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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Beslutande Kristina Bendz (M), ordförande 
Gunilla Andersson (M) 
Cecilia Magnusson-Svärd (S) 
Adrian Magnusson (S) 
Christian Persson (M) 
Anja Edvardsson (S), §§ 172-173,176,180,188   går kl. 12.00 
Sverker Meyer (M), §§ 172-173,176,180,188,193  går kl. 14.30 
Roger Jönsson (S), §§ 172-173,176,180,188   går kl. 12.00 
Göran Göransson (KD) 
Paul Svensson (SD) 
Håkan Eriksson (C) 
Jan-Åke Isaksson (SD) 
Marcus Bräutigam (MP) 
Michael Michaelsen (SD) 
Eva Clausson (C) 
Stefan Engdahl (M) ersätter Sverker Meyer §§ §§ 174-175,177-
179,181-187,189-192 
Mårten Mårtensson (S) ersätter Anja Edvardsson §§ 174-175,177-
179,181-192 
Kevin Rasmussen (S) ersätter Roger Jönsson §§ 174-175,177-
179,181-192 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida 

§ 172 Ändring i föredragningslistan 

§ 173 Genomlysning av säkerhets- och beredskapsarbete 2020/235 

§ 174 Redovisning av delegeringsbeslut 27 augusti - 30 
september 2020 2020/2 

§ 175 Redovisning av meddelanden 20 augusti - 23 
september 2020 2020/3 

§ 176
Beslut om utställning av översiktsplanen 
Kommunen Ystad 2030  planarkitekt Erik Hellberg 
och planarkitekt Leila Ekman 

2016/285 

§ 177 Svar på granskning av inköpsprocessen 2020/130 

§ 178 Uppföljning av kommunstyrelsens beslut om 
handlingsplan utifrån budget i balans 2019/124 

§ 179 Svar på ledamotsinitiativ till kommunstyrelsen om 
kostnadsfria antikroppstester covid-19 2020/197 

§ 180
Yttrande över Översiktsplan för Sjöbo kommun 
2040 - underrättelse om samråd dnr 
PLAN.2018.1055 

2020/145 

§ 181 Medverkan i finansiell utredning 2020/205 

§ 182 Sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsen och 
arbetsutskott 2020/185 

§ 183
Återredovisning av vakansprövning och 
kurser/konferenser under tiden 1 april - 31 augusti 
2020 

2020/219 

§ 184 Anlitande av konsulter i Ystads kommun 2020/222 

§ 185 Förändrad avgiftsmodell för beslut utifrån 
socialtjänstlagen 2020/221 

§ 186 Digitala nämndssammanträden 2020/199 

§ 187 Förändring samhällsbyggnadsnämndens och 
kommunstyrelsens reglementen 2020/177 

§ 188 Delårsrapport 2 31 augusti 2020 för Ystads 
kommun 2020/102 



 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

§ 189 Delårsrapport 2 31 augusti 2020 för Ystad-
Österlenregionens miljöförbund 2020/227  

§ 190 Återremitterat ärende - Svar på motion - Förbättra 
kunskaperna angående våld i nära relation 2019/116  

§ 191 Svar på motion om redovisning av kostnader kring 
mottagning av nyanlända 2019/279  

 Utgår Svar på motion om Purple Flag-ansökan för 
Ystad 2020/74  

§ 192 Uppföljning av kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens beslut 2020/49  

§ 193 Lägesrapport - covid-19   

 Utgår - Information från Ytornet AB - v vd Petter 
Hansson Skoglund   

 Utgår - Information   

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 172 

Justerares signatur 

Ändring i föredragningslistan 

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

 Utgår - Svar på motion om Purple Flag-ansökan för Ystad
 Utgår – Information från Ytornet AB
 Utgår - Information



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 173 Dnr 2020/235 

Justerares signatur 

Genomlysning av säkerhets- och beredskapsarbete 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen tar del av rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 
Robert Nilsson, strategisk rådgivare från Straterno AB lämnar en rapport över en översyn av 
säkerhets- och beredskapsarbete med förslag till framtida kommunövergripande samarbete 
mellan Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 174 Dnr 2020/2 

Justerares signatur 

Redovisning av delegeringsbeslut 27 augusti - 30 september 
2020 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegeringsbeslut 27 augusti – 
30 september 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänsteperson 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. 

Ärendet har inte checklistats då det är av administrativ karaktär 

Beslutsunderlag 
 Rapport delegeringsbeslut 27 augusti – 30 september 2020
 Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 23 september 2020



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 175 Dnr 2020/3 

Justerares signatur 

Redovisning av meddelanden 20 augusti - 23 september 
2020 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av meddelanden 20 augusti – 23 september 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott: 

 Protokoll 9 september 2020 §§ 85–102

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott: 
 Protokoll 15 september 2020 §§ 27–31

Sydöstra Skånes samarbetskommitté: 
 Protokoll 28 augusti 2020 §§ 19–25

Kommunövergripande samverkan: 
 Protokoll 25 maj 2020 §§ 16–21

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 23 september 2020



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 176 Dnr 2016/285 

Justerares signatur 

Beslut om utställning av översiktsplanen Kommunen Ystad 
2030 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen godkänner utställningshandling för översiktsplanen Kommunen Ystad 
2030 och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, samt beslutar att planförslaget och 
miljökonsekvensbeskrivningen ska ställas ut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 15 december 2016 beslutat om uppdrag att ta fram en ny 
översiktsplan för Ystads kommun. För uppdraget har det skapats en projektorganisation 
med en styrgrupp bestående kommunstyrelsens arbetsutskott, och en arbetsgrupp med 
stadsarkitekten och tjänstepersoner från planenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Dessutom finns det en referensgrupp bestående av tjänstepersoner från olika förvaltningar. 

Arbetsgruppen har under ledning av styrgruppen tagit fram ett förslag till 
utställningshandling, Kommunen Ystad 2030. Förslaget redovisar kommunens syn på hur 
kommunen ska förändras och bevaras, och hur mark och vatten ska användas. Förslaget 
har tagits fram med utgångspunkt i kommunens vision, den under sommaren och hösten 
2017 genomförda medborgardialogen samt de strategiområden för översiktsplanen 
kommunen Ystad 2030; Möjligheter, Boende, Identitet, Värden och Nära, som beslutades 
av kommunfullmäktige januari 2018. 

Kommunstyrelsen beslutade 30 januari 2019 att planförslaget med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning skulle lämnas ut för samråd. Förslaget har varit ute på samråd 
under perioden 15 februari – 30 april 2019. Samrådsprocessen, inkomna synpunkter och 
kommunens kommentarer och förslag till ändringar har sammanställts i en 
samrådsredogörelse. 

Ett förslag till utställningshandling har upprättats av arbetsgruppen under ledning av 
styrgruppen. I förslaget har de förändringar som föreslås i samrådsredogörelsen införts. 
Stadsbygd och tätortsområden har begränsats, främst i Snårestad och Nybrostrand. Ett 
utredningsområde för verksamheter föreslås mellan Öja och Stora Herrestad. Områden för 
energiproduktion och sandutvinning har utökats. Strukturbilden har förtydligats. De 
viktigaste kompletteringarna och förändringarna är en analys av ekosystemtjänster och en 
inventering och värdering av kulturhistoriskt, historiskt och arkitektoniskt värdefulla 
miljöer. Utifrån dessa underlag har det införts ytterligare riktlinjer för planering och 
bebyggelse. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 176 Dnr 2016/285 

Justerares signatur 

Utställningshandlingen har upprättats som en digital översiktsplan. Till förslaget finns en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Samråd om omfattning och avgränsning av MKBn 
har skett med länsstyrelsen februari 2017. Miljökonsekvensbeskrivningen har omarbetats 
utifrån de förändringar som skett mellan samråd och utställning. 

Enligt Plan- och bygglagen 3 kap 12 § ska kommunen ställa ut planen under minst två 
månader. Utställningen ska kungöras, och kungörelsen ska skickas till länsstyrelsen, regionen 
och de kommuner som berörs.  

Beslutsunderlag 
 Aktualitetsprövning av Ystads kommuns översiktsplan, Kf 15 december 2016 § 159
 Strategier för översiktsplanen kommunen Ystad 2030, Kf 15 februari 2018 § 24
 Beslut om samråd, KS 30 januari 2019 § 12
 Kommunen Ystad 2030 med miljökonsekvensbeskrivning, utställningshandling

september 2020
 Mark- och vattenanvändningskarta, utställningshandling september 2020
 Samrådsredogörelse för Kommunen Ystad 2030, september 2020
 Tjänsteskrivelse av stadsarkitekt Leila Ekman den 1 september 2020
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 september 2020 § 89

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner utställningshandling för översiktsplanen Kommunen Ystad 
2030 och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, samt beslutar att planförslaget och 
miljökonsekvensbeskrivningen ska ställas ut. 

Föredragande 
Stadsarkitekt Leila Ekman och GIS-ingenjör Lovisa Ståhl 

Beslut skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 177 Dnr 2020/130 

Justerares signatur 

Svar på granskning av inköpsprocessen 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen godkänner skrivelsen av inköpschefen Mattias Johansson den 
1 september 2020 som svar på gransknigen. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna i Ystads kommun har genomfört en granskning av inköpsprocessen och 
överlämnat rapporten till kommunstyrelsen för svar på rekommendationerna. 

Inköpschef Mattias Johansson har i skrivelse den 1 september 2020 lämnat svar på 
granskningen. 

Beslutsunderlag 
 Granskningsrapport över Genomförd granskning av inköpsprocessen i kommunen
 Genomförd granskning av inköpsprocessen
 Förlängd svarstid t o m 1 oktober
 Svar på Revisionens granskning av inköpsprocessen
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 september 2020 § 92

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner skrivelsen av inköpschefen Mattias Johansson den 
1 september 2020 som svar på granskningen 

Beslut skickas till: 
Revisionen 
Inköpschef Mattias Johansson



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 178 Dnr 2019/124 

Justerares signatur 

Uppföljning av kommunstyrelsens beslut om handlingsplan 
utifrån budget i balans 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen beslutar: 

 Alla former av anställningar ska beviljas eller sanktioneras av förvaltningschef
 All övertid ska hanteras restriktivt
 Anlitande av konsulter och nya inköp av tjänster ska användas synnerligen restriktivt

och godkännas av förvaltningschefen
 Anmälningar till kurser/konferenser ska ske restriktivt och godkännas av

förvaltningschef

Återrapportering sker efter varje kvartal till nämndens presidium/arbetsutskott och 
Kommunstyrelsen. 
Första återrapporteringstillfället sker per oktober för tredje kvartalet 2020. 

Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut i kommunstyrelsen den 29 maj 2019 § 99. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av kommunens ekonomiska situation för 2020 och framgent behövs ett 
gemensamt förhållningssätt för samtliga förvaltningar när det gäller anställningsförfarande, 
övertidshantering, anlitande av konsulter och deltagande i kurser och konferenser. 

Återrapportering sker efter varje kvartal för samtliga poster till såväl presidium/arbetsutskott 
som till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Beslut i kommunstyrelsen den 29 maj 2019 § 99
 Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Skoglund den 25 augusti 2020
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 september 2020 § 93



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 178 Dnr 2019/124 

Justerares signatur 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

 Alla former av anställningar ska beviljas eller sanktioneras av förvaltningschef.
 All övertid ska hanteras restriktivt.
 Anlitande av konsulter och nya inköp av tjänster ska användas synnerligen restriktivt

och godkännas av förvaltningschefen.
 Anmälningar till kurser/konferenser ska ske restriktivt och godkännas av

förvaltningschef.

Återrapportering sker efter varje kvartal till nämndens presidium/arbetsutskott och 
kommunstyrelsen. 
Första återrapporteringstillfället sker per oktober för tredje kvartalet 2020. 

Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut i kommunstyrelsen den 29 maj 2019 § 99. 

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 179 Dnr 2020/197 

Justerares signatur 

Svar på ledamotsinitiativ till kommunstyrelsen om 
kostnadsfria antikroppstester covid-19 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen avslår ledamotsinitiativet. 

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

Sammanfattning av ärendet 
I ett ledamotsinitiativ föreslås att samtliga anställda i kommunen ska erbjudas kostnadsfritt 
antikroppstest (covid-19) vid ett tillfälle under år 2020. Ersättning 200 kronor ska utgå efter 
uppvisande av kvitto. Finansiering ska ske genom det särskilda anslaget till förfogande för 
åtgärder med anledning av covid-19. Eventuellt förmånsvärde ska belasta den enskilde 
medarbetaren. Förvaltningen uppdras att ta fram rutiner för ersättning m.m.  

Förvaltningen har möjlighet att ta fram rutiner för det fall att ledamotsinitiativet bifalls. Med 
anledning av att det är frågan om ett hälsotest utgår ingen förmånsbeskattning. En grov 
uppskattning av kostnaderna ger följande. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 179 Dnr 2020/197 

Justerares signatur 

Komplettering: Vid kontroll med Skatteverket förordar de en lösning där kommunen 
faktureras direkt av vårdleverantören. Det gör dels att förmånsbeskattning kan undvikas, dels 
att den administrativa handläggningen underlättas vilket i sin tur medför att kostnaderna 
minskar jämfört med vad som ovan redovisats. Upplägget innebär att man ingår avtal med en 
eller flera vårdleverantörer. 

Ärendet berör inte barn eller unga eftersom det gäller antikroppstestning för medarbetare. 

Beslutsunderlag 
 Ledamotsinitiativ inlämnat den 20 augusti 2020
 Beslut i kommunstyrelsen 26 augusti 2020 § 162
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 23 september 2020

Förslag till beslut under sammanträdet 
Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår bifall till initiativet. 
Christian Persson (M) föreslår avslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
initiativet. 

Beslut skickas till: 
Jan-Åke Isaksson (SD) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 180 Dnr 2020/145 

Justerares signatur 

Yttrande över Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040 - 
underrättelse om samråd dnr PLAN.2018.1055 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen i Ystads kommun har tagit del av samrådsförslaget till översiktsplan för 
Sjöbo kommun och lämnar följande yttrande: 

Ystads kommuns förslag till översiktsplan var ute på samråd under våren 2019. Kommunen 
arbetar för närvarande med att ta fram utställningshandlingar för översiktsplanen. I 
planförslagets utvecklingsstrategi pekar Ystads kommun ut ett behov av en framtida 
cykelkoppling mellan Sövestad och Sjöbo kommun. Kopplingen har potential att bli ett 
cykelstråk för arbetspendling samt för att lättillgängligt nå de rekreativa värdena i 
naturområdet kring Snogeholm. Region Skåne har inlett ett arbete med regionala cykelleder i 
Skåne. Där är stråket Ystad-Båstad, via bland annat Sjöbo, utpekat som en framtida cykelled. 
Detta stärker ytterligare behovet av bra cykelkoppling mellan Sjöbo och Ystad. 

Ystads kommun ser gärna att Sjöbo kommun också pekar ut behovet av den 
mellankommunala cykelkopplingen. Ystads kommun är medveten om att kommunerna har 
begränsad rådighet över utbyggnaden av regionala cykelvägar, men kommunernas 
översiktsplaner fungerar som ett underlag till framtida dialoger. Inför framtida dialoger krävs 
samsyn och mellankommunal samverkan för att åskådliggöra vilka prioriteringar och 
satsningar som kommunerna vill driva ur ett delregionalt perspektiv. Ystads kommun menar 
därför att dessa gemensamma satsningar bör avspeglas i Sjöbo kommuns utvecklingsstrategi.  
Ystads kommun välkomnar en fortsatt dialog kring behovet av framtida mellankommunala 
cykelkopplingar.    

I arbetet med Ystads kommuns översiktsplan har vi identifierat Knickarp som en 
mellankommunal angelägenhet då orten ligger både i Sjöbo kommun och i Ystads kommun. 
I vår översiktsplan föreslår vi följande ställningstagande om orten: Då merparten av 
invånarna bor i Sjöbo kommun ser Ystads kommun att Sjöbo har ansvaret för allmänna 
nyttigheter för byn. Ystads kommun önskar därför att det blir tydligt i Sjöbo kommuns 
översiktsplan att Sjöbo är beredd att ta på sig det ansvaret. 

För kännedom kan det nämnas att Ystads kommun gör motsvarande ställningstagande kring 
Svenstorp som ligger både i Tomelilla kommun och i Ystads kommun. Där föreslår vi 
följande ställningstagande: Då merparten av invånarna bor i Ystads kommun tar Ystads 
kommun på sig ansvaret för allmänna nyttigheter för byn. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 180 Dnr 2020/145 

Justerares signatur 

Sammanfattning av ärendet 
Sjöbo kommun har översänt förslag till Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040 för 
kännedom och yttrande. Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta, med undantag för 
Sjöbo tätort och Blentarp. Där fortsätter fördjupade översiktsplaner att gälla. Förslaget till 
Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040 utgår ifrån kommunens politiska vision och ska 
fungera vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas.  

Kommunstyrelsen i Ystads kommun har givits möjlighet att lämna yttrande över förslaget. 
Ystads kommun har också beviljats anstånd att lämna in synpunkter efter sista svarsdag.  

Beslutsunderlag 
 Översiktsplan 2040, Samrådsversion 22 april 2020
 Underrättelse om samråd – Förslag till Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040
 Tjänsteskrivelse av planarkitekt Erik Hellberg 28 augusti 2020
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 september 2020 § 90

Beslut skickas till: 
Sjöbo kommun 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 181 Dnr 2020/205 

Justerares signatur 

Medverkan i finansiell utredning 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
För att förutsättningslöst utröna samverkansmöjligheterna mellan Trelleborgs och Ystads 
hamnar är det nödvändigt att en extern part genomför en due diligence med start utifrån ett 
finansiellt perspektiv men också utifrån juridiska, kommersiella, skattemässiga och tekniska 
perspektiv.  

Beslutsunderlag 
 Upphandlingsunderlag due diligence
 Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson Skoglund 21 september 2020
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 september 2020 § 91

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

 medverka i upphandlingen enligt bifogat upphandlingsunderlag
 medfinansiera finansiell due diligence och efterföljande tjänster med 50%

Förslag till beslut under sammanträdet 
Håkan Eriksson (C) föreslår avslag. 
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår avslag. 
Michael Michaelsen (SD) föreslår avslag. 
Mårten Mårtensson (S) föreslår avslag. 

Ordföranden Kristina Bendz (M) föreslår återremiss. 
Paul Svensson (SD) föreslår bifall, i andra hand återremiss. 
Göran Göransson (KD) föreslår återremiss. 

Ordföranden begär ajournering. 
Kommunstyrelsen tar en paus kl. 16.25 och återupptar sammanträdet kl. 16.37. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 181 Dnr 2020/205 

Justerares signatur 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska återremitteras. 

Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst att återremittera 
Nej-röst att avslå 

Omröstningsresultat 
Med sju Ja-röster, sju-Nej-röster och en avstår har kommunstyrelsen röstat för att 
återremittera ärendet. 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 

att rösta 
Gunilla Andersson (M) X 
Cecilia Magnusson-Svärd (S) X 
Christian Persson (M) X 
Stefan Engdahl (M) X 
Göran Göransson (KD) X 
Paul Svensson (SD) X 
Jan-Åke Isaksson (SD) X 
Michael Michaelsen (SD) 

 
X 

Adrian Magnusson (S) X 
Mårten Mårtensson (S) X 
Kevin Rasmussen (S) X 
Eva Clausson (C) X 
Håkan Eriksson (C) X 
Marcus Bräutigam (MP) 

 
X 

Kristian Bendz (M) X 
Resultat 7 7 1 

Beslut skickas till: 
Ekonomichef Petter Hansson Skoglund



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 182 Dnr 2020/185 

Justerares signatur 

Sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsen och 
arbetsutskott 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Kansliavdelningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan 2021 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och arbetsutskottet. Sammanträdesplanen är även kommunicerad med 
ekonomiavdelningen. 

Ordinarie sammanträden hålls varje månad förutom i juli för samtliga organ. 
Kommunstyrelsens sammanträde hålls sista onsdagen i månaden, detta för att koordinera 
med den ekonomiska uppföljningen. 
Sammanträdestiden för kommunstyrelsen en onsdag kl. 9.00 och för arbetsutskottet en 
onsdag kl. 8.30.  

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

Barn och unga berörs inte av ärendet eftersom det handlar om en sammanträdesplanering 
inför 2021. 

Beslutsunderlag 
 Beslut i kommunfullmäktige 20 augusti 2020 § 143 Sammanträdesplan 2021 för

kommunfullmäktige
 Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 28 juli 2020
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 september 2020 § 99



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 182 Dnr 2020/185 

Justerares signatur 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsen och arbetsutskottet 
enligt följande: 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

kl. 8.30 

Kommunstyrelsen 
kl. 9.00 

Kommunfullmäktige 
kl. 18.00 

21 januari 
13 januari 27 januari 

Budgetanvisningar 
18 februari 

10 februari 24 februari 18 mars 
10 mars 31 mars 

Årsredovisning 2020 
22 april 

Årsredovisning 2020 
14 april 28 april 

Delårsrapport 1/31 mars 
20 maj 

Delårsrapport 1/31 mars 
12 maj 

Budget 2022 
26 maj 

Budget 2022 
Ekonomisk uppföljning 

30 april 

17 juni kl. 13.00 
Budget 2022 

9 juni 23 juni 19 augusti 

11 augusti 25 augusti 23 september 
15 september 29 september 

Delårsrapport 2/31 augusti 
21 oktober 

Delårsrapport 2/31 augusti 

13 oktober 27 oktober 
Taxor 2022 

18 november 
Taxor 2022 

10 november 24 november 16 december 

8 december 22 december Januari 2022 

Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 28 oktober 2020



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 183 Dnr 2020/219 

Justerares signatur 

Återredovisning av vakansprövning och kurser/konferenser 
under tiden 1 april - 31 augusti 2020 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har den 29 maj beslutat att rekommendera nämnderna att vidta ett antal 
besparingsförslag och för att nämnderna ska tillämpa besluten på ett likartat sätt samt för att 
vi ska underlätta den administrativa hanteringen för kommunen som helhet har 
ekonomiavdelningen skrivit fram stöd vid tillämpningen av kommunstyrelsens beslut. 
Återredovisningen i detta ärende avser punkt 1 och 6 i handlingsplanen, vilka lyder: 

1. Alla former av anställningar ska beviljas eller sanktioneras av förvaltningschef och
återrapporteras till nämndens presidium/arbetsutskott.
Tillämpning: Samtliga anställningar oavsett anställningsform där nya
anställningsavtal skrivs ska sanktioneras av respektive förvaltningschef innan tjänsten
tillsätts. Återrapporteras till nämndens presidium genom sammanställd rapport där
motiv till tillsättning och förvaltningschefens prövning framkommer. Respektive
avdelningschef ansvarar för administrationen. Inga förändringar kommer att göras i
delegationsordningarna med anledning av beslutet.

6. Anmälningar till kurser/konferenser ska ske restriktivt och godkännas av
förvaltningschef eller ordförande i nämnd. Återrapporteras till nämndens
presidium/arbetsutskott löpande.
Tillämpning: Deltagande i samtliga kurser/konferenser ska stämmas av med
närmaste chef och om kursen medför en kostnad utöver resekostnader och nedlagd
arbetstid ska den sanktioneras av förvaltningschefen/ordföranden. Förutom den
direkta kostnaden en kurs kan medföra är syftet också att vara återhållsam med
indirekta kostnader i form av nedlagd arbetstid. Förvaltningschefen ansvarar för
återrapportering till nämnd. Inga förändringar i delegationsordningen för närvarande.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonom Daniel Hirvonen, 2020-09-22 
Vakansprövning 2020 Ledning & utveckling 
Kurser och konferenser 2020 ledning & utveckling 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 183 Dnr 2020/219 

Justerares signatur 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner återredovisningen av förvaltningens vakansprövning och 
kurser/konferenser 

Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 28 oktober 2020



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 184 Dnr 2020/222 

Justerares signatur 

Anlitande av konsulter i Ystads kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 19 juni 2019 att rekommendera nämnderna att ordförande 
alternativt förvaltningschefen ges rätt att besluta om att anlita konsult och inköp av nya 
tjänster. Detta utifrån att användandet ska ske synnerligen restriktivt. 

Återrapportering har inkommet avseende olika perioder denna gång. Till kommande 
återrapporteringar kommer materialet att presenteras samordnat.  

 Kommunstyrelsen-Ledning och Utveckling för perioden maj-augusti och
 Samhällsbyggnadsnämnden för hela året och
 Barn- och utbildningsnämnden för juni-juli och

Barn- och utbildningsnämnden, myndighetsnämnden och kulturnämnden rapporterar att 
man inte har anlitat några konsulter eller inköp av nya tjänster.   

Återrapportering denna gång saknas för socialnämnd och gymnasienämnd. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse från controller Jan Bengtsson 22 september 2020.
 Rapport från Barn- och utbildningsnämnden 27 augusti 2020 § 106
 Rapporter från samhällsbyggnadsnämnden Drift, Investeringar resp Exploatering
 Rapport från kommunstyrelsen Ledning och utveckling

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapporterna från berörda nämnder 

Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 28 oktober 2020



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 185 Dnr 2020/221 

Justerares signatur 

Förändrad avgiftsmodell för beslut utifrån socialtjänstlagen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta ny avgiftsmodell för 
Social Omsorg från och med 1 januari 2021. Återrapport om nya avgiftsmodellens införande 
och utfall ska ske till socialnämnden i augusti 2021. 

Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: 

Vår önskan om förtydligande och ytterligare utredning av ärendet vi ville ha i vårt 
återremissyrkande blev nedröstat, men vi anser att beslutet i ärendet ändå vann gehör med 
vår önskan i vårt yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Social Omsorg har sett över sin nuvarande avgiftsmodell då den inte lever upp till kraven på 
effektivitet och rätt användande av resurser.  

Den nya avgiftsmodellen tar avstamp i att nyttja resurser på ett bättre sätt genom att; 
1. Minska manuell administration genom att nyttja verksamhetssystemet bättre så att

avgiftsunderlaget kvalitetssäkras
2. Brukarens avgift bygger på beslutad tid där tiden beräknas utifrån en schablon
3. Underlättar styrning då avgiftsunderlaget baseras på ett tydligare insatsträd i

verksamhetssystemet

Genom att införa en ny avgiftsmodell blir processen i verksamhetssystemet, från 
biståndsbeslut till avgift, mer rättssäker då man går från, i viss mån, manuell hantering till en 
process som hanteras av verksamhetssystemet 

Beslutsunderlag 
 Skrivelse Förändrad avgiftsmodell för beslut utifrån socialtjänstlagen
 Remissvar från Ystads pensionärsråd - Ny avgiftsmodell 2020
 Svarsskrivelse på remissvar från Ystads Pensionärsråd
 Beslut i socialnämnden 27 augusti 2020 § 124



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 185 Dnr 2020/221 

Justerares signatur 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår en dragning i kommunfullmäktige av ärendet. 
Paul Svenson (SD) föreslår återremiss. 
Jan-Åke Isaksson (SD) begär ajournering. 
Kommunstyrelsen tar en paus kl. 15.16 och börjar sammanträdet igen kl. 15.24. 
Paul Svensson (SD) återremissyrkandet kvarstår. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 22 oktober 2020



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 186 Dnr 2020/199 

Justerares signatur 

Digitala nämndssammanträden 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att nämndernas respektive ledamöter får 
delta i nämndernas sammanträden på distans. Deltagande ska dock i första hand ske fysiskt 
på plats. Beslutet omfattar samtliga nämnder och gäller tillsvidare 

Sammanfattning av ärendet 
Under år 2020 har förtroendevalda i Ystad kunnat delta i politiska sammanträden på distans. 
Möjligheten infördes som en följd av coronapandemin för att inte det demokratiska arbetet 
skulle förhindras eller försvåras i arbetet med att minska smittspridningen. 
Distansdeltagandet underlättar också för personer som pendlar eller periodvis befinner sig på 
annan ort än bostadsorten att delta i politiken och därmed förhindra ett ökande antal avhopp 
från förtroendeuppdrag. Även andra persongrupper, som småbarnsföräldrar och människor 
med funktionsnedsättning ges på det sättet möjlighet att kunna delta i högre utsträckning i 
sammanträden. Förslaget är därför att det tillsvidare ska vara möjligt att delta i 
nämndssammanträden på distans enligt de förutsättningar som kommunallagen föreskriver.  

Ändring har gjorts i tjänsteskrivelsen efter arbetsutskottets sammanträde den 
9 september 2020. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 25 augusti 2020,

reviderad 23 september 2020
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 september 2020 § 87

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att nämndernas respektive ledamöter får 
delta i nämndernas sammanträden på distans. Beslutet omfattar samtliga nämnder och gäller 
tillsvidare. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår att tjänsteskrivelsens förslag till beslut ska vara underlag för 
dagens beslut. 

Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 22 oktober 2020



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 187 Dnr 2020/177 

Justerares signatur 

Förändring samhällsbyggnadsnämndens och 
kommunstyrelsens reglementen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget till förändring av 
samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglementen. 

Reservation 
Kristina Bendz (M), Gunilla Andersson (M), Christian Persson (M), Stefan Engdahl (M), 
Paul Svensson (SD), Jan-Åke Isaksson (SD) och Michael Michaelsen (SD) 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns en stor potential att inom kommunen effektivisera verksamheternas 
lokalförsörjning. I det ingrips att samordna och på bästa sätt nyttja kommunens befintliga 
fastighetsbestånd, samt hitta kostnadseffektiva lösningar på nya behov som möter kraven på 
kvalitet och som är hållbara över tid. På sikt skapar det en positivt förändrad kostnadsbild 
om verksamheterna tillsammans tänker smart och långsiktigt.  

En tydligare lokalförsörjningsprocess och ett tydligare uttalat ansvar för den som äger 
processen är verktyg som stödjer en sådan utveckling. Det finns ett behov av att skapa 
funktioner med förmåga och mandat att styra, leda och samordna den interna 
lokalförsörjningen, men även behov av att tydliggöra ansvaret för utförande av ny- och 
ombyggnation, samt drift och underhåll som är en viktig del i att förvalta investerat kapital 
och skapa långsiktigt hållbara lösningar.  

Förslag på nytt arbetssätt och ny gränsdragning avseende ansvarsområden har stämts av med 
både samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Utifrån dialogerna behöver olika 
förtydliganden göras i både samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglementen. 
I förslaget tydliggörs kommunstyrelsens roll som beställare i förhållande till 
samhällsbyggnadsnämnden när det gäller ny- och ombyggnationer som syftar till att möta 
kommunens interna lokalbehov. 

Utöver det har mindre justeringar gjorts i respektive reglemente. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 187 Dnr 2020/177 

Justerares signatur 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens reglemente
 Kommunstyrelsens reglemente
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 2 september 2020
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 september 2020 § 94

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår avslag. 
Kevin Rasmussen (S) föreslår avslag. 
Håkan Eriksson (C) föreslår avslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslag enligt handlingarna mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt handlingarna. 

Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst enligt handlingarna 
Nej-röst att avslå 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 187 Dnr 2020/177 

Justerares signatur 

Omröstningsresultat 
Med sju Ja-röster och åtta Nej-röster har kommunstyrelsen röstat för att avslå förändringen. 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 

att rösta 
Gunilla Andersson (M) X 
Cecilia Magnusson-Svärd (S) X 
Christian Persson (M) X 
Stefan Engdahl (M) X 
Göran Göransson (KD) X 
Paul Svensson (SD) X 
Jan-Åke Isaksson (SD) X 
Michael Michaelsen (SD) X 
Adrian Magnusson (S) X 
Mårten Mårtensson (S) X 
Kevin Rasmussen (S) X 
Eva Clausson (C) X 
Håkan Eriksson (C) X 
Marcus Bräutigam (MP) X 
Kristian Bendz (M) X 
Resultat 7 8 

Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 22 oktober 2020



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 188 Dnr 2020/102 

Justerares signatur 

Delårsrapport 2 31 augusti 2020 för Ystads kommun 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2, 31 augusti 2002 för kommunstyrelsen Ledning 
& Utveckling. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 2, 31 augusti 
2020 för Ystads kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar att de nämnder som inte presenterat en budget i balans ska 
återkomma med en handlingsplan till nästa kommunstyrelse den 28 oktober 2020. 

Protokollsanteckning 
S, C, MP ledamöterna i kommunstyrelsen vill föra följande synpunkter till protokollet: 

Coronapandemin har påverkat hela världen och så även verksamheterna i Ystads 
kommun. Ystads kommun har varit bra på att ställa om och möta effekterna av krisen. 
Personalen gör ett storartat arbete med att bekämpa smittan. Pandemin innebär dock en 
ekonomisk påfrestning och den socialdemokratiskt styrda regeringen har tillskjutit de 
medel som behövs för att hantera detta. 

De styrande politikerna i Ystads kommun håller inne pengarna för verksamheterna. 

Ystads kommun får med anledning av det ett prognostiserat överskott med 68 miljoner 
kronor för år 2020. 

Trots den pågående pandemin och trots att en del verksamheter påbörjade 2020 med en 
underbudgeterad internbudget förväntas verksamheterna att visa budget i balans. 

Vi oppositionspartier har återkommande krävt att kommunstyrelsen ska låta de statliga 
extrapengarna komma verksamheterna till del. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen Ledning & Utveckling har upprättat en prognos för kommunstyrelsen efter 
augusti månad som visar på plus 5,6 mkr vid årets slut. Det är en ökning med 3,6 mkr 
jämfört med apriluppföljningen. En anledning till ökningen av prognosen är att fyra tjänster 
som planerades tillsättas under 2020 sannolikt inte hinner tillsättas i år.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 188 Dnr 2020/102 

Justerares signatur 

Ekonomiavdelningen har upprättat/sammanställt delårsrapport för utfall per sista augusti 
samt prognostiserat resultat per sista december, uppföljningen gäller för kommunen och 
kommunalförbunden samt de kommunala bolagen. Det prognostiserade resultatet för 
kommunen per sista december uppgår till plus 68,6 mkr. Detta är drygt 33 mkr bättre än det 
budgeterade resultatet. I jämförelse med prognosen per sista mars är det förväntade resultatet 
en förbättring med cirka 65 mkr. Finansiering och kommungemensam verksamhet visar ett 
överskott gentemot budget på cirka 35 mkr som främst beror på ökade statsbidrag. 
Nämnderna visar samlat ett underskott på cirka 1,5 mkr mot budget.  

Ärendet är av administrativ karaktär och har inte barnchecklistats. 

Beslutsunderlag 
 Delårsrapport 2 2020 för kommunstyrelsen Ledning & Utveckling
 Delårsrapport 2 2020 för Ystads kommun
 Tjänsteskrivelse av redovisningschef Carola Nilsson 24 september 2020

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen för kommunstyrelsen Ledning 
& Utveckling 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapport 2 för Ystads kommun 
till handlingarna. 

Föredragande 
Controller Jan Bengtsson, folkhälsostrateg Carolina Palm, kommundirektör Mariana 
Vikström, t.f. förvaltningschef Stefan Ahlbäck, förvaltningschef Sofia Öreberg och 
förvaltningschef Dan Kjellsson. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att de nämnder som har ett underskott återkommer till nästa 
kommunstyrelse med en handlingsplan. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 188 Dnr 2020/102 

Justerares signatur 

Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 22 oktober 2020 
Kommunstyrelsen 28 oktober 2020 
Barn- och utbildningsnämnden 
Gymnasienämnden 
Kulturnämnden 
Myndighetsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 189 Dnr 2020/227 

Justerares signatur 

Delårsrapport 2 31 augusti 2020 för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 2 per 
31 augusti 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Förbundet har upprättat en delårsrapport per 31 augusti 2020 och överlämnar den till 
medlemskommunerna för godkännande. 

Ärendet är av administrativ karaktär och har inte barnchecklistats. 

Beslutsunderlag 
 Delårsrapport  2, 31 augusti 2020 Ystad-Österlenregionens miljöförbund
 Tertialuppföljning januari-augusti 2020 YÖM
 Beslut i Ystad-Österlenregionens miljöförbund 14 september 2020 § 98
 Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 23 september 2020

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 2 per 31 augusti 
2020. 

Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 22 oktober 2020



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 190 Dnr 2019/116 

Justerares signatur 

Återremitterat ärende - Svar på motion - Förbättra 
kunskaperna angående våld i nära relation 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Reservation 
Kristina Bendz (M), Gunilla Andersson (M), Christian Persson (M), Stefan Engdahl (M), Paul 
Svensson (SD), Jan-Åke Isaksson (SD) och Michael Michaelsen (SD) 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion från Elisabeth Håkansson (C) föreslås att alla förtroendevalda och medarbetare i 
Ystads kommun ska få grundläggande utbildning om våld i nära relationer. 

Idag utbildas alla handläggare inom verksamheten Individ och Familjeomsorg i ämnet. 
Dessutom finns en samverkansgrupp inom förvaltningen social omsorg som består av ett 
trettiotal nyckelpersoner som kontinuerligt utbildas i ämnet. Den har också som funktion att 
sprida kunskapen vidare inom sitt verksamhetsområde. Detta finansieras via statliga medel. 

Det finns en webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor som kommer att 
tillgängliggöras och ge respektive verksamhet uppdrag att bedöma om denna är relevant för 
sina medarbetare. Kursen är framtagen i samarbete mellan Socialstyrelsen, Länsstyrelserna 
och Nationellt centrum för kvinnofrid. Kursen är kostnadsfri och tillgänglig via webbsida 
webbkursomvåld.se. Kursen tar mellan två och tre timmar att genomföra. Vad gäller 
förtroendevalda får detta diskuteras inom varje partigrupp om sådan utbildning ska 
genomföras. I och med detta ska motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Motion (C) om att förbättra kunskaperna angående våld i nära relation inkommen

den 17 april 2020
 Beslut i kommunfullmäktige 16 maj 2019 § 108
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén den 4 februari 2020
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 april 2020 § 39
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 1 september 2020
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 september 2020 § 95



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 190 Dnr 2019/116 

Justerares signatur 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår bifall till motionen och poängterar att det inte enbart 
handlar om verksamheten inom socialtjänsten. 
Håkan Eriksson (C) föreslår bifall till motionen. 
Marcus Bräutigam (MP) föreslår bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer besvara motionen mot att bifalla motionen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att besvara motionen. 

Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst att besvara motionen 
Nej-röst att bifalla motionen 

Omröstningsresultat 
Med sju Ja-röster och åtta Nej-röster har kommunstyrelsen röstat för att bifalla motionen. 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 

att rösta 
Gunilla Andersson (M) X 
Cecilia Magnusson-Svärd (S) X 
Christian Persson (M) X 
Stefan Engdahl (M) X 
Göran Göransson (KD) X 
Paul Svensson (SD) X 
Jan-Åke Isaksson (SD) X 
Michael Michaelsen (SD) X 
Adrian Magnusson (S) X 
Mårten Mårtensson (S) X 
Kevin Rasmussen (S) X 
Eva Clausson (C) X 
Håkan Eriksson (C) X 
Marcus Bräutigam (MP) X 
Kristian Bendz (M) X 
Resultat 7 8 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 190 Dnr 2019/116 

Justerares signatur 

Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 22 oktober 2020



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 191 Dnr 2019/279 

Justerares signatur 

Svar på motion om redovisning av kostnader kring 
mottagning av nyanlända 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

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

Sammanfattning av ärendet 
I en motion från Sverigedemokraterna föreslås att nämnderna får i uppdrag att redovisa 
kostnaderna för mottagandet av nyanlända för åren 2016–2018 och att detta snarast 
redovisas på ett fullmäktigesammanträde och att nämnderna framgent i samband med 
årsredovisningen presenterar det gångna årets kostnader för mottagande av nyanlända. 

Kommunens verksamhet redovisas årligen i en kommunövergripande årsredovisning som 
enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska redogöra för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid 
räkenskapsårets slut. Redovisningen innehåller inga krav på särredovisning i form av att 
kostnader och intäkter för en verksamhet ska beräknas och redovisas fördelat på olika 
grupper av invånare. Frågan i ärendet är om kommunen utöver kommunallagens krav ska 
följa upp och utvärdera konsekvenser för den kommunala ekonomin som kan härledas till en 
viss grupp av kommuninvånare.  

Vidare konstateras att kostnader och intäkter varierar med individens ålder. Generellt kostar 
unga och gamla mest. Kostnader för individer är därför något som bör ses över ett helt 
livsspann, där alla har olika möjligheter och förutsättningar. När det gäller skatteintäkter i 
form av kommunalskatt medföljer ingen uppdelning från Skatteverket om vilka grupper eller 
individer som beskattats. Det är därför mycket svårt att analysera resultatet av en viss grupp 
av invånare. 

Staten ersätter kommunerna för kostnader för nyanlända under två år och denna 
etableringsersättning är kopplad direkt till individen. Om individen fortfarande inte har 
beviljats uppehållstillstånd efter den tiden övergår kostnadsansvaret på kommunen och då är 
det tveksamt om den begärda redovisningen är genomförbar med hänvisning till GDPR. För 
att upprätta en analys som begärs i motionen skulle bokföringen av olika kostnads- och 
intäktsposter behöva göras utifrån grupptillhörighet.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 191 Dnr 2019/279 

Justerares signatur 

Detta förutsätter gruppindelning på individnivå och sammanställningar i register som 
innefattar personuppgifter om etnicitet eller kulturtillhörighet vilket är förbjudet enligt 
GDPR. Undantaget i regelverket innebär att de individer som registrerats i så fall måste 
lämna sitt uttryckliga samtycke till behandlingen. 

Intäkter från Migrationsverket avseende nyanlända och ensamkommande fördelas på fyra 
nämnder/verksamheter. Dessa är socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
gymnasienämnden och överförmyndare. 

Värdena som anges i socialnämndens yttranden avser belopp som inbetalats till kommunen 
under åren 2016-2019. Betydande delar av dessa pengar bokförs dock inte på det året utan 
periodiseras till annat år för att möta kostnader i en senare del av mottagandet. Exempelvis 
för ekonomiskt bistånd.  

Nedan anges vilket år som pengarna bokförts eller redovisats hos de olika nämnderna.   

Socialnämnden och Överförmyndare 
Socialnämnden och överförmyndare redovisar totala intäkter under perioden 2016–2019 på 
242,7 mnkr medan redovisade totala kostnader uppgår till 225,9. Intäkterna är således 16,8 
mnkr högre än kostnaderna för de fyra åren.    

Barn och Utbildningsnämnden samt Gymnasienämnden 
Barn- och utbildningsnämnden har redovisat intäkter för perioden 2016–2019 på 22,6 mnkr 
men nämnden/förvaltningen fångar däremot inte upp kostnaderna i sin bokföring. 
Svårigheten att göra en sådan redovisning för nämnden består exempelvis i att 
personalkostnader, material och lokalkostnader i så fall skulle behöva fördelas på ett 
detaljerat sätt, där man särskiljer kostnaden för nyanlända och ensamkommande i förhållande 
till totala antalet elever. Samma gäller för gymnasienämnden. 

Mot den här bakgrunden ska motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
 Motion (SD) om redovisning av kostnader kring mottagning av nyanlända inkommen

den 30 oktober 2019
 Beslut av kommunfullmäktige den 21 november 2019 § 221
 Yttrande av socialnämnden den 26 maj 2020 § 97
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 1 september 2020
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 september 2020 § 96



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 191 Dnr 2019/279 

Justerares signatur 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Michael Michaelsen (SD) föreslår bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen avslag mot bifall mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att avslå motionen. 

Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst att avslå 
Nej-röst att bifalla 

Omröstningsresultat 
Med tolv Ja-röster och tre Nej-röster har kommunstyrelsen röstat för att avslå motionen. 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 

att rösta 
Gunilla Andersson (M) X 
Cecilia Magnusson-Svärd (S) X 
Christian Persson (M) X 
Stefan Engdahl (M) X 
Göran Göransson (KD) X 
Paul Svensson (SD) X 
Jan-Åke Isaksson (SD) X 
Michael Michaelsen (SD) X 
Adrian Magnusson (S) X 

 

Mårten Mårtensson (S) X 
Kevin Rasmussen (S) X 
Eva Clausson (C) X 
Håkan Eriksson (C) X 
Marcus Bräutigam (MP) X 
Kristian Bendz (M) X 
Resultat 12 3 

Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 22 oktober 2020



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 192 Dnr 2020/49 

Justerares signatur 

Uppföljning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunstyrelsens beslut för perioden 
februari-augusti 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningen av 
kommunfullmäktiges beslut för perioden februari-augusti 2020. 

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

Ärendet är av administrativ karaktär och har inte checklistats. 

Beslutsunderlag 
 Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut februari-augusti 2020
 Uppföljning av kommunstyrelsens beslut februari-augusti 2020
 Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 28 augusti 2020
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 september 2020 § 98

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunstyrelsens beslut för perioden 
februari-augusti 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningen av 
kommunfullmäktiges beslut för perioden februari-augusti 2020 

Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 22 oktober 2020



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

KS § 193 Dnr  

Justerares signatur 

Lägesrapport - covid-19 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Säkerhetssamordnare Jörgen Nilsson och medicinskt ansvarig sjuksköterska Åsa Lundblad 
ger kommunstyrelsen en lägesbild för vecka 38.  

 Smittskyddsläkarna gör bedömningen att läget är stabilt.
 Rutinerna är klara för att ta emot besök på boendena igen
 Vård och omsorg planerar för den vanliga influensavaccineringen
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