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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Beslutande

Sammanträdesdatum
2020-02-20

Henrik Plantin (M), ordförande
Urban Fasth (L)
Paul Svensson (SD)
Kristina Bendz (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Adrian Magnusson (S)
Lisbeth Karlsson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Olof Eriksson Jolom (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (KD)
Marina Nilsson (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Thomas Heinrich (SD)
Susan Berg (SD)
Börje Andersson (C)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik-Håkansson (C)
Lars Toftemar (S)
Stefan Engdahl (M)
Madeleine Söderlund Hägg (C) ersättare: Elisabeth Håkansson (C)
Håkan Thorén Damm (KD) ersättare: Mohammad Omran (KD)
Jonas Pettersson (V) ersättare: Annika Weitner (V)
Magnus Hörnblad (MP) ersättare: Marcus Bräutigam (MP)
Peter Lindhe (SD) ersättare: Anna Sjöland (SD)
Bengt Gunnarsson (SD) ersättare: Tomas Landgren (SD)
Nils-Evert Erlandsson (C) ersättare: Henrik Berven (C)
Håkan Eriksson (C) ersättare: Martin Andersson (C)
Lena Lovén Andersson (S) ersättare: Ingrid Ek (S)
Thomas Micha (S) ersättare: Shukrije Rama-Pllashniku (S)

Justerares
signatur
2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Charlotte Åhman Persson (M) ersättare: Sverker Meyer (M)
Curt Hansson (M) ersättare: Gunilla Andersson (M)
Lennart Johansson (M) ersättare: Christian Persson (M)
Clifford Härstedt (M) ersättare: Ingemar Andersson (M)

Justerares
signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-02-20

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf

Ärende

§ 21

Information om revisorernas arbete 2020, Bruno
Andersson ordförande

§ 22

Information om Överförmyndarnämnden

§ 23

Huvudmän i Skurups Sparbank

§ 24

§ 25

§ 26

§ 27
§ 28

Diarienr

Bordlagt - Fyllnadsval av ny ledamot i Revisionen
efter Paula Nilsson (M)
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige och ersättare i Tomelilla-YstadSjöbo överförmyndarnämnd samt därav föranlett
fyllnadsval
Samverkansavtal mellan Ystad-Österlenregionens
miljöförbund och Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och
Ystads kommuner om gemensam
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn
enligt alkohollagen samt ändring i
förbundsordningen för Ystad-Österlenregione
Styrdokument för Ystads kommuns arbete med
krisberedskap 2019-2022
Svar på motion om information om Ystads största
projekt - Hamnstaden

2020/22
2020/13

2020/30

2019/191

2020/18
2019/139

§ 29

Svar på motion om politikers arvoden

2019/319

§ 30

Svar på motion om jämställdhet i upphandling

2019/113

§ 31

Svar på motion om reducering av gruppledararvode

2019/320

§ 32

Svar på motion om klimatnödläge och
klimatneutralitet

2019/245

§ 33

Riktlinjer för styrdokument

2019/313

§ 34

Redovisning av inkomna medborgarförslag

2020/1

§ 35

För kännedom Granskning av socialnämndens
åtgärder för ekonomi i balans

2019/172

Justerares
signatur
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Sida
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§ 36
§ 37
§ 38
§ 39

Förändrade sammanträdestider för
kommunfullmäktige 2020
Interpellation till socialnämndens ordförande
avseende omkostnader i samband med införandet av
abonnemangsavgift på tekniska hjälpmedel
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om
uppsiktsplikt avseende nämndernas internbudget
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om
Regional Matkultur

Justerares
signatur
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2019/197
2020/40
2020/41
2020/43

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-02-20

Kommunfullmäktige
KF § 21

Information om revisorernas arbete 2020, Bruno Andersson
ordförande
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande i Revision Bruno Andersson (S) informerar om revisorernas arbete 2020.

Föredragande
Ordförande i Revision Bruno Andersson (S) samt Hanna Eriksson från Ernst & Young.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-02-20

Kommunfullmäktige
KF § 22

Information om Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tar del av informationen från Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd.

Sammanfattning av ärendet
Information från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd lämnas av Bo Herou (KD)
ordförande överförmyndarnämnden och Eva Viggh, enhetschef.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-02-20

KF § 23

Dnr 2020/22

Huvudmän i Skurups Sparbank
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Kent Svensson (M) och Per-Anders Andersson (C) till huvudmän
för Ystads kommun att väljas in på Skurups sparbankstämma år 2020 t o m år 2024.

Sammanfattning av ärendet
Inför Skurups Sparbanks stämma är det dags för Ystads kommun att utse två huvudmän för
att väljas in på stämman år 2020 t o m sparbanksstämman år 2024.

Beslutsunderlag




Kommunvalda huvudmän
Kravprofil huvudman
Utdrag ur Skurups Sparbanks reglemente

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg (M).

Beslut skickas till:
Skurups Sparbank
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-02-20

KF § 24

Dnr 2020/13

Bordlagt - Fyllnadsval av ny ledamot i Revisionen efter Paula
Nilsson (M)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Anders Karlgren (M) till ledamot i Revisionen efter Paula Nilsson
(M).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 januari 2020 att bordlägga valet av ny ledamot i
Revisionen efter Paula Nilsson (M).

Beslutsunderlag


Beslut i kommunfullmäktige 23 januari 2020 § 5/2020-01-23 Entledigande från
förtroendeuppdrag som ledamot i Revisionen samt därav föranlett fyllnadsval efter
Paula Nilsson (M).

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg (M).
Beslut skickas till:
Kansliavdelningen/förtroendemannaregister
Revisionen

Justerares signatur

9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-02-20

KF § 25

Dnr 2020/30

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige och ersättare i Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd samt därav föranlett fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Ketty Hagmann (MP) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige och överlämnar till länsstyrelsen för omräkning.
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga valet av ersättare i Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndnämnd.

Sammanfattning av ärendet
Ketty Hagmann (MP) har lämnat in begäran om entledigande från förtroendeuppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg (M).

Beslut skickas till:
Länsstyrelsen Skåne
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Kansliavdelningen/förtroendemannaregister

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-02-20

KF § 26

Dnr 2019/191

Samverkansavtal mellan Ystad-Österlenregionens
miljöförbund och Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads
kommuner om gemensam tjänstemannaorganisation för
tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt ändring i
förbundsordningen för Ystad-Österlenregionen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar nytt samverkansavtal mellan Tomelilla, Simrishamns,
Sjöbo och Ystads kommuner samt Ystad-Österlenregionens Miljöförbund om
gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt
att besluta om därav föranledda ändringar i förbundsordningen för YstadÖsterlenregionens Miljöförbund.
Kommunfullmäktige antar tilläggsyrkande om att verksamheten ska ha som
målsättning att vara självfinansierad inom fem år och anta tilläggsyrkande att en
utvärdering sker den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Ystad beslutade den 28 augusti 2019 att överföra den för Simrishamn,
Sjöbo och Tomelilla och Ystad gemensamma alkoholenheten till Ystad-Österlenregionens
miljöförbund. Motsvarande beslut har fattats av Kommunfullmäktige i Tomelilla den 16
december 2019, av Kommunstyrelsen i Sjöbo den 25 september 2019 och av
Kommunstyrelsen i Simrishamn den 6 november 2019. Av det skälet har ett förslag till nytt
samverkansavtal och ny förbundsordning arbetas fram i samarbete mellan de fyra
kommunerna.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-02-20

KF § 26

Dnr 2019/191

Beslutsunderlag






Beslut av kommunstyrelsen den 28 augusti 2019 § 162 om gemensam alkoholenhet
Samverkansavtal
Förbundsordning för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 22 januari 2020
Beslut i kommunstyrelsen 29 januari 2020 § 13

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta nytt samverkansavtal

mellan Tomelilla, Simrishamns, Sjöbo och Ystads kommuner samt YstadÖsterlenregionens Miljöförbund om gemensam tjänstemannaorganisation för
tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt att besluta om därav föranledda
ändringar i förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kent Mårtensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Madeleine S Hägg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Tomelilla kommun
Kansliavdelningen/kommunala författningssamlingen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-02-20

KF § 27

Dnr 2020/18

Styrdokument för Ystads kommuns arbete med
krisberedskap 2019-2022
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige fastställer Styrdokument för Ystads kommuns arbete med
krisberedskap 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Detta dokument beskriver kommunens övergripande inriktning och prioriteringar inom
krisberedskap för perioden 2019–2022.
Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete som ska bedrivas i kommunen under
mandatperioden. Dokumentet är en beskrivning av hur kommunen ska arbeta för att
reducera eller ta bort risker samt effektivisera krisberedskapen, med målet att kontinuerligt
kunna bedriva samhällsviktig verksamhet. Syftet är vidare att beskriva hur kommunen ska
agera utifrån överenskommelsen om kommunernas krisberedskap.
Detta styrdokument ersätter beslutat styrdokument från den 25 oktober 2017, § 154.

Beslutsunderlag



Styrdokument för Ystads kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 22 januari 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Styrdokument för Ystads
kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022.

Beslut skickas till:
Säkerhetschef
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-02-20

KF § 28

Dnr 2019/139

Svar på motion om information om Ystads största projekt Hamnstaden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservation
Centern reserverar sig mot beslutet.
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Roger Jönsson (S) föreslås att ett fysiskt
informations-/besökscentrum rörande hamnen och hamnstaden skapas i hamnområdet.
Så som motionärerna beskriver är utvecklingen i hamnen och hamnstaden de största
projekten i Ystad i modern tid. Utvecklingen av projektet för hamnen och hamnstaden ska
ske i nära dialog med kommuninvånarna. Så sker också eftersom det genom lagstiftningen
finns inbyggd dialog vid olika stationer på vägen mot en ny stadsdel. Det är ett av syftena
med plan- och bygglagen, att stadsutvecklingen ska skapas tillsammans med kommuninvånare och andra. Projektet är fortfarande i sin linda och under år 2020 kommer en
projektledare för projektet hamnstaden att anställas. Ett av projektledarens uppdrag kommer
naturligtvis att vara kommunikation – för att skapa engagemang, intresse och legitimitet för
projektet för såväl invånare och exploatörer som andra intresserade. Men det är rimligt att
projektledaren i samråd med styrgruppen för hamnstaden – kommunstyrelsens arbetsutskott
– får utrymme och möjlighet att skapa den kommunikativa plattform som han eller hon anser
är mest lämpad. I och med det ska motionen anses besvarad.
Förslaget påverkar inte barn. Vid utformningen av hamnstaden och kommunikationen kring
den kommer barns synpunkter att beaktas.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-02-20

KF § 28

Dnr 2019/139

Beslutsunderlag






Motion om information om Ystads största projekt - hamnstaden inkommen
den 3 maj 2019
Beslut i kommunfullmäktige 16 maj 2019 § 124
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 29 december 2019
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 8 januari 2020 § 7
Beslut i kommunstyrelsen 29 januari 2020 § 15

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till motionen.
Cecilia Fahlborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Göransson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Håkan Eriksson (C) yrkar bifall till motionen.
Eva Bramsvik-Håkansson (C) yrkar bifall till motionen.
Kent Mårtensson (S) yrkar bifall till motionen.
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till motionen.
Paul Svensson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kristina Bendz (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Brante (V) yrkar bifall till motionen.
Thomas Micha (S) yrkar bifall till motionen.
Madeleine S Hägg (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, förslaget att motionen ska anses besvarad
och förslaget att motionen ska bifallas mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutat att anse motionen besvarad.
Omröstning begärs.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-02-20

KF § 28

Dnr 2019/139

Kommunfullmäktige godkänner därefter följande propositionsordning.
JA = bifall till kommunstyrelsens förslag
NEJ = bifall till motionen
Med 27 JA-röster, 22 NEJ-röster och 0 som avstår beslutar kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.

Beslut skickas till:
Motionärerna
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-02-20

KF § 29

Dnr 2019/319

Svar på motion om politikers arvoden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservation
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet och anför följande. Vänsterpartiet menar, tillika
med Platon, att det finns en fara i att avståndet mellan politiker och flertalet medborgare är
stort. Därför har vi föreslagit en minskning av arvodet för politiker i ledande roller inom
kommunen.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Göran Brante (V) föreslås att lönen för kommunstyrelsens ordförande
sänks till ett prisbasbelopp och att alla de övriga fasta månadsarvodena sänks med
utgångspunkt från den lön kommunstyrelsens ordförande har, vilket innebär att de övrigas
fasta arvoden är i procent av kommunstyrelsens ordförandes lön.
Kommunfullmäktige har beslutat om arvoden och ersättning för förtroendevalda för
mandatperioden 2019-2022 den 14 juni 2018 § 100. Beslutet innefattar arvode för
kommunstyrelsens ordförande och de uppdrag vars arvoden baseras på kommunstyrelsens
ordförandes arvode. Mot den bakgrunden är förslaget att motionen ska avslås.
Ärendet är av administrativ karaktär och berör således inte barn och unga.

Beslutsunderlag






Motion om politikers arvoden inkommen den 17 december 2019
Beslut i kommunfullmäktige 19 december 2019 § 245
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 29 december 2019
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 8 januari 2020 § 8
Beslut i kommunstyrelsen 29 januari 2020 § 16

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-02-20

KF § 29

Dnr 2019/319

Förslag till beslut under sammanträdet
Göran Brante (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Cecilia Fahlborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Johan Wahlgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Paul Svensson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, förslaget att motionen ska anses besvarad
och förslaget att motionen ska bifallas mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutat att anse motionen besvarad.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande propositionsordning.
JA = bifall till kommunstyrelsens förslag
NEJ = bifall till motionen
Med 47 JA-röster, 2 NEJ-röster och 0 som avstår beslutar kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.

Beslut skickas till:
Motionären
Kansliavdelningen

Justerares signatur

20

21

22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-02-20

KF § 30

Dnr 2019/113

Svar på motion om jämställdhet i upphandling
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet och anför följande. Vänsterpartiet ser jämställdhet
som ett av de väsentliga målen med politisk verksamhet. Här finns ett gyllene tillfälle att flytta
fram positionerna inom jämställdhetsområdet. Ökad jämställdhet och anti-diskriminering ska
gälla i alla fall och hela tiden. Motionen poängterar att kommunens nämnder tillsammans ska
utreda vilka jämställdhetskrav som ska begäras vid upphandling, samt att de fastställda
kriterierna snarast möjligt ska instiftas vad gäller upphandling. Vänsterpartiet kan inte se
några skäl till att inte genomföra detta med omedelbar verkan.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Göran Brante (V) och Annika Weitner (V) föreslås att det utreds inom
nämnderna vilka jämställdhetskrav som bör begäras vid upphandling och att
jämställdhetskriterier snarast möjligt instiftas för upphandling.
Att utjämna skillnader mellan kön är ett uttalat mål med all offentlig verksamhet och framgår
även av fördraget för EU:s funktionssätt. I den svenska upphandlingslagstiftningen anges
också uttryckligen att myndigheterna bör beakta sociala hänsyn, till exempel jämställdhet, vid
upphandling.
Syftet med upphandling är att skapa konkurrens genom att många företag ger in anbud. Att
integrera jämställdhetsperspektivet vid offentliga upphandlingar säkerställer att kvinnor, män,
flickor och pojkar garanteras likvärdig service och rättvis fördelning av resurser. Det är också
ett sätt att höja kvaliteten på den offentligt finansierade verksamheten så att den blir mer
effektiv och säker. Samtidigt måste varje upphandlande myndighet väga nyttan av
kravformuleringar mot den konkreta effekt det får för möjligheten att öka antalet aktörer i
anbudsgivningen. Om kraven ställs för högt riskerar man att små och medelstora företag
utesluts därför att de inte kan leva upp till kraven. Det innebär att en avvägning måste göras
vid varje upphandling för att tillhandahålla rätt kvalitet till rätt ekonomiska förutsättningar.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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I Ystads kommuns inköps- och upphandlingspolicy (KF 2015-01-15) anges redan att
kommunen ska ställa krav som ökar jämställdheten i de fall det är motiverat samt att
upphandlade varor och tjänster ska vara tillgängliga och användbara för alla. I riktlinjerna till
inköp- och upphandlingspolicyn är följande förtydligat. Kommunen ska om möjligt ställa
krav på att leverantör och underleverantör inte diskriminerar på grund av kön, ålder, etnicitet,
annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Alla leverantörer till
kommunen är skyldiga att på begäran redovisa de åtgärder som vidtagits avseende
jämställdhetsarbete. Kommunens leverantörer ska vid varje tidpunkt följa gällande
antidiskrimineringslagstiftning. En lagakraftvunnen dom som avser ett brott mot gällande
diskrimineringslagstiftning anses utgöra ett väsentligt kontraktsbrott och ger kommunen rätt
att häva avtalet.
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har också gett ut en skrift, Upphandling för
jämställdhet, som syftar till att stödja kommunerna i sitt arbete för att skapa lika villkor
mellan män och kvinnor.
Bedömningen är, med hänsyn till vad som nu har anförts, att frågan om vilka krav på
jämställdhet som ska ingå vid en upphandling bör respektive nämnd eller bolag därför ta
ställning till inför varje enskild upphandling eftersom förutsättningarna för ökad jämställdhet
förändras i takt med att samhället utvecklas.
Sammantaget är det därför inte motiverat att nämnderna utreder vilka jämställdhetskrav som
bör begäras vid upphandling och att jämställdhetskriterier snarast möjligt instiftas för
upphandling. Förslaget är därför att motionen avslås i sin helhet.
Frågan om jämställdhetskriterier ska utredas och instiftas är en administrativ fråga och
bedöms därför inte påverka barn eller unga.

Beslutsunderlag






Motion om jämställdhet i upphandling
Beslut i kommunfullmäktige 15 maj 2019 § 106
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 28 november 2019
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 8 januari 2020 § 9
Beslut i kommunstyrelsen 29 januari 2020 § 17
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Protokollsanteckning
(S) Att integrera jämställdhetsperspektivet vid offentlig upphandling säkerställer att kvinnor,
män, flickor och pojkar garanteras likvärdig service och rättvis fördelning av resurser. Det är
också ett sätt att höja kvalitén.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jonas Pettersson (V) yrkar bifall till motionen.
Kristina Bendz (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anja Edvardsson (S) yrkar bifall till motionen.
Göran Göransson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Håkan Eriksson (C) yrkar bifall till motionen.
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Terese Grahn (S) yrkar bifall till motionen.
Adrian Magnusson (S) yrkar bifall till motionen.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till motionen.
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, förslaget att avslå motionen och förslaget att
motionen ska bifallas mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå
motionen.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande propositionsordning.
JA = bifall till kommunstyrelsens förslag
NEJ = bifall till motionen
Med 25 JA-röster, 22 NEJ-röster och 2 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Beslut skickas till:
Motionärerna
Kansliavdelningen
Justerares signatur

25

26

27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-02-20

KF § 31

Dnr 2019/320

Svar på motion om reducering av gruppledararvode
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet och anför följande. Gruppledararbetet är viktigt
och förtjänar sitt arvode. Vänsterpartiet menar dock att kommunen bör se över summan då
det inte är dubbelt så svårt att vara gruppledare för två som för en person. Ekonomin inom
kommunen är ansträngd och bör därför ses över även för de politiska positionerna.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Göran Brante (V) föreslås att gruppledararvodena sänks.
Kommunfullmäktige har beslutat om arvoden och ersättning för förtroendevalda för
mandatperioden 2019-2022 den 14 juni 2018 § 100. Beslutet innefattar arvode för
kommunstyrelsens ordförande och de uppdrag vars arvoden baseras på kommunstyrelsens
ordförandes arvode, bland annat arvodet för gruppledarna. Mot den bakgrunden är förslaget
att motionen ska avslås.
Ärendet är av administrativ karaktär och berör således inte barn och unga.

Beslutsunderlag






Motion om reducering av gruppledararvoden inkommen den 17 december 2019
Beslut i kommunfullmäktige 19 december 2019 § 246
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 29 december 2019
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 8 januari 2020 § 10
Beslut i kommunstyrelsen 29 januari 2020 § 18

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Göran Brante (V) yrkar bifall till motionen.
Kristina Bendz (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Paul Svensson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Motionären
Kansliavdelningen
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Svar på motion om klimatnödläge och klimatneutralitet
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Centern reserverar sig mot beslutet.
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet och anför följande. Det är ett mycket defensivt svar
som ges kring varför motionen bör avslås. Vi hävdar att detta inte är en symbolfråga utan
istället en fråga som kräver omedelbar handling. Världens forskare framhåller vikten av att
agera skyndsamt och att framhålla vikten av att människor förstår vad vi står inför. Vi säger
som Greta Thunberg: How dare you!

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Göran Brante (V) och Annika Weitner (V) föreslås att Ystads kommun
uppdaterar sin kommunikation kring klimatet, så att ordet klimatförändring ersätts med
begreppen klimatnödläge, klimatkris och klimatkollaps, samt att begreppet uppvärmning
ersätts av ordet upphettning. Vidare föreslås att klimatneutralitet införs som ett övergripande
mål i kommunens mål- och resultatstyrning.
Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste fråga. Ett förändrat klimat påverkar oss och vår
omvärld på flera sätt. Ystads kommun arbetar sedan lång tid tillbaka för att påverka klimatet i
positiv riktning. Kommunfullmäktige antog en energi- och klimatstrategi för Ystad 20152020 den 17 september 2015 § 131. I den anges dels ett övergripande mål inom energi- och
klimatområdet för Ystads kommun år 2030, dels konkreta klimatmål för kommunen. Den
strategin är nu föremål för översyn tillsammans med miljöprogrammet. Nya mål kommer
därför att arbetas fram inom ramen för detta arbete vilket inte bör föregås genom att nu anta
nya mål.
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Kommunikationen om klimatfrågorna är viktig men att förändra begreppen tenderar att
enbart bli en symbolisk handling och får ingen konkret effekt för arbetet för förbättra
klimatet. Det är alltså oklart vad en förändrad terminologi skulle innebära för kommunen.
Med hänvisning till att Ystads kommun arbetar aktivt med åtgärder som motverkar
klimateffekter på bred front är bedömningen att en förändrad terminologi inte påverkar det
arbetet i en positiv riktning.
Förslaget är därför att motionen ska avslås i sin helhet.
Barn och unga påverkas av klimatförändringarna men inte av en förändrad terminologi eller
att frågan om nya mål för kommunen om klimatet avvaktas revideringen av den nu nämnda
strategin eftersom ett klimatarbete redan pågår.

Beslutsunderlag






Motion om klimatnödläge och klimatneutralitet inkommen den 19 september 2019
Beslut i kommunfullmäktige 19 september 2019 § 176
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 8 januari 2020
Beslut i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 14 januari 2020 § 1
Beslut i kommunstyrelsen 29 januari 2020 § 19

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Göran Brante (V) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Olof Eriksson Jolom (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Göransson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefan Engdahl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i att-sats 1, det vill
säga att avslå motionen i den delen att Ystads kommun uppdaterar sin kommunikation kring
klimatet, så att ordet klimatförändring ersätts med begreppen klimatnödläge, klimatkris och
klimatkollaps, samt att begreppet uppvärmning ersätts av ordet upphettning, men yrkar bifall
till motionen i att-sats 2, det vill säga att klimatneutralitet införs som ett övergripande mål i
kommunens mål-och resultatstyrning.
Paul Svensson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marina Nilsson (MP) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds förslag.
Magnus Hörnblad (MP) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds förslag.
Madeleine S Hägg (C) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds förslag.
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Håkan Eriksson (C) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds förslag.
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds förslag.
Terese Grahn (S) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om bifall till kommunstyrelsens förslag, bifall till
motionen samt bifall till Cecilia Magnussons-Svärds förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens förslag som huvudförslag och Cecilia
Magnusson-Svärds förslag som motförslag enligt följande propositionsordning.
JA = bifall till kommunstyrelsens förslag
NEJ = bifall till Cecilia Magnusson-Svärds förslag
Med 25 JA-röster, 24 NEJ-röster och 0 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Beslut skickas till:
Motionärerna
Kansliavdelningen
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Riktlinjer för styrdokument
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för styrdokument.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheten i Ystads kommun styrs i stor utsträckning av lagar och förordningar som
riksdagen eller andra myndigheter beslutar om. Kommunen kan också med stöd av lag
besluta om föreskrifter som är bindande för kommunen och uttag av taxor eller avgifter.
Utöver det beslutar kommunen om andra frågor som omfattar den egna kommunens
verksamhet genom olika styrande dokument. Syftet med sådana dokument är bland annat att
tydliggöra processer, säkerställa ett rättssäkert och effektivt arbetssätt samt att underlätta
arbetet. De styrande dokumenten ska alltså vara ett stöd i såväl det strategiska som det
dagliga arbetet. För att kunna utgöra ett sådant stöd behövs en tydlig struktur för de styrande
dokumenten som bland annat anger vilka typer av styrande dokument som tillämpas och
vilken instans som beslutar om de olika dokumenten – riktlinjer. Riktlinjer för styrande
dokument bidrar till en ökad rättssäkerhet.
Normalt sett beslutas riktlinjer av kommunstyrelsen/nämnd men i detta fall är det lämpligt
att kommunfullmäktige beslutar om riktlinjerna eftersom beslutet är av större vikt för
kommunen.
Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte beröra barn och unga.
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Beslutsunderlag






Beslut i kommunstyrelsen 19 juni 2019 § 127 Översyn av styrdokument
Riktlinjer för styrdokument
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 2 december 2019
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 8 januari 2020 § 2
Beslut i kommunstyrelsen 29 januari 2020 § 5

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för styrdokument.

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
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Redovisning av inkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till respektive nämnd/styrelse att besluta om
ärenden i form av medborgarförslag enligt redovisad förteckning.

Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har lämnats in till kansliavdelningen och föreslås överlåtas till
nämnd/styrelse alternativt avvisas enligt nedan:
Medborgarförslag
Maria Bengtsson: om utökad gatubelysning i
Rynge och Vallösa

Överlåts till
Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendet är av administrativ karaktär och berör inte barn och unga vid denna handling

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till respektive nämnd/styrelse att besluta om
ärenden i form av medborgarförslag enligt redovisad förteckning.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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För kännedom Granskning av socialnämndens åtgärder för
ekonomi i balans
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tar del av handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genomfört en granskning avseende socialnämndens ekonomistyrning i syfte
att bedöma socialnämndens åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Socialnämndens svar på
revisionens granskning överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag





Granskning av socialnämndens åtgärder för ekonomi i balans
Genomförd granskning av socialnämndens åtgärder för ekonomi i balans
Svar till revisionen avseende genomförd granskning av socialnämndens åtgärder för
ekonomi i balans
Beslut i socialnämnden 23 januari 2020 § 7

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige tar del av handlingarna.

Föredragande
Ordförande i Revision Bruno Andersson (S) samt Hanna Eriksson från Ernst & Young.

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
För kännedom: socialnämnden
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Förändrade sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att ändra sammanträdestiderna för kommunfullmäktige enligt
följande.
 Den 17 juni 2020 kl. 18.00
 Den 22 oktober 2020 kl. 13.00
 Den 17 december kl. 18.00

Sammanfattning av ärendet
Budgeten för år 2021 kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i oktober
istället för juni. Det betyder att sammanträdet i juni kan börja kl. 18.00 och att sammanträdet
i oktober behöver börja kl. 13.00.
Sammanträdet i december börjar kl. 18.00 istället för kl. 16.00.
Ärendet är av administrativ karaktär och berör därför inte barn eller unga.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra sammanträdestiderna för kommunfullmäktige enligt
följande.
 Den 17 juni 2020 kl. 18.00
 Den 22 oktober 2020 kl. 13.00
 Den 17 december kl. 18.00

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
Kansliavdelningen
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Interpellation till socialnämndens ordförande avseende
omkostnader i samband med införandet av
abonnemangsavgift på tekniska hjälpmedel
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Cecilia Magnusson-Svärd (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens
ordförande avseende omkostnader i samband med införandet av abonnemangsavgift på
tekniska hjälpmedel.

Beslutsunderlag


Interpellation, registrerad 17 februari 2020
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Dnr 2020/41

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om
uppsiktsplikt avseende nämndernas internbudget
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Cecilia Magnusson-Svärd (S) har lämnat in en enkel fråga till kommunstyrelsens
ordförande om uppsiktsplikt avseende nämndernas internbudget.

Beslutsunderlag


Enkel fråga, registrerad 17 februari 2020
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Dnr 2020/43

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om Regional
Matkultur
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Göran Brante (V) har lämnat in en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om
Regional Matkultur.

Beslutsunderlag
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande.
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