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Underskrift ...........................................................................................................
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2019-03-27

Beslutande Gunilla Andersson (M), ordförande
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Christian Persson (M)
Magnus Anderberg (M)
Roger Jönsson (S)
Elisabeth Håkansson (C)
Håkan Eriksson (C)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Marcus Bräutigam (MP)
Michael Michaelsen (SD)
Olof Eriksson Jolom (M) ersättare för Kristina Bendz (M)
Lisbeth Karlsson (S) ersättare för Adrian Magnusson (S)
Sverker Meyer (M) ersättare för Göran Göransson (KD)
Anna Sjöland (SD) ersättare för Paul Svensson (SD)
Kevin Rasmussen (S) ersättare för Anja Edvardsson (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2019-03-27

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida

§ 45 Redovisning av delegeringsbeslut 2019/2 5

§ 46 Redovisning av meddelanden 2019/3 6 - 7

§ 47 Val av ledamot till Sydkustens vattenvårdsförbund 2019/50 8

§ 48
Yttrande över - Undersökningstillstånd om 
kontinentalsockeln; exportkabel Skåne havsvindpark 
N2018-05944-1 

2019/53 9 - 11

§ 49
Svar på granskning av kompetensförsörjning, 
kopplat till arbete med digitalisering och 
effektivisering

2019/13 12 - 14

§ 50 Svar på uppföljning av genomförda 
revisionsgranskningar 2017 2019/14 15 - 17

§ 51 Folkhälsoprogram  2019-2025 2018/230 18 - 19

§ 52 Omvandla Ystads miljöpris till ett hållbarhetspris 2019/84 20 - 21

§ 53 Svar på motion om hållbara lärare i hållbar skola 2018/107 22 - 23

§ 54 Svar på motion - inför månadskort för parkeringen 
vid arenan 2018/150 24 - 25

§ 55 Svar på motion om lokal taxa för övernattning 2018/185 26

§ 56 Svar på motion om valsedelsdistribution 2018/191 27 - 28

§ 57 Svar på motion om att sluta dela ut valsedlar vid 
vallokalerna 2018/192 29

§ 58 Redovisning av aktuella motioner som inte 
slutbehandlats 2019/92 30

§ 59 Redovisning av aktuella medborgarförslag som inte 
slutbehandlats inom ett år 2019/73 31 - 32

§ 60 Information från Ytornet AB 2019/22 33

§ 61 Återrapportering av internbudgetar för 2019 2019/79 34

§ 62 Årsredovisning 2018 för Ystads kommun 2019/59 35 - 36
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

§ 63 Kompletteringbudget 2019 2019/80 37 - 38

§ 64 Tilläggsanslag för ökade kostnader för färdtjänst 2019/72 39

§ 65 Tilläggsanslag för ökade elenergikostnader 2019/40 40

§ 66 Tilläggsanslag för flytt av arbetsmarknadsenheten till 
socialnämnden från gymnasienämnden 2018/257 41

§ 67 Tilläggsanslag för att reglera Skolhuvudmannens 
betalningsansvar för gymnasiestudier 2018/270 42 - 44

§ 68 Tidplan för det fortsatta budgetarbetet 2019/42 45

§ 69 Information 46
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 45 Dnr 2019/2

Justerares signatur 

Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 31 januari – 27 mars 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
Rapporter; redovisning av delgeringsbeslut 31 januari – 27 mars 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 31 januari – 27 mars 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 46 Dnr 2019/3

Justerares signatur 

Redovisning av meddelanden

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av meddelanden 24 januari – 20 mars 2019.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsförmedlingen:

 Arbetsförmedlingen står inför sin största förändring, 28 februari 2019

Arbetsmiljöverket:
 Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla! Dnr 2017/061088, 28 februari 2019.

Sydöstra Skåne samarbetskommitté:
 Svar på Skånetrafikens förslag på utbudsförändringar i kollektivtrafiken augusti 2019.
 Inspel från sydöstra Skånes kommuner gällande erbjudande att redovisa prioriteringar 

för Skåne.

Regionfullmäktige:
 RF § 11/2019-02-26 Sammanträdesplanering 2019.

Ystad Tillgänglighetsråd/HSO:
 Tillgänglighet vision 2019 och krav till olika nämnder.

Kommunstyrelsens arbetsutskott:
 Protokoll 13 februari 2019 §§ 13-26,
 Protokoll 13 mars 2019 §§ 27-38.

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott:
 Protokoll 12 februari 2019 §§ 7-13.

Styrgruppen Hamnstaden:
 Protokoll 13 februari 2019 § 1.

Kommunövergripande samverkan KÖSAM:
 Protokollsutdrag 28 januari 2019 Information - Medarbetarundersökning 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 46 Dnr 2019/3

Justerares signatur 

Ytornet AB:
 Protokoll 4 februari 2019 §§ 1-5.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund:
 Protokoll 4 mars 2019 §§ 14-26.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av meddelanden 24 januari – 20 mars 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 47 Dnr 2019/50

Justerares signatur 

Val av ledamot till Sydkustens vattenvårdsförbund

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen utser Olof Eriksson Jolom (M) till ledamot i Sydkustens 
vattenvårdsförbund.

Sammanfattning av ärendet
Sydkustens vattenvårdsförbund (SVF) är en sammanslutning mellan de fyra 
kustkommunerna Skurup, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Övriga medlemmar är 
länsstyrelsen, företag och ideella organisationer. 

SVF gör följande:
• Utför mätningar i havet för att kartlägga tillståndet och följa förändringar i Östersjöns 

kustvatten. 
• Diskuterar och analyserar hur miljön påverkas av de förorenande ämnen, som släpps ut i 

havet.

Uppgifter som erhålls kan användas för planering, utvärdering och ligga till grund för vilka 
miljöskyddsåtgärder vi kan använda oss av för att rädda miljön i havet.

Styrelsemöten med sydkustens vattenvårdsförbund sker alltid fredagar kl. 10-12 i Trelleborg. 

Styrelsemöten sker fyra gånger under året (februari, april, september och november). 
Förbundsstämma hålls alltid i maj. I år sker den i Ystad. Extrastämma kan förekomma. 

Projektkoordinator Henrik Uthas är den kommunala tjänstemannarepresentanten.

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

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden föreslår att Olof Eriksson Jolom utses.
 

Beslut skickas till:
Sydkustens vattenvårdsförbund
Projektkoordinator Henrik Uthas
Olof Eriksson Jolom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 48 Dnr 2019/53

Justerares signatur 

Yttrande över - Undersökningstillstånd om 
kontinentalsockeln; exportkabel Skåne havsvindpark N2018-
05944-1

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande i enlighet med miljö- och 
klimatstrategens förslag. 

Sammanfattning av ärendet
Ystads kommun har beretts tillfälle att yttra sig angående Ørsted Wind Power A/S ansökan 
om undersökningstillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln. Syftet med ansökan är att få 
tillstånd att  undersöka kontinentalsockeln inför ett framtida eventuellt nedläggande av 
exportkabel till Skåne havsvindkraftpark. 

Yttrande
Då Ørsted Wind Power tidigare har ansökt om undersökningstillstånd för de områden som 
är lämpliga för etablering av vindkraft till havs och genom dessa tillståndsansökningar 
genomfört en rad utredningar anser Ystads kommun att de bedömningar som gjorts rörande 
den potentiella omgivningspåverkan när det gäller grumlande arbeten och potentiell påverkan 
på fåglar verkar vara korrekta. 

När det gäller potentiell påverkan på tumlare har kommunen dock synpunkter. Enligt 
utredningen om potentiell påverkan på tumlare från seismiska undersökningar, är det 
sannolikt den större Bälthavspopulationen som rör sig i undersökningsområdet för 
kabelkorridorerna för Skåne havsvindkraftpark under sommaren medan området, under 
vinterhalvåret, nyttjas av både Bälthavspopulationen och den hotade Östersjöpopulationen. 
Enligt de föreslagna villkoren har detta inneburit att de undersökningsarbeten som ska 
utföras inom Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten ska begränsas i tid och 
genomföras under sommaren (maj-juli) med en säkerhetszon på 2,2 km där 
undersökningsarbeten inte heller får ske inom denna period. Enligt projektet SAMBAH visar 
forskningen att området vid och omkring Skånes havsvindkraftpark inte är centralt för 
Östersjöpopulationens parning och kalvning under sommarmånaderna. Därför föreslås 
undersökningsarbetena ske under denna tid. Ystads kommun vill dock framföra att 
Bälthavspopulationens parning och kalvning sker inom Natura 2000-området Sydvästskånes 
utsjövatten under sommaren. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 48 Dnr 2019/53

Justerares signatur 

Ystads kommun ställer sig därför tveksam till om den undersökningskorridor som benämns 
S1 är lämplig överhuvudtaget då det är svårt att hitta en tid som är lämplig för 
undersökningsarbetena. 

I utredningen finns det även densitetskartor som tagits fram i SAMBAH-projektet. Dessa 
kartor visar att sannolikheten för detektering av tumlare är hög under hela året i området 
väster om Bornholm. Ystads kommun anser därför att den tidsbegränsning som föreslås för 
undersökningsarbetena i den korridor som benämns S1 även ska gälla för 
undersökningsarbetena i de korridorer som benämns S2 och S3. Det finns också ett 
föreslaget villkor om att s.k. pingers ska användas inom Natura 2000-området. Även detta 
villkor bör gälla för undersökningskorridorerna S2 och S3.

Slutligen vill Ystads kommun påpeka att det pågår en rad olika infrastrukturprojekt (som alla 
är i olika faser) som rör havsområdet söder om Skåne. Utöver Ørsted Wind Powers projekt 
så pågår gasledningsprojektet Baltic Pipe, GlobalConnects fiberanslutning mellan Skåne, 
Bornholm och Rügen samt den nya elförbindelsen, Hansa PowerBridge för att bara nämna 
några. Inför kommande beslut anser Ystads kommun att dessa projekt om möjligt bör 
samordnas.     

Beslutsunderlag
Remiss om Ørsted Wind Power A/S ansökan om undersökningstillstånd enligt lagen om 
kontinentalsockeln; exportkabel Skåne havsvindkraftpark
Ansökan om undersökningstillstånd – för att undersöka kontinentalsockeln inför ett framtida 
eventuellt nedläggande av exportkabel till Skåne havsvindkraftpark
Koordinater Skåne exportkabel
Bilaga A Skåne Havsvinkraftpark – survey corridors
Bilaga B Teknisk beskrivning – undersökningar av exportkabelvägar
Bilaga C Underlag inför undersökningsansökan kabelkorridorer – Potentiell påverkan på 
tumlare från seismiska undersökningar och föreslagna restriktioner längs med 
kabelkorridorerna,
Tjänsteskrivelse av miljö- och klimatstrateg Mona Ohlsson Skoog.
Beslut i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 12 mars 2019 § 17.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 48 Dnr 2019/53

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott beslutar att yttrandet kompletteras med att kommunen 
anser att inför eventuella beslut rörande ansökningarna som finns från olika aktörer bör en 
samordning ske i tillståndsarbetet.

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lämna yttrande i enlighet 
med miljö- och klimatstrategens förslag.

Föredragande
Miljö- och klimatstrateg Mona Ohlsson Skoog.

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Näringsdepartementet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 49 Dnr 2019/13

Justerares signatur 

Svar på granskning av kompetensförsörjning, kopplat till 
arbete med digitalisering och effektivisering

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen besvarar revisionens granskning av kompetensförsörjningen i enlighet 
med tjänsteskrivelse av kanslichefen daterad 4 mars 2019.

Protokollsanteckningar
Elisabeth Håkansson (C) lämnar följande protokollsanteckning som även S och MP ställer 
sig bakom:

Kompetensförsörjningen är en redan idag en stor utmaning och den kommer bli ännu 
större inom en snar framtid. Detta gäller både de offentliga och privata arbetsgivarna. 
Ystads kommun behöver i många forum och på många nivåer fortsätta arbetet med att 
säkerställa kompetensförsörjningen både inom offentlig- och privat sektor.

Göran Brante (V) lämnar följande protokollsanteckning:
Vänsterpartiet upplever en besvärande passivitet inför samhällhets förändring.
KSAU föreslår Ks att följa förvaltningens tjänsteskrivelse och därmed inte se någon 
särskild nytta av en kompetensförsörjningsstrategi. Detta av tre skäl som alla grundar sig i 
passivitet.

Det första skälet är för att omvärlden ständigt förändras. Vilket vi ser som ett definitivt 
skäl att ha en strategi och en uppmärksamhet inför de förändringar som förekommer.

För det andra eftersom begreppet ”attraktiv arbetsgivare” är mångfacetterat. Vilket vi 
tvärtom ser som ett synnerligt skäl att vara genomtänkt och strategisk, och att ha ett finger 
i luften för att känna vart vinden blåser på arbetsmarknaden.

Det tredje skälet är att verksamheterna anser sig ha en god uppfattning om sina respektive 
behov. Hur kan de ha det när omvärlden ständigt förändras och det de ska uppfylla är så 
mångfacetterat att det knappast går att definiera.

Vänsterpartiet menar att kommunen istället ska ha en offensiv taktik och strategi för att 
just bli den ”attraktiva kommunen och arbetsgivaren”. Vi kan inte leva på att det ska sköta 
sig själv. Därför menar vi att kommunen bör följa revisionens förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 49 Dnr 2019/13

Justerares signatur 

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har i en granskning om kompetensförsörjningen rekommenderat att 
kommunstyrelsen ska kartlägga det nuvarande och framtida kompetensförsörjningsbehovet, 
utarbeta en kommunövergripande och långsiktig kompetensförsörjningsstrategi och däri 
tydliggöra det strategiska arbetet kring hur kommunen ska verka för att vara en attraktiv 
arbetsgivare i enlighet med fullmäktiges målsättning. 

Omvärlden förändras ständigt. Under långa perioder har Sverige brottats med hög 
arbetslöshet och låg sysselsättning. På grund av den demografiska utvecklingen har den 
trenden förändrats och nu finns den motsatta problematiken inom vissa yrkeskategorier. 
Samtidigt har Sverige tagit emot många flyktingar som kan bidra till att förändra den 
utvecklingen, pensionsålder kommer att höjas och ny teknik får ständigt nya genomslag på 
arbetsmarknaden som gör att förutsättningarna snabbt kan förändras vad gäller tillgången till 
och behovet av arbetskraft.

Så gott som samtliga kommuner brottas med frågan om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det 
kan lätt medföra att det blir en slags kapplöpning om högsta lön och bästa arbetsvillkor, 
vilken ingen tjänar på i längden. I takt med att omvärlden förändras kan också andra värden 
än lön och arbetsvillkor få allt större betydelse. Till exempel vikten av en god arbetsmiljö 
vilket inkluderar frågor som trygghet, ledarskap och värdegrund. Andra exempel är social 
gemenskap och närhet till arbetsplatsen. Av betydelse är givetvis infrastrukturförsörjningen 
till kommunen men den måste givetvis sättas i ett större perspektiv än bara kommunens 
kompetensförsörjning liksom möjligheten till boende. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar alltså mer om ”vem” arbetsgivaren är, vad Ystads 
kommun står för och kommunens renommé snarare än ett antal förmåner och policys. 

Respektive verksamhet har en god uppfattning om sitt behov av arbetskraft. En 
övergripande kompetensförsörjningsstrategi förändrar inte den kunskapen. Kommunen 
arbetar såväl inom ramen för de specifika verksamheterna som genom samordnade insatser 
gemensamt för kommunen för att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Oavsett 
om en kompetensförsörjningsplan tas fram ur ett kommungemensamt perspektiv kommer 
den att bygga på verksamheternas kunskap om den egna organisationen, vilka förutsättningar 
respektive verksamhet har och hur omvärlden ser ut. 
 
Sammanfattningsvis ser inte förvaltningen, i detta läge, nyttan av en 
kompetensförsörjningsstrategi. För det första för att omvärlden ständigt förändras, för det 
andra för att begreppet attraktiv arbetsgivare är mångfacetterat och innehåller mer än policys 
och förmåner och för det tredje för att verksamheterna har en god uppfattning om sina 
respektive behov.

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

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 49 Dnr 2019/13

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Genomförd granskning av kompetensförsörjning kopplat till arbete med digitalisering och 
effektivisering daterad den 20 december 2018
Granskning av kompetensförsörjning kopplat till arbete med digitalisering och 
effektivisering, EY, daterad december 2018
Tjänsteskrivelse av Cornelia Englén, kanslichef daterad den 4 mars 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2019, § 30.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besvara revisionens 
granskning av kompetensförsörjningen i enlighet med tjänsteskrivelse av kanslichefen daterad 
4 mars 2019.

 

Beslut skickas till:
Revisionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 50 Dnr 2019/14

Justerares signatur 

Svar på 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
2019-03-27

KS § 50 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
2019-03-27

KS § 50 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.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna informationen och 
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.

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommundirektör Jonas Rosenkvist
Kommunkansliet uppföljning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 51 Dnr 2018/230

Justerares signatur 

Folkhälsoprogram  2019-2025

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Folkhälsoprogram 2019-2025.

Sammanfattning av ärendet
Folkhälsoprogrammet har varit utsänt på remiss till kommunens nämnder och bolag samt till 
Ystads pensionärsråd, Tillgänglighetsrådet samt ungdomsfullmäktige under perioden 
14 december 2018 – 28 februari 2019. Dokumentet kommer att formges grafiskt och 
bildsättas efter fattade beslut.

Beslutsunderlag
Förslag till Folkhälsoprogram 2019-2025,
Sammanställning av remissvar,
Barnchecklista till Folkhälsoprogram,
Beslut i socialnämnden 21 februari 2019 § 39,
Beslut i kulturnämnden 6 februari 2019 § 5,
Beslut i gymnasienämnden 22 februari 2019 § 23,
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 14 februari 2019 § 30, 
Beslut i myndighetsnämnden 22 januari 2019 § 6,
Beslut i barn- och utbildningsnämnden 28 februari 2019 § 25
AB Ystadbostäder/Ystads Industrifastigheter AB 11 januari 2019 Yttrande över 
folkhälsoprogram för Ystads kommun
Ystads pensionärsråd 25 februari 2019 Yttrande över folkhälsoprogram för Ystads kommun,
Tjänsteskrivelse av folkhälsostrateg Carolina Palm 6 mars 2019,
Beslut i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 12 mars 2019, § 16.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott beslutar om ändring av lydelse i följande mening under 
rubriken skapa delaktighet och involvera flera:

 Ystads kommun bör sträva efter att skapa förutsättningar för en jämlik representation 
i de politiska partierna.

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta Folkhälsoprogram 2019-2025.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 51 Dnr 2018/230

Justerares signatur 

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

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 52 Dnr 2019/84

Justerares signatur 

Omvandla Ystads miljöpris till ett hållbarhetspris

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omvandla Ystads kommuns miljöpris till 
Ystads kommuns hållbarhetspris med koppling till de tre dimensionerna av hållbarhet, den 
miljömässiga, den sociala och den ekonomiska.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om kriterierna för priset och en eventuell höjning 
av prissumman.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 17 januari 2013 att instifta ett miljöpris. Miljöpriset syftar till 
att uppmuntra och stödja insatser som bidrar till effektivt resursanvändande, 
kretsloppstänkande och ekologiskt hållbar utveckling. 
Områden som premieras kan exempelvis vara

 utveckling av miljöanpassad teknik
 miljöanpassad teknik
 naturvårdande insatser
 information om miljö- och naturvårdsfrågor
 skapande av god stads-/boendemiljö
 insatser för att öka miljömedvetenheten och miljöengagemang i samhället

Priset består av diplom och penningpris och utdelas en gång årligen i samband med något av 
kommunfullmäktiges sammanträden.

Mottagare av priset kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller 
organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun eller på annat sätt har tydlig anknytning 
till Ystad. Anställda inom Ystads kommun, kommunalförbund eller kommunalt bolag som 
kommunen äger/är medlem i  kan inte nomineras för sådant arbete som de utför inom sin 
tjänst. 
Pristagare utses av kommunstyrelsens miljöutskott.

Kommunstyrelsen har i beslut 27 mars 2013 fastställt prissumman till 10 000 kr . Finansiering 
av priset sker inom befintlig ram.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 52 Dnr 2019/84

Justerares signatur 

Kommunstyrelsen har från och med 2019 ett hållbarhetsutskott som ersätter tidigare 
miljöutskott och folkhälsoberedning. Det vore därmed lämpligt att omvandla kommunens 
miljöpris till ett hållbarhetspris som innefattar de olika aspekterna av hållbarhet, den 
ekonomiska,  den sociala och den miljömässiga dimensionen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 17 januari 2013 § 7, Ystads kommuns miljöpris
Kommunstyrelsens beslut 27 mars 2013 § 42, Ystads kommuns miljöpris,
Tjänsteskrivelse av hållbarhetschef Kristina Rosberg 8 mars 2019,
Beslut i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 12 mars 2019, § 18.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att omvandla Ystads kommuns miljöpris till Ystads kommuns 
hållbarhetspris med koppling till de tre dimensionerna av hållbarhet, den miljömässiga, den 
sociala och den ekonomiska.

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott får i uppdrag att besluta om kriterierna för priset.

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott utser pristagare och priset delas ut i samband med 
något av kommunfullmäktiges sammanträden.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden föreslår följande ändring i förslag till beslut: Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
bereda kriterierna för ett hållbarhetspris.
Marcus Bräutigam (MP) föreslår att förslag ges på en höjd prissumma.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda kriterierna 
och en höjning av prissumman.
Elisabeth Håkansson (C) ställer sig bakom förslagen.

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 53 Dnr 2018/107

Justerares signatur 

Svar på motion om hållbara lärare i hållbar skola

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i de delar som avser 
undersökning av lärarnas arbetsmiljö och att anse den besvarad i den delen som avser 
nationella prov på gymnasiet.

Deltar inte i beslutet
Jan-Åke Isaksson (SD), Michael Michaelsen (SD) och Anna Sjöland (SD).

Protokollsanteckning
Göran Brante (V) lämnar följande protokollsanteckning:

Vi har en generell situation med ökande ohälsotal bland lärare i Sverige. Procenten behöriga 
lärare är sjunkande.

Vad som än är orsakerna till denna situation är det av vikt att något görs. Vill vi ha en 
förändring måste något förändras.

Vänsterpartiets motion syftar till att på ett vetenskapligt sätt undersöka Ystads lärares 
upplevda arbetssituation, samt i förlängningen förstärka professionens inflytande över de 
egna arbetsvillkoren.

Vänsterpartiet menar därför att motionen bör bifallas. Den sista att-satsen kan strykas.

Sammanfattning av ärendet
Jonas Pettersson (V) har i en motion yrkat att en undersökning genomförs för att få kunskap 
om lärares upplevelser och syn på vad som tar tid från undervisning och planering av 
verksamheten, att försöksverksamhet görs där lärarkollektiv på skolor får kontroll över all tid 
utom den som är schemalagd för undervisning och för personalmöten, att arbetsplatserna 
själva får ansöka om medverkan i försöket, att försöksverksamheten följs och utvärderas av 
följeforskare, att endast de obligatoriska nationella proven för gymnasiet genomförs.

Kommunen arbetar systematiskt för att förbättra lärarnas arbetsmiljö och den följs 
kontinuerligt upp och vid behov vidtas åtgärder. Vad gäller arbetstiden regleras den genom 
dels arbetstidslagen, dels lokala kollektivavtal. Kommunens uppfattning är också att de 
frivilliga nationella prov som finns på gymnasiet inte ska genomföras. Mot den här 
bakgrunden finns det inte skäl att genomföra en undersökning på så sätt som föreslås i 
motionen och den ska därför avslås i den delen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 53 Dnr 2018/107

Justerares signatur 

Vad gäller förslaget att endast genomföra de obligatoriska nationella proven på gymnasienivå 
är skolförvaltningens inställning att så ska vara fallet och de flesta frivilliga nationella proven 
har också avskaffat varför motionen ska anses besvarad i den delen.

Ärendet berör lärarnas arbetssituation och således inte barn eller unga.

Beslutsunderlag
Jonas Petterssons (V) motion om hållbara lärare i hållbar skola 19 april 2018,
Gymnasienämndens yttrande 26 oktober 2018 § 124,
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 25 oktober 2018 § 127,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 22 februari 2019,
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2019 § 32.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen i de delar som avser undersökning av lärarnas arbetsmiljö och att anse den 
besvarad i den delen som avser nationella prov på gymnasiet.

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 54 Dnr 2018/150

Justerares signatur 

Svar på motion - inför månadskort för parkeringen vid arenan

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Reservation
Jan-Åke Isaksson (SD), Michael Michaelsen (SD) och Anna Sjöland (SD).

Sammanfattning av ärendet
Jan-Åke Isaksson (SD) har i en motion yrkat att kommunen ska utreda förutsättningarna för 
att ge ut månadskort för parkeringen vid Ystads arena. 

Samhällsbyggnadsnämnden har i yttrande anfört bland annat följande. Parkeringsutredningen 
kommer att se över möjligheter för ett optimalt utnyttjande av de parkeringar som 
kommunen har rådighet över. Samhällsbyggnadsnämnden anser att frågan är intressant men 
beslut i frågan bör invänta kommunens parkeringsutredning vilken ska ge svar på hur 
kommunens parkeringar ska nyttjas så effektivt som möjligt.

Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen men har anfört 
att frågan inte ingår i nämndens verksamhetsområde.

Ett helhetsperspektiv är nödvändigt att ha vid anläggande av parkeringar och användning av 
det parkeringsutrymme som finns tillgängligt. Samhällsbyggnadsnämnden har anfört att en 
utredning behöver genomföras för att se över nyttjandet av kommunens parkeringsområden. 
För år 2019 finns ekonomiska medel avsatta för att genomföra en sådan utredning. När 
utredningen är genomförd kan kommunen, beroende på resultat, gå vidare och undersöka 
möjligheten att tillämpa olika taxor. Mot den bakgrunden ska motionen anses besvarad.

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

Beslutsunderlag
Jan-Åke Isakssons motion inkommen den 14 juni 2018,
Yttrande av samhällsbyggnadsnämnden daterat den 14 november 2018 § 162,
Yttrande av barn- och utbildningsnämnden daterat den 22 november 2018 § 145,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén daterat den 22 februari 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2019 § 33.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 54 Dnr 2018/150

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår bifall till att-satsen i motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen föreslår att 
motionen ska anses besvarad.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 55 Dnr 2018/185

Justerares signatur 

Svar på motion om lokal taxa för övernattning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Magnus Holst har i en motion föreslagit att kommunen ska utreda om det finns 
förutsättningar för att införa en lokal övernattningstaxa och om det är möjligt att införa en 
sådan, lägga fram ett förslag på hur en sådan kan införas.

Motionären har föreslagit att kommunen ska införa en taxa som ska tas ut av gäster vid 
övernattning på hotell etc. inom kommunen. Taxan är närmast att jämföra med en skatt 
eftersom det inte finns någon motprestation från kommunens sida. 

Kommunernas allmänna beskattningsrätt följer av 14 kap. 4 § regeringsformen. 
Huvudprincipen är att civilrättsliga föreskrifter samt offentligrättsliga föreskrifter som gäller 
åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska 
förhållanden ska meddelas genom lag. Stöd för att ta ut kommunal inkomstskatt finns i 
inkomstskattelagen. För närvarande saknas dock stöd i lag för att ta ut en skatt på det sätt 
som motionären har föreslagit. Motionen kan i och med detta anses besvarad.

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

Beslutsunderlag
Motion av Magnus Holst (-) om lokal taxa för övernattning inkommen den 13 september 
2018,
Beslut i kommunfullmäktige 20 september 2018, § 124,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 4 mars 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2019 § 34.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad.

 
Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 56 Dnr 2018/191

Justerares signatur 

Svar på motion om valsedelsdistribution

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation
Marcus Bräutigam (MP).

Sammanfattning av ärendet
Magnus Hörnblad (MP) och Marcus Bräutigam (MP) har i en motion yrkat att valnämnden 
ska ansvara för distribution av valsedlar till både förtidsröstningen och till vallokaler.

Ett val är omgärdat av en mängd regler och kommunens högsta prioritet, i egenskap av 
valmyndighet, är att genomföra ett val på ett sådant sätt som säkrar ett korrekt och 
fullständigt valresultat. Distribution av valsedlar är inte ett åtagande som genom lag åligger 
den lokala valmyndigheten. En sådan uppgift skulle riskera att ta fokus från det som är 
kommunens lagstadgade uppgifter.

Valnämndens budget uppvisade under 2018 ett negativt resultat om ca 240 000 kr och ett 
negativt resultat är också att vänta för 2019. Ett åtagande i enlighet med det motionärerna 
föreslår skulle medföra ökade kostnader då kommunen i dag inte har de personella 
resurserna eller den typen av transporter som skulle krävas för ändamålet. Bedömningen är 
därför att det inte finns utrymme för att genomföra distribution av samtliga valsedlar. Mot 
den bakgrunden ska motionen avslås.

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

Beslutsunderlag
Magnus Hörnblads (MP) och Marcus Bräutigams (MP) motion om valsedelsdistribution 
inkommen den 19 september 2018,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 27 februari 2019.
Beslut i valnämnden den 8 mars 2019 § 16,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2019 § 35.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 56 Dnr 2018/191

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen.

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

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

Omröstningsresultat
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
Cecilia Magnusson-Svärd (S) X
Christian Persson (M) X
Magnus Anderberg (M) X
Sverker Meyer (M) X
Anna Sjöland (SD) X
Jan-Åke Isaksson (SD) X
Michael Michaelsen (SD) X
Lisbeth Karlsson (S) X
Kevin Rasmussen (S) X
Roger Jönsson (S) X
Elisabeth Håkansson (C) X
Håkan Eriksson (C) X
Marcus Bräutigam (MP) X
Olof Eriksson Jolom (M) X
Gunilla Andersson (M) X

Resultat 8 7

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 57 Dnr 2018/192

Justerares signatur 

Svar på motion om att sluta dela ut valsedlar vid vallokalerna

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med att överlämna 
frågan till partiöverläggning.

Sammanfattning av ärendet
Magnus Hörnblad (MP) och Marcus Bräutigam (MP) har i en motion yrkat att kommunen 
ska ta initiativ till att diskutera frågan om att sluta dela ut valsedlar vid vallokalerna på 
valdagen.

Enligt 8 kap 3 § vallagen får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att 
påverka eller hindra väljarna i deras val på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill 
detta. Av 8 kap. 4 § samma lag framgår att röstmottagarna ansvarar för ordningen i och i 
anslutning till ett röstmottagningsställe. 

Vallagen tillåter att partier som deltar i valet får dela ut valsedlar utanför vallokaler på 
valdagen men partierna ska beakta kraven i 8 kap. 3 § vallagen. En eventuell 
överenskommelse mellan partierna om att sluta dela ut valsedlar vid vallokalerna på valdagen 
kommer enbart att omfatta de partier som ingått överenskommelsen. Det innebär att partier 
som inte ingått någon överenskommelse kan komma att dela ut valsedlar. Det finns dock 
inget som hindrar att partierna diskuterar frågan och förslaget är därför att motionen ska 
bifallas.
Ärendet är av administrativ karaktär och berör därför inte barn eller unga.

Beslutsunderlag
Motion av Magnus Hörnblad (MP) och Marcus Bräutigam (MP) om att sluta dela ut valsedlar 
vid vallokaler inkommen den 19 september 2018,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 27 februari 2019,
Beslut i valnämnden 8 mars 2019 § 17,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2019 § 36.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att besvara motionen med att överlämna frågan till partiöverläggning.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 58 Dnr 2019/92

Justerares signatur 

Redovisning av aktuella motioner som inte slutbehandlats

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av aktuella 
motioner som inte slutbehandlats i mars 2019.

Sammanfattning av ärendet
Under rubriken ärendebeskrivning redovisas samtliga motioner som har kommit in till 
kommunen och ännu inte har färdigbehandlats av kommunfullmäktige.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 19 mars 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av aktuella 
motioner som inte slutbehandlats i mars 2019.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 59 Dnr 2019/73

Justerares signatur 

Redovisning av aktuella medborgarförslag som inte 
slutbehandlats inom ett år

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av aktuella 
medborgarförslag som inte har slutbehandlats inom ett år.

Sammanfattning av ärendet
Respektive nämnd ska två gånger per år till kommunfullmäktige redovisa de 
medborgarförslag som inte slutbehandlats inom ett år från det att förslagen väcktes i 
fullmäktige samt anledningen därtill och när beslut kan beräknas fattas.

Nämnderna har rapporterat att de inte har några medborgarförslag som inte slutbehandlats 
inom ett år.
För kommunstyrelsen finns det fyra medborgarförslag som inte har slutbehandlats.

Inkom/Dnr Beskrivning  
2016-11-01
Ks 2017/220

Medborgarförslag om 
att Ystads kommun 
upplåter lokaler för 
boulespel under 
vinterhalvåret

 Bereds av Ledning & utveckling

2017-03-17
Ks 2017/169

Medborgarförslag om 
att bygga en ishall

Bereds av Ledning & utveckling

2017-04-19
Ks 2017/190

Medborgarförslag om 
dövtolkning vid 
webbsändning av 
kommunfullmäktiges 
sammanträden

Ystads Tillgänglighetsråd har lämnat yttrande.
Bereds av Ledning & utveckling

2018-03-13
Ks 2018/86

Medborgarförslag om 
att bygga en ishall i 
Ystad

Bereds av Ledning & utveckling

Ärendet är av administrativ art och har inte barnchecklistats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 59 Dnr 2019/73

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 19 mars 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av aktuella 
medborgarförslag som inte har slutbehandlats inom ett år.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 60 Dnr 2019/22

Justerares signatur 

Information från Ytornet AB

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Jonas Rosenkvist informerar att Ytornet har årsstämma den 16 april och 
att samtliga dotterbolag håller stämma under början av april.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 61 Dnr 2019/79

Justerares signatur 

Återrapportering av internbudgetar för 2019

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del och godkänner återrapporteringen.

Sammanfattning av ärendet
Respektive förvaltningschef ger en återrapportering av nämndernas interna budgetar för 
2019.

Föredragande
Förvaltningschef Christer Olofsson, förvaltningschef Sofia Öreberg, ekonom Elisabeth 
Eljertsson och verksamhetschef FOS Maria Posa.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 62 Dnr 2019/59

Justerares signatur 

Årsredovisning 2018 för Ystads kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen för år 2018.

Protokollsanteckning
Gunilla Andersson (M) lämnar följande protokollsanteckning för Moderaterna, Liberalerna 
och Kristdemokraterna:

Vi har en årsredovisning som ger ett minusresultat. Enligt kommunallagens krav krävs en 
god ekonomisk hushållning. Kommunens ekonomi har varit utan kontroll och förra 
mandatperiodens styre med S och C har inte tagit ansvar för situationen. Vi anser det 
oansvarigt inför våra kommuninvånare att överlämna detta resultat för 2018.

Sammanfattning av ärendet
Ledning o Utveckling, ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för 2018. 
I årsredovisningen redovisas driftbudgeten på den anslagsnivå som respektive nämnd är 
ansvarig för inför kommunfullmäktige. Beträffande investeringar redovisas endast större 
projekt. 

I årsredovisningen finns förutom förvaltningsberättelse för hela kommunen, en kort 
verksamhetsbeskrivning för varje förvaltning. Denna är utarbetad och antagen av respektive 
nämnd. Ekonomiavdelningen har dock i vissa fall gjort smärre redaktionella ändringar i 
materialet.

I årsredovisningen ingår också en sammanställd redovisning för koncernen Ystads kommun. 
Denna visar förutom kommunen även intressen i hel- och delägda bolag som vart och ett är 
av väsentlig storlek. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund och Ystad – Österlenregionens 
miljöförbund ingår också i redovisningen.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 med bilagor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen för år 2018.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 62 Dnr 2019/59

Justerares signatur 

Föredragande
Ekonomichef Petter Hansson Skoglund, förvaltningschef Christer Olofsson, 
förvaltningschef Sofia Öreberg, ekonom Elisabeth Ejlertsson och verksamhetschef FOS 
Maria Posa.

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 63 Dnr 2019/80

Justerares signatur 

Kompletteringbudget 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avseende driftbudgeten ska ingen 
ombudgetering göras mellan 2018 och 2019.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för år 2019, i enlighet med inkomna 
äskanden, öka nettoinvesteringarna med 238 039 tkr som finansieras genom nyupplåning av 
motsvarande belopp.

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslutade ekonomistyrprinciper får nämnderna ta med sig påverkbara överskott och ska ta med 
påverkbara underskott till nästkommande år. Normalt så medges inte överföring av ett högre belopp 
än förra årets resultat.
Medlen som överförs mellan åren får inte användas så att detta innebär en permanent höjd 
kostnadsnivå till exempel tillsvidareanställning av personal.

Ekonomiavdelningen har översänt anvisningar för kompletteringsbudget 2019 till nämnderna som 
har lämnat förslag på budgetjusteringar mellan åren 2018 och 2019.

Drift
Det är enbart samhällsbyggnadsnämnden som begär ombudgetering. Nämnden redovisar ett 
underskott på cirka 2,6 mnkr, men anser att denna negativa avvikelse inte ska påverka 2019 års 
budget. Istället begärs att budget 2019 förstärks med 400 tkr. Beloppet avser projektmedel för 
hamnstaden.
 
Efter ekonomiavdelningens genomgång och avstämning enligt gällande praxis har genomgång skett 
med kommunstyrelsens ordförande. Efter genomgång föreslår kommunstyrelsens ordförande att 
ingen ombudgetering till år 2018 ska ske avseende driftbudgeten.

Investering
Vid bokslutet för 2018 fanns det stora belopp i investeringsbudgeten som inte blev förbrukade.
Nämndernas (inklusive av ekonomiavdelningen upptagit belopp för hamnen) begäran avseende 
ombudgetering uppgår till totalt 238 039 tkr. Förslaget är att ombudgetering till 2019 görs med detta 
belopp.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 63 Dnr 2019/80

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 14 februari 2019 § 33
Beslut i Myndighetsnämnden 19 februari 2019 § 21
Beslut i Socialnämnden 21 februari 2018 § 34
Beslut i Gymnasienämnden 22 februari 2019 § 18
Beslut i Kommunstyrelsen 27 februari 2019 § 31
Beslut i Barn- och utbildningsnämnden 28 februari 2019 § 19
Kompletteringsbudget 2019 Sammanställning,
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson Skoglund 11 mars 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avseende driftbudgeten ska ingen 
ombudgetering göras mellan 2018 och 2019.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för år 2019, i enlighet med inkomna 
äskanden, öka nettoinvesteringarna med 238 039 tkr som finansieras genom nyupplåning av 
motsvarande belopp.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 64 Dnr 2019/72

Justerares signatur 

Tilläggsanslag för ökade kostnader för färdtjänst

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå socialnämndens begäran om 
tilläggsanslag på 1,0 avseende ökade kostnader för färdtjänst. Kostnadsökningen som följer 
av det nya avtalet får finansieras inom redan tilldelad ram

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har inkommit med en begäran om tilläggsanslag på 1,0 mnkr avseende ökade 
för färdtjänst. Kostnadsökningen är en följd av ett nytt avtal med Region Skåne avseende 
denna verksamhet.

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 socialnämnden 21 februari 2019 § 35,
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson Skoglund 7 mars 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå socialnämndens begäran om 
tilläggsanslag på 1,0 avseende ökade kostnader för färdtjänst. Kostnadsökningen som följer 
av det nya avtalet får finansieras inom redan tilldelad ram.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 65 Dnr 2019/40

Justerares signatur 

Begäran om tilläggsanslag för ökade elenergikostnader

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå samhällsbyggnadsnämndens begäran 
om tilläggsanslag på 2 623 tkr avseende ökade elenergikostnader. Kostnadsökningen får 
finansieras inom redan tilldelad ram.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en begäran om tilläggsanslag på 2 623 tkr 
avseende ökade elenergikostnader.

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 Samhällsbyggnadsnämnden 23 januari 2019 § 11,
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson Skoglund 14 mars 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå samhällsbyggnadsnämndens begäran 
om tilläggsanslag på 2 623 tkr avseende ökade elenergikostnader. Kostnadsökningen får 
finansieras inom redan tilldelad ram.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 66 Dnr 2018/257

Justerares signatur 

Tilläggsanslag för flytt av arbetsmarknadsenheten till 
socialnämnden från gymnasienämnden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå socialnämndens begäran om 
tilläggsanslag på 1,58 mnkr avseende kostnader för arbetsmarknadsenheten. Kostnader inom 
berörd verksamhet får finansieras inom redan tilldelad ram.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har inkommit med en begäran om tilläggsanslag på 1,58 mnkr avseende 
kostnader för arbetsmarknadsenheten.

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 Socialnämnden 29 november 2018 § 167,
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson Skoglund 14 mars 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå socialnämndens begäran om 
tilläggsanslag på 1,58 mnkr avseende kostnader för arbetsmarknadsenheten. Kostnader inom 
berörd verksamhet får finansieras inom redan tilldelad ram.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 67 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.

Protokollsanteckning
Cecilia Magnusson-Svärd (S) lämnar följande protokollsanteckning som C och MP ställer sig 
bakom:

Ystads kommun är skyldig att betala kostnaden för de elever på gymnasieskolan som 
kommer från Ystads kommun. Gymnasienämnden har inte täckning för Ystads kommuns 
elever enligt den avgift som ska betalas i den interkommunala ersättningen.

Om kvaliteten i gymnasieskolans verksamhet sänks för att finansiera detta medför det att 
gymnasieskolan inte håller den kvalitet som utlovats när den interkommunala ersättningen 
räknats fram. De kommuner som redan har betalat sin avgift har i så fall betalat för mycket. 
60 % av eleverna kommer från andra kommuner.

Om den interkommunala ersättningen för Ystads kommuns elever på gymnasieskolan ska 
hanteras av budgeten för vuxenutbildningen medför det en nedskärning av deras 
verksamhet med 30 %. Det medför att platser till yrkesutbildningar till vuxna som är på väg 
till egen försörjning inte kan upphandlas. Det medför också att offentlig sektor och 
näringsliv inte får den önskade kompetensförsörjningen som behövs för deras utveckling.

Det är inte rimligt att vuxenutbildningen finansierar den interkommunala ersättningen för 
Ystads kommuns elever på Ystad gymnasium.

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
2019-03-27

KS § 67 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 ekonomichef Petter Hansson Skoglund 14 mars 2019.

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 gymnasienämndens begäran om tilläggsanslag.
Elisabeth Håkansson (C) föreslår bifall till gymnasienämndens begäran.
Marcus Bräutigam (MP) föreslår bifall till gymnasienämndens begäran.

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

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 67 Dnr 2018/270

Justerares signatur 

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

att rösta
Cecilia Magnusson-Svärd (S) X
Christian Persson (M) X
Magnus Anderberg (M) X
Sverker Meyer (M) X
Anna Sjöland (SD) X
Jan-Åke Isaksson (SD) X
Michael Michaelsen (SD) X
Lisbeth Karlsson (S) X
Kevin Rasmussen (S) X
Roger Jönsson (S) X
Elisabeth Håkansson (C) X
Håkan Eriksson (C) X
Marcus Bräutigam (MP) X
Olof Eriksson Jolom (M) X
Gunilla Andersson (M) X

Resultat 8 7

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 68 Dnr 2019/42

Justerares signatur 

Tidplan för det fortsatta budgetarbetet

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att revidera tidplanen för budget 2020.

Sammanfattning av ärendet
På grund av osäkerhet i den preliminära pensionsprognos från KPA som just nu är tillgänglig 
och med det faktum att kompletteringspremien för 2018 blev markant dyrare än tidigare 
avisering så sker en senareläggning av tidplanen.

Ärendet är av administrativ art och berör inte barn och unga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson Skoglund 19 mars 2019,
Övergripande budgetanvisningar 2020 reviderad.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att revidera tidplanen för budget 2020.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Budgetchef Hans Persson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-03-27

KS § 69    

Justerares signatur 

Information

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden Gunilla Andersson (M) meddelar att vid nästa sammanträde med 
kommunstyrelsen kommer information att ges om Skottlandsmodellen.

Kommundirektör Jonas Rosenkvist informerar om:
 Hållbarhetschef Kristina Rosberg går i pension i sommar. En översyn av 

organisationen inom Ledning o utveckling ska göras.
 Ordförandena i respektive nämnd inom kultur o utbildning har fått information om 

att Stefan Alhbäck, administrativ chef, kommer att tillförordnas som kulturchef i april 
och under sommaren tillförordnas som förvaltningschef. En rekrytering kommer att 
startas utifrån dagens organisation med tillägg om att en översyn kommer att ske.

 Länsstyrelsen har kommunledningsmöte med kommunerna den 9 april.
 Om arbetsförmedlingens framtida existens i Ystad finns i dag ingen konkret 

information.
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