 
hanterar de frågor som rör hamnens investeringar och övriga hamnfrågor som framgår av 
kommunstyrelsens reglemente. Den bedömningen har inte förändrats. Av det skälet är 
förslaget att motionen ska avslås.

Ärendet är av administrativ karaktär, det handlar om huruvida ett hamnutskott ska inrättas 
eller inte, och berör därför inte barn eller unga.

Beslutsunderlag
Motion av Cecilia Magnusson-Svärd (S) om hamnutskott inkommen den 28 februari 2019,
Beslut i kommunfullmäktige 14 mars 2019 § 46,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 29 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 juni 2019 § 84.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 141 Dnr 2019/65

Justerares signatur 

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

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

Omröstningsresultat
Med nio Ja-röster, fyra Nej-röster och två avstår, beslutar kommunstyrelsen att föreslå avslag 
på motionen.
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 

att rösta
Gunilla Andersson (M) X
Cecilia Magnusson-Svärd (S) X
Christina Persson (M) X
Olof Jolom (M) X
Göran Göransson (KD) X
Paul Svensson (SD) X
Jan-Åke Isaksson (SD) X
Michael Michaelsen (SD) X
Adrian Magnusson (S) X
Anja Edvardsson (S) X
Lisbeth Karlsson (S) X
Elisabeth Håkansson (C) X
Håkan Eriksson (C) X
Marcus Bräutigam (MP) X
Kristina Bendz (M) X

Resultat 9 4 2

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 142 Dnr 2019/151

Justerares signatur 

Reglemente för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för kommunstyrelsen att 
gälla från och med den 1 september 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 kap. 44 § kommunallagen ska kommunfullmäktige anta reglemente för styrelsen och 
nämnderna. Ett reglemente anger inom vilka ramar en nämnd ska bedriva verksamhet och 
arbetsformerna för dess verksamhet.

Kommunstyrelsens nuvarande reglemente trädde i kraft den 1 januari 2015. Det finns därför 
skäl för att revidera reglementet då nya uppgifter har kommit till medan andra har blivit 
inaktuella eller överförts till annan nämnd.

Barn och unga är inte berörda av bestämmelser om ett reglemente i sig även om de senare 
kommer att beröras av beslut som styrelsen fattar med stöd av reglementet. Därför har 
ärendet inte barnchecklistats och barn har heller inte hörts.

Beslutsunderlag
Reglemente för kommunstyrelsen,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 29 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 juni 2019 § 85.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Föredragande
Kanslichef Cornelia Englén.

 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 143 Dnr 2019/150

Justerares signatur 

Reglemente för socialnämnden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för socialnämnden att 
gälla från och med den 1 september 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 kap. 44 § kommunallagen ska kommunfullmäktige anta reglemente för styrelsen och 
nämnderna. Ett reglemente anger inom vilka ramar en nämnd ska bedriva verksamhet och 
arbetsformerna för dess verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutade om socialnämndens nuvarande reglemente den 17 november 
2013. Det finns därför skäl för att revidera reglementet då nya uppgifter har kommit till 
medan andra har blivit inaktuella eller överförts till annan nämnd.

Barn och unga är inte berörda av bestämmelser om ett reglemente i sig även om de senare 
kommer att beröras av beslut som styrelsen fattar med stöd av reglementet. Därför har 
ärendet inte barnchecklistats och barn har heller inte hörts.

Beslutsunderlag
Reglemente för socialnämnden,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 29 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 juni 2019 § 86.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Föredragande
Kanslichef Cornelia Englén.

Förslag till beslut under sammanträdet
Elisabeth Håkansson (C) föreslår ett tillägg under paragrafen 4 om arbetet mot våld i nära 
relation.
Elisabeth Håkansson (C) tar tillbaka sitt yrkande.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 144 Dnr 2019/152

Justerares signatur 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden att gälla från och med den 1 september 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 kap. 44 § kommunallagen ska kommunfullmäktige anta reglemente för styrelsen och 
nämnderna. Ett reglemente anger inom vilka ramar en nämnd ska bedriva verksamhet och 
arbetsformerna för dess verksamhet.

Barn- och utbildningsnämndens nuvarande reglemente trädde i kraft den 1 januari 2015. Det 
finns därför skäl för att revidera reglementet då nya uppgifter har kommit till medan andra 
har blivit inaktuella eller överförts till annan nämnd.

Barn och unga är inte berörda av bestämmelser om ett reglemente i sig även om de senare 
kommer att beröras av beslut som styrelsen fattar med stöd av reglementet. Därför har 
ärendet inte barnchecklistats och barn har heller inte hörts.

Beslutsunderlag
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 29 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 juni 2019 § 87.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Föredragande
Kanslichef Cornelia Englén.

 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 145 Dnr 2019/153

Justerares signatur 

Reglemente för gymnasienämnden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för gymnasienämnden att 
gälla från och med den 1 september 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 kap. 44 § kommunallagen ska kommunfullmäktige anta reglemente för styrelsen och 
nämnderna. Ett reglemente anger inom vilka ramar en nämnd ska bedriva verksamhet och 
arbetsformerna för dess verksamhet.

Gymnasienämndens nuvarande reglemente trädde i kraft den 1 januari 2016. Det finns därför 
skäl för att revidera reglementet då nya uppgifter har kommit till medan andra har blivit 
inaktuella eller överförts till annan nämnd.

Barn och unga är inte berörda av bestämmelser om ett reglemente i sig även om de senare 
kommer att beröras av beslut som styrelsen fattar med stöd av reglementet. Därför har 
ärendet inte barnchecklistats och barn har heller inte hörts.

Beslutsunderlag
Reglemente för gymnasienämnden,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 29 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 juni 2019 § 88.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Föredragande
Kanslichef Cornelia Englén.

 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 146 Dnr 2019/154

Justerares signatur 

Reglemente för kulturnämnden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för kulturnämnden att 
gälla från och med den 1 september 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 kap. 44 § kommunallagen ska kommunfullmäktige anta reglemente för styrelsen och 
nämnderna. Ett reglemente anger inom vilka ramar en nämnd ska bedriva verksamhet och 
arbetsformerna för dess verksamhet.

Kulturnämndens nuvarande reglemente trädde i kraft den 1 januari 2016. Det finns därför 
skäl för att revidera reglementet då nya uppgifter har kommit till medan andra har blivit 
inaktuella eller överförts till annan nämnd.

Barn och unga är inte berörda av bestämmelser om ett reglemente i sig även om de senare 
kommer att beröras av beslut som styrelsen fattar med stöd av reglementet. Därför har 
ärendet inte barnchecklistats och barn har heller inte hörts.

Beslutsunderlag
Reglemente för kulturnämnden,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 29 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 juni 2019 § 89.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Föredragande
Kanslichef Cornelia Englén.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 147 Dnr 2019/155

Justerares signatur 

Reglemente för valnämnden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för valnämnden att gälla 
från och med den 1 september 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 kap. 44 § kommunallagen ska kommunfullmäktige anta reglemente för styrelsen och 
nämnderna. Ett reglemente anger inom vilka ramar en nämnd ska bedriva verksamhet och 
arbetsformerna för dess verksamhet.

Valnämndens nuvarande reglemente trädde i kraft den 15 november 2007. Det finns därför 
skäl för att revidera reglementet då nya uppgifter har kommit till medan andra har blivit 
inaktuella eller överförts till annan nämnd.

Barn och unga är inte berörda av bestämmelser om ett reglemente i sig även om de senare 
kommer att beröras av beslut som styrelsen fattar med stöd av reglementet. Därför har 
ärendet inte barnchecklistats och barn har heller inte hörts.

Beslutsunderlag
Reglemente för valnämnden,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 29 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 juni 2019 § 90.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Föredragande
Kanslichef Cornelia Englén.

 
Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 148 Dnr 2019/156

Justerares signatur 

Reglemente för krisledningsnämnden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för krisledningsnämnden 
att gälla från och med den 1 september 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 kap. 44 § kommunallagen ska kommunfullmäktige anta reglemente för styrelsen och 
nämnderna. Ett reglemente anger inom vilka ramar en nämnd ska bedriva verksamhet och 
arbetsformerna för dess verksamhet.

Krisledningsnämndens nuvarande reglemente trädde i kraft den 15 november 2007. Det 
finns därför skäl för att revidera reglementet då nya uppgifter har kommit till medan andra 
har blivit inaktuella eller överförts till annan nämnd.

Barn och unga är inte berörda av bestämmelser om ett reglemente i sig även om de senare 
kommer att beröras av beslut som styrelsen fattar med stöd av reglementet. Därför har 
ärendet inte barnchecklistats och barn har heller inte hörts.

Beslutsunderlag
Reglemente för krisledningsnämnden,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 29 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 juni 2019 § 91.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Föredragande
Kanslichef Cornelia Englén.
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-19

KS § 149 Dnr 2019/157

Justerares signatur 

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden att gälla från och med den 1 september 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 kap. 44 § kommunallagen ska kommunfullmäktige anta reglemente för styrelsen och 
nämnderna. Ett reglemente anger inom vilka ramar en nämnd ska bedriva verksamhet och 
arbetsformerna för dess verksamhet.

Samhällsbyggnadsnämndens nuvarande reglemente trädde i kraft den 1 januari 2015. Det 
finns därför skäl för att revidera reglementet då nya uppgifter har kommit till medan andra 
har blivit inaktuella eller överförts till annan nämnd.

Barn och unga är inte berörda av bestämmelser om ett reglemente i sig även om de senare 
kommer att beröras av beslut som styrelsen fattar med stöd av reglementet. Därför har 
ärendet inte barnchecklistats och barn har heller inte hörts.

Beslutsunderlag
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 29 maj 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Föredragande
Kanslichef Cornelia Englén.

  

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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Reglemente för myndighetsnämnden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för myndighetsnämnden 
att gälla från och med den 1 september 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 kap. 44 § kommunallagen ska kommunfullmäktige anta reglemente för styrelsen och 
nämnderna. Ett reglemente anger inom vilka ramar en nämnd ska bedriva verksamhet och 
arbetsformerna för dess verksamhet.

Myndighetsnämndens nuvarande reglemente trädde i kraft den 16 december 2010. Det finns 
därför skäl för att revidera reglementet då nya uppgifter har kommit till medan andra har 
blivit inaktuella eller överförts till annan nämnd.

Barn och unga är inte berörda av bestämmelser om ett reglemente i sig även om de senare 
kommer att beröras av beslut som styrelsen fattar med stöd av reglementet. Därför har 
ärendet inte barnchecklistats och barn har heller inte hörts.

Beslutsunderlag
Reglemente för myndighetsnämnden,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 29 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 juni 2019 § 93.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Föredragande
Kanslichef Cornelia Englén.
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till revidering av allmänna 
lokala ordningsföreskrifter.

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

Socialdemokraterna beklagar kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige att 
anta förslaget till revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter. I de lokala 
ordningsföreskrifterna gällande alkoholförbud har det gjorts ett tillägg. Förslaget till beslut 
lyder: Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats inom angivet område 
om förtäringen föranleder olägenhet i fråga om ordning och nykterhet.
Detta medför ett tillåtande av alkoholförtäring i Ystads stadskärna och i sin tur en ökad 
omkostnad kopplat till renhållning, våld och hot samt allmänna toaletter.
Det är angeläget att politiken är tydlig till vilken stadsbild vi vill presentera och vilka 
förebilder vi vill att barn och ungdomar i Ystads kommun ska präglas av.

Socialdemokraterna kommer fortsatt stå upp för en politik som gynnar
 En välkomnande och ren stadsbild
 En trygg och säker utemiljö
 Tydliga förebilder för barn och unga
 Ett rikt näringsliv

Göran Göransson (KD) lämnar följande skriftliga reservation:
Undertecknad ledamot i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslut angående bifall av 
allmänna ordningsföreskrifter. Undertecknad yrkar i stället återremiss av ärendet då 
nedanstående frågeställningar bör beaktas.

 Hur kommunen i sin myndighetsutövning ska kunna leva upp till att 
ordningsföreskrifterna efterlevs.

 Kommunens allmänna ordningsföreskrifter för förtäring av alkohol på offentlig 
plats bör gälla även utanför stadskärnan.

 Tiggeri bör belysas under punkten insamling av pengar.
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Sammanfattning av ärendet
Jan-Åke Isaksson(SD) ställde en motion om ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter 
daterad 18 oktober 2016. I samband med att kommunfullmäktige beslutade att motionen fick 
ställas beslutade kommundirektör Jonas Rosenkvist att en total översyn av de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna skulle göras. På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunjuristen, 
stadsarkitekten, parkchefen och en fastighetsförvaltare arbetat fram ett förslag till nya 
allmänna lokala ordningsföreskrifter. Nu gällande ordningsföreskrifter beslutades av 
kommunfullmäktige 15 november 2012 (§173) och reviderades 17 oktober 2013 (§163). 
Utgångspunkten i arbetet har varit att utforma föreskrifterna så tydligt som möjligt och att 
inte lägga onödigt tvång på allmänheten samt att kartorna ska vara så pass tydliga och 
informativa att de även ska kunna förstås av t.ex. turister som saknar lokalkännedom. 

Förslaget har remitterats till samtliga nämnder. 

De lokala ordningsföreskrifternas förhållande till ordningslagen (1993:1617)

Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen (1993:1617) får en kommun efter bemyndigande av 
regeringen meddela ytterligare ordningsföreskrifter för att upprätthålla ordningen på 
kommunens offentliga platser. Bemyndigande att meddela föreskrifter framgår av förordning 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
föreskrifter enligt ordningslagen.  Enligt 3 kap. 12 § ordningslagen får inte föreskrifterna angå 
förhållande som regleras i lag eller författning, t.ex. förbud mot bruk av narkotika på allmän 
plats, motorbåtstrafik, terrängkörning eller klotter på offentlig plats, vilka inte kan regleras av 
lokala ordningsföreskrifter. Med anledning av det finns det vare sig behov eller möjlighet att 
reglera till exempel klotter, vilka regleras i 12 kap. 1-3 §§ brottsbalken. De lokala 
ordningsföreskrifterna får endast gälla på offentlig plats. De lokala föreskrifterna får inte 
lägga onödigt tvång på allmänheten eller obefogat inskränka den enskildes frihet. 

Beslutsunderlag
Utkast Lokala ordningsföreskrifter,
Lokala ordningsföreskrifter Hund/Ridforbud Löd Ny karta,
Ny karta Hund/Ridforbud Löderup,
Ny karta Badplatser,
Gällande - Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ystads kommun,
Lokala ordningsföreskrifter Alkoholförbud ,
Lokala ordningsföreskrifter Hund/Ridforbud Löderupsstrandbad Sandhammaren,
Lokala ordningsföreskrifter Campingplatser,
Lokala ordningsföreskrifter Begravningsplats,
Lokala ordningsföreskrifter Badplatser,
Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 juni 2019 § 96.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till revidering av allmänna 
lokala ordningsföreskrifter.

Föredragande
Kommunjurist Henrik Nandra.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår att skrivningen om förtäring av alkohol inom offentliga 
områden tas bort.
Jan-Åke Isaksson (S) föreslår återremiss vad gäller att en ytterligare juridisk översyn görs, så 
de lokala ordningsföreskrifterna ska kunna tolkas tydligt. Även ska vi avvakta 
slutbehandlingen av inkomna motioner som berör de lokala ordningsföreskrifterna.
Marcus Bräutigam (MP) föreslår återremiss för översyn av områden där alkohol får förtäras.
Göran Göransson (KD) ställer sig bakom MP:s återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. 
Kommunstyrelsens godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för avgöras idag
Nej-röst för återremiss

Omrösningsresultat
Med åtta Ja-röster och sju 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  
Christina Persson (M) X
Olof Jolom (M) X
Göran Göransson (KD) X
Paul Svensson (SD)  X
Jan-Åke Isaksson (SD)  X
Michael Michaelsen (SD)  X
Adrian Magnusson (S) X  
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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 7  

Ordföranden ställer förslaget om revidering mot Cecilia Magnusson-Svärds förslag mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag om revidering.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för förslag om revidering
Nej-röst för Cecilia Magnusson-Svärds förslag

Sverigedemokraterna begär ajournering. Kommunstyrelsen tar en paus kl. 12:06 och 
återupptar sammanträdet kl. 12:08.

Omröstningsresultat
Med sju Ja-röster, fem Nej-röster och tre avstår, beslutar kommunstyrelsen enligt förslag om 
revidering.
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 

att rösta
Gunilla Andersson (M) X
Cecilia Magnusson-Svärd (S) X
Christina Persson (M) X
Olof Jolom (M) X
Göran Göransson (KD)  X
Paul Svensson (SD)   X
Jan-Åke Isaksson (SD)   X
Michael Michaelsen (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 7 5 3

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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Information från Ytornet AB

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Jonas Rosenkvist lämnar information från styrelsemötet den 10 juni 2019 
med Ytornet AB. 

Ekonomichef Petter Hansson Skoglund är t.f. verkställande direktör i Ytornet tills ny 
kommundirektör är på plats.
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Information

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar från Folkemötet den 14 juni där bl.a. en paneldiskussion 
behandlade behovet av E65:an. En ny kommundirektör har tillträtt på Bornholm och vill 
gärna ha en dialog med Ystads kommun om infrastrukturfrågor och arbetsmarknad.

Vid dagens sammanträde avtackas förvaltningschef Christer Olofsson och kommundirektör 
Jonas Rosenkvist.

Ordföranden Kristina Bendz (M) önskar kommunstyrelsen en Glad sommar.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) önskar ordföranden en Glad sommar.
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