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

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2020-01-29

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

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2020-01-29

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida

§ 1 Redovisning av delegeringsbeslut 2020/2 5

§ 2 Redovisning av meddelanden 2020/3 6

§ 3

Yttrande över Granskning av vägplan för anläggning 
av gång- och cykelväg längs väg 1022 samt väg 1500 
mellan Hammar och skillinge i Ystad och 
Simrishamns kommuner, TRV 2017/21428

2019/325 7 - 9

§ 4 Översyn av lokala hälsoskyddsföreskrifter 2019/326 10

§ 5 Riktlinjer för styrdokument 2019/313 11

§ 6 Till skydd för barnen - handlingsplan 2019/284 12 - 13

§ 7 Nämndmål 2020 för Ledning & Utveckling 2020/8 14 - 15

§ 8 Budgetanvisningar 2021 2020/9 16

§ 9 Genomlysning av gymnasiets verksamhet 2019/244 17

§ 10 Attestförteckning avseende stiftelser 2020/17 18

§ 11 Svar på medborgarförslag om kommunvapnet som 
logotyp 2019/227 19 - 20

§ 12
Svar på medborgarförslag om reglerad 
tid/tidsredovisningsplikt för kommunal- och 
oppositionsråd

2019/257 21 - 22

§ 13

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

2019/191 23 - 24

§ 14 Styrdokument för Ystads kommuns arbete med 
krisberedskap 2019-2022 2020/18 25

§ 15 Svar på motion om information om Ystads största 
projekt - Hamnstaden 2019/139 26 - 28
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

§ 16 Svar på motion om politikers arvoden 2019/319 29 - 30

§ 17 Svar på motion om jämställdhet i upphandling 2019/113 31 - 34

§ 18 Svar på motion om reducering av gruppledararvode 2019/320 35 - 36

§ 19 Svar på motion om klimatnödläge och 
klimatneutralitet 2019/245 37 - 39

§ 20 Information 40

§ 21 Övrigt 41
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 1 Dnr 2020/2

Justerares signatur 

Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut t.o.m. 29 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i 
enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning.

Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får 
kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den 
som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärenden och fatta beslut.

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

Beslutsunderlag
 Rapport över delegeringsbeslut 18 december 2019-29 januari 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 2 Dnr 2020/3

Justerares signatur 

Redovisning av meddelanden

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen t o m 22 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott:

 Protokoll 8 januari 2020 §§ 1-13

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott:
 Protokoll 12 november 2019 §§ 44-50

Kommunövergripande samverkan:
 Protokoll 16 december 2019

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund:
 Protokoll 12 december 2019 §§ 58-59
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 3 Dnr 2019/325

Justerares signatur 

Yttrande över Granskning av vägplan för anläggning av 
gång- och cykelväg längs väg 1022 samt väg 1500 mellan 
Hammar och skillinge i Ystad och Simrishamns kommuner, 
TRV 2017/21428

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen yttrar sig enligt samhällsbyggnadschefens förslag med följande tillägg:

 Ystads kommun anser det viktigt att finna en gemensam lösning där sakägare och 
kommunen kan komma fram till en lösning med Trafikverket som kan bli en lämplig 
dragning av GC-vägen. Ystads kommun anser att Trafikverket ska utreda alternativa 
möjligheter till sträckning av GC-vägen och undersöka nödvändiga dispenser.

 Ystads kommun påminner om den överenskommelse som gjordes mellan Ystads 
kommun och Trafikverket vid samverkansmöte den 4 november 2019 att under 
våren 2020 kommer samverkansavtalet att omförhandlas utifrån realistisk 
kostnadsbild när samtliga kostnader för projektet är klarlagda.

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

Göran Göransson (KD):
Kristdemokraterna yrkar avslag till yttrandet över granskning av vägplan för GC-väg 
utmed Kustvägen. Processen fram till dags datum har mycket övrigt att önska. Vi 
anser inte att Trafikverket men inte heller politiken i kommunen har hanterat frågan 
och berörda sakägare på ett professionellt sätt. Vi är inte beredda att ställa oss bakom 
yttrandet trots vissa ändringar av ursprungstexten. Det skulle enligt vår mening 
innebära att vi ändå trots ovanstående kritik bejakar Trafikverkets arbete, vilket inte 
är vår mening. Frågan har dessutom en större dimension nämligen att projektet i dess 
helhet samt dess projektägare har förlorat sin trovärdighet. Det finns bara en väg 
framåt nämligen att ”Göra om och göra rätt”

Sammanfattning av ärendet
Som en del i att skapa en nationell cykelturistled längs Skånes sydkust planerar Trafikverket 
för att förbättra cykelmöjligheterna mellan Hammar och Skillinge i Ystad och Simrishamns 
kommuner. Projektet har pågått sedan 2016 och nu är det sista steget i processen när berörda 
parter kan yttra sig över granskningshandling.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 3 Dnr 2019/325

Justerares signatur 

Ändamålet med projektet är att skapa en sammanhängande, tillgänglig och trafiksäker 
cykelförbindelse för att förbättra förutsättningarna för att cykla samt öka trafiksäkerheten för 
gång- och cykeltrafikanter mellan Hammar och Skillinge. Ändamålet är i linje med 
regeringens nationella cykelstrategi för ökad och säker cykling. 

Med anledning av att Natura 2000 i och naturreservat återfinns söder om väg 1022 och 1500, 
Kustvägen, har trafikverket bedömt att ett anläggande av gång- och cykelväg söder om 
Kustvägen inte är tillåtet enligt miljöbalken. Vägplanen visar därför hur gång- och cykelvägen 
är planerad norr om Kustvägen.

Samhällsbyggnadschefen har i samråd med kommunens sakkunniga inom planering, ekologi  
trafikplanering och trafiksäker, vattenförsörjning samt turism skrivit fram förslag till 
kommunstyrelsens yttrande. 

Beslutsunderlag
 Granskningshandling projekt väg 1022 och 1500 Hammar Skillinge gång- och 

cykelväg
 Kungörelse om granskning
 Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef Sofia Öreberg
 Yttrande över granskningshandling 20 januari 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt samhällsbyggnadschefens förslag till yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår bifall till yttrandet med följande tillägg:

 En exakt ekonomisk redovisning av projektets kostnad ska redovisas innan vi 
beslutar om ett eventuellt igångsättande.

 Ystads kommun ska inte bifalla större kostnader i detta projekt än vad vi kan 
budgetera utan att andra kärnverksamheter berörs ekonomiskt negativt.

 Vid en fördyrning som ger rätt till omförhandling av detta projekt ska bättre och 
billigare lösningar som finns, istället bli utredda för verkställighet.

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 3 Dnr 2019/325

Justerares signatur 

Göran Göransson (KD) föreslår avslag på yttrandet.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår bifall till yttrandet.
Håkan Eriksson (C) föreslår avslag på yttrandet.
Gunilla Andersson (M) föreslår bifall till yttrandet.
Marcus Bräutigam (MP) föreslår bifall till yttrandet.

Elisabeth Håkansson (C) begär ajournering.
Kommunstyrelsen tar en paus kl. 9.40 och återupptar sammanträdet kl. 10.07.

Håkan Eriksson (C) bifaller yttrandet med följande tillägg:
 Ystads kommun anser det viktigt att finna en gemensam lösning där sakägare och 

kommunen kan komma fram till en lösning med Trafikverket som kan bli en lämplig 
dragning av GC-vägen. Ystads kommun anser att Trafikverket ska utreda alternativa 
möjligheter till sträckning av GC-vägen och undersöka nödvändiga dispenser.

Christian Persson (M) bifaller yttrandet med förtydligande i fet text av följande mening:
 Ystads kommun påminner om den överenskommelse som gjordes mellan Ystads 

kommun och Trafikverket vid samverkansmöte den 4 november 2019 att under 
våren 2020 kommer samverkansavtalet att omförhandlas utifrån realistisk 
kostnadsbild när samtliga kostnader för projektet är klarlagda.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ändringsyrkandet från (C) bifalles eller avslås och 
finner att kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet.

Kristdemokraterna reserverar sig.

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om tilläggsyrkandet från (SD) bifalles eller avslås och 
finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.

Sverigedemokraterna reserverar sig.

Beslut skickas till:
Yttrandet som beslutet hänvisar till skickas till Trafikverket

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 4 Dnr 2019/326

Justerares signatur 

Översyn av lokala hälsoskyddsföreskrifter

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen ger Ystad-Österlenregionens miljöförbund i uppdrag att se över de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna.

Sammanfattning av ärendet
Varje kommun som ingår i Ystad-Österlenregionens miljöförbund har lokala 
hälsoskyddsföreskrifter som beslutats av respektive kommunfullmäktige. Föreskrifterna är 
relativt gamla och behöver revideras, framförallt när det gäller de paragrafer som 
miljöförbundet arbetar efter. 

Beslutsunderlag
 Beslut i Ystad-Österlenregionens miljöförbund 9 december 2019 § 116
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 8 januari 2020 § 11

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
i uppdrag att se över de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 5 Dnr 2019/313

Justerares signatur 

Riktlinjer för styrdokument

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 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.

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

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

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 6 Dnr 2019/284

Justerares signatur 

Till skydd för barnen - handlingsplan

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner handlingsplan med anledning av rapporten ”Till skydd för 
barnen”.

Sammanfattning av ärendet
Under sommaren 2019 rapporterade medierna om barn i Ystads kommun som under många 
år förvägrats utbildning av sina vårdnadshavare. För att granska kommunens eget agerande 
beslutade Kommunstyrelsen i Ystads kommun att anlita Ann-Marie Begler som extern 
utredare. I rapporten ”Till skydd för barnen” rekommenderade utredaren Ystads kommun 
bland annat att säkerställa vissa rutiner, kompetens hos kommunens anställda inom vissa 
områden och utveckla samverkan för att stärka skyddet för barnen. För att kommunen ska 
leva upp till syftet med rekommendationerna har en handlingsplan arbetats fram som 
kommunstyrelsens föreslås godkänna som kommer att genomföras framför allt under år 
2020 men också löpande, till exempel genom återkommande utbildningsinsatser.

Ärendet är i det här skedet av administrativ karaktär och berör därför inte barn eller unga.

Beslutsunderlag
 Rapporten ”Till skydd för barnen”
 Återrapportering med anledning av extern utredning 

kommunstyrelsen 25 november 2019 § 215
 Handlingsplan med anledning av rapporten ”Till skydd för barnen”
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 2 januari 2020
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 8 januari 2020 § 4

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner handlingsplan med anledning av rapporten ”Till skydd för 
barnen”.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 6 Dnr 2019/284

Justerares signatur 

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

 
 

Beslut skickas till:
Kanslichef Cornelia Englén
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 7 Dnr 2020/8

Justerares signatur 

Nämndmål 2020 för Ledning & Utveckling

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen antar föreslagna nämndmål för 2020.

Deltar inte i beslut
Cecilia Magnusson-Svärd (S), Adrian Magnusson (S), Lisbeth Karlsson (S), 
Kevin Rasmussen (S), Elisabeth Håkansson (C), Håkan Eriksson (C) samt 
Marcus Bräutigam (MP).

Sammanfattning av ärendet
Den 22 augusti 2019 reviderade kommunfullmäktige styrmodellen för Ystads kommun, 
vilken utgår från Vision 2030.

I Ystads kommun finns en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstepersoner. Det 
är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder/styrelser som beslutar vad som ska göras 
och formulerar visionen samt mål för arbetet. Förvaltningarna/bolagen bestämmer sedan hur 
arbetet ska göras vilket beskrivs i verksamhetsplaner och aktiviteter samt vilka indikatorer 
som ska användas för uppföljning. Medarbetare och ekonomi är de tillgångar kommunen har 
för att nå uppsatta mål och skapa bra resultat för kommuninvånarna. Genomgående är 
uppföljning, analys och dialog viktigt för att se om resultaten nås och för att återföra 
erfarenheter och kunskap in i planeringen framåt. 

Det kommunövergripande målet utgår från Vision 2030 och synliggör vad kommunen vill 
uppnå under mandatperioden. Målarbetet handlar om de politiska prioriteringarna av den 
långsiktiga utvecklingen. Inför mandatperioden 2019-2022 har modellen för mål- och 
resultatstyrning reviderats.

Med vision, värdegrund och omvärldsanalys som grund har sju övergripande mål tagits fram 
som var och ett adresseras till en eller flera nämnder/styrelser. Samtliga nämnder/styrelser 
som har fått adresserade mål förväntas bidra genom olika gemensamma eller enskilda 
insatser. Målen är formulerade som ett framtida önskvärt tillstånd som kommunen vill 
uppnå. 

Nämndmål och styrelsemål beslutas av respektive nämnd eller bolagsstyrelse och tydliggör 
innebörden av de kommunövergripande målen för en nämnd eller styrelse. Måluppfyllelse av 
ett nämnd- styrelsemål mäts med förvaltningens eller bolagets egna indikatorer.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 7 Dnr 2020/8

Justerares signatur 

Kommunstyrelsen har adresserats följande övergripande mål:

 Ystadsborna har goda möjligheter till inflytande. Boende, besökare och verksamma 
upplever god service och gott bemötande vid kontakt med kommunen

 Genom samverkan med andra kommuner och aktörer bidrar Ystads kommun till en 
stark regional utveckling

 Kommunen växer genom attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationsmöjligheter 
och ett framgångsrikt näringsliv

 Hållbara, attraktiva livsmiljöer och förutsättningar för en god jämlik hälsa och 
livskvalitet i hela kommunen

 Fler Ystadsbor har egen försörjning

Förvaltningen föreslår att följande två nämndmål fokuseras på under 2020 kopplat till de 
första två övergripande målen:

 Med medborgaren i fokus och värdegrunden som redskap ska Ledning & Utveckling 
skapa förutsättningar för bättre service, tillgänglighet och delaktighet.

 Ystad ska i sin roll som regional kärna stärka samverkan inom sydöstra Skåne, med 
fokus på insatser som effektiviserar den kommunala verksamheten.

Övriga övergripande mål som adresserats till kommunstyrelsen kommer också arbetas emot, 
men då aktivitetsbaserat utan formellt uppsatta nämndmål.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse av ekonom Daniel Hirvonen 16 januari 2020
 Kommunstyrelsens nämndmål 2020
 Styrmodell för Ystads kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar föreslagna nämndmål för 2020.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen Daniel Hirvonen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 8 Dnr 2020/9

Justerares signatur 

Budgetanvisningar 2021

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner budgetanvisningar för Budget 2021 och flerårsplan 2022-2024.

Sammanfattning av ärendet
Inför budgetarbetet har ekonomiavdelningen upprättat övergripande anvisningar inför 
upprättande av årsbudget för år 2021 samt ekonomisk flerårsplan för 2022 – 2024.

Beslutsunderlag
 Övergripande anvisningar inför upprättande av årsbudget för år 2021 samt 

ekonomisk flerårsplan för 2022 – 2024
 Tjänsteskrivelse av controller Jan Bengtsson 16 januari 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner budgetanvisningar för Budget 2021 och flerårsplan 2022-2024.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen controller Jan Bengtsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 9 Dnr 2019/244

Justerares signatur 

Genomlysning av gymnasiets verksamhet

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att den externa genomlysningen av kultur- och 
utbildningsförvaltningens gymnasieverksamhet slutredovisas vid kommunstyrelsens 
sammanträde i juni 2020. 
Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut den 25 november 2019 § 221.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat om en extern genomlysning av kultur- och 
utbildningsförvaltningens gymnasieverksamhet med återrapportering i mars 2020. 
Kommunstyrelsen har också beslutat om en extern genomlysning av kultur- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter inom barn och utbildning med återrapportering i juni 
2020. Verksamheterna bedrivs inom samma förvaltning och genomlysningarna ska utföras av 
samma konsultfirma. Därför finns det skäl för att de båda uppdragen löper parallellt. 
Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att redovisningen av den externa genomlysningen 
av kultur- och utbildningsförvaltningens gymnasieverksamhet slutredovisas vid 
kommunstyrelsens sammanträde i juni 2020 istället för i mars 2020.

Barn och unga bedöms inte påverkas av att redovisningen av den externa genomlysningen av 
den aktuella verksamheten flyttas till juni 2020.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsen den 25 september 2019, § 180,
Begäran om förlängd svarstid för genomlysning av gymnasienämndens verksamhet, 
inkommen den 16 oktober 2019,
Tjänsteskrivelse av Petter Skoglund, ekonomichef daterad den 15 november 2019
Beslut av kommunstyrelsen den 25 november 2019 § 221

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den externa genomlysningen av kultur- och 
utbildningsförvaltningens gymnasieverksamhet slutredovisas vid kommunstyrelsens 
sammanträde i juni 2020. Beslutet ersätter KS 2019 § 221.

Beslut skickas till:
Gymnasienämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 10 Dnr 2020/17

Justerares signatur 

Attestförteckning avseende stiftelser

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen utser beslutsattestanter enligt sammanställning för stiftelser förvaltade av 
Ystads kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kanslichef Cornelia Englén läggs till som beslutsattestant på de stiftelser som förvaltas av 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Förteckning över beslutsattestanter för stiftelser
 Tjänsteskrivelse av redovisningschef Carola Nilsson 22 januari 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för stiftelser förvaltade av Ystads kommun utse 
beslutsattestanter enligt sammanställningen.

 
 

Beslut skickas till:
Ekonomi stiftelser
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 11 Dnr 2019/227

Justerares signatur 

Svar på medborgarförslag om kommunvapnet som logotyp

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att Ystads kommun ersätter sin logotyp med sitt vackra 
kommunvapen eller åtminstone använder det i större utsträckning än i dag.

Kommunstyrelsen vill inledningsvis tacka för förslaget och ser positivt på engagemanget i 
frågan.
Kommunvapnet är vackert så som medborgaren beskriver och fortfarande en officiell 
symbol för Ystads kommun sedan 1936. Vapnet används i högtidliga sammanhang som till 
exempel på plaketter, diplom och på flaggor. 

År 1994 beslutade kommunfullmäktige att fastställa en grafisk profil där bland annat en 
logotyp med ”Y:et” ingår och är flitigt använd. Det är enkelt att förstora och passar i princip i 
alla sammanhang.
Men som en del i den grafiska profilen ingår även kommunvapnet som kommunfullmäktiges 
och kommunstyrelsens symbol. 

Krymper man kommunvapnet riskerar dess fina detaljer att klumpa ihop sig till 
oigenkännlighet vilket behövs vid till exempel digital kommunikation. Det är dessutom svårt 
att återge i annat än fyrfärg och det är ofta inte möjligt eller lämpligt att använda svart/vit-
färg i exempelvis annonser. Med andra ord är det alltså den praktiska kommunikativa 
verkligheten och omsorgen om att inte förvanska vapnet som gör att Ystads kommun både 
använder vapnet och en nyare logotyp. Med detta ska medborgarförslaget anses besvarad.

Ärendet är av administrativ karaktär och berör därför inte barn.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag inkommet den 23 mars 2019
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén den 29 december 2019
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 8 januari 2020 § 5
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 11 Dnr 2019/227

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget är besvarat.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Förslagsställaren
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 12 Dnr 2019/257

Justerares signatur 

Svar på medborgarförslag om reglerad 
tid/tidsredovisningsplikt för kommunal- och oppositionsråd

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att kommunal- och oppositionsråd ska få reglerad 
tid/tidsredovisning.

Kommunstyrelsen tackar för förslaget och ser positivt på intresset för frågan samt hoppas på 
att fler vill engagera sig i politiken, en av grundpelarna för ett demokratiskt samhälle.
Det politiska uppdraget handlar om att ta ansvar för prioriteringar av våra gemensamma 
resurser, fatta beslut om frågor som rör människors vardag samt styra och leda en 
organisation. De förtroendevalda har en viktig roll i arbetet att utveckla former för att stärka 
invånarnas delaktighet och inflytande i frågor som rör det lokala samhällets utveckling och de 
välfärdstjänster som erbjuds. 
Uppdraget som kommunalråd respektive oppositionsråd bygger på förtroende från 
medlemmar i respektive parti och ytterst på väljarnas stöd. Ansvarsutkrävande sker minst var 
fjärde år genom allmänna val men också löpande via media, via kommuninvånare och via 
partimedlemmar. Ansvarsutkrävande och granskning är viktiga grundstenar i den kommunala 
självstyrelsen - den lokala demokratin. De bidrar till att skapa legitimitet och förtroende för 
den kommunala sektorn.
Därför ska det vara – och måste vara – upp till den förtroendevalda att nyttja tiden på ett 
sådant sätt som han eller hon anser vara bäst för att leva upp till det förtroende som väljarna 
och partimedlemmarna har gett. Därför är varken reglerad arbetstid eller tidsredovisning 
aktuell eftersom ansvaret för uppdraget utkrävs på andra sätt. Medborgarförslaget ska därför 
anses besvarat.
Ärendet är av administrativ karaktär och berör därför inte barn.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag inkommet den 19 augusti 2019
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 29 december 2019
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 8 januari 2020 § 6
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 12 Dnr 2019/257

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget är besvarat.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Förslagsställaren
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 13 Dnr 2019/191

Justerares signatur 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta 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 Ystad-Österlenregionens Miljöförbund.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 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.

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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 13 Dnr 2019/191

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta 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 Ystad-Österlenregionens Miljöförbund.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) lämnar följande tilläggsyrkande att verksamheten ska ha som 
målsättning att vara självfinansierad inom fem år.

Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår att en utvärdering sker vid innevarande mandatperiods slut, 
31 december 2022.

Göran Göransson (KD) ställer sig bakom SD:s förslag.

Kevin Rasmussen (S) föreslår bifall till (S) tilläggsyrkande.
Adrian Magnusson (S) föreslår bifall till (S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslag till beslut kan bifallas eller avslås och finner 
att kommunstyrelsen bifaller samverkansavtalet.

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om (S) tilläggsyrkande kan bifallas eller avslås och 
finner att kommunstyrelsen bifaller.

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om (SD) förslag om utvärdering kan bifallas eller 
avslås och finner att kommunstyrelsen bifaller.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 20 februari 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 14 Dnr 2020/18

Justerares signatur 

Styrdokument för Ystads kommuns arbete med 
krisberedskap 2019-2022

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 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:
Kommunfullmäktige 20 februari 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 15 Dnr 2019/139

Justerares signatur 

Svar på motion om information om Ystads största 
projekt - Hamnstaden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Reservation
Cecilia Magnusson-Svärd (S), Adrian Magnusson (S), Lisbeth Karlsson (S), 
Kevin Rasmussen (S), Elisabeth Håkansson (C) och Håkan Eriksson (C).

Deltar inte i beslutet
Marcus Bräutigam (MP)

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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 15 Dnr 2019/139

Justerares signatur 

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

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

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall till motionen mot AU:s förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt AU:s förslag.

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för AU:s förslag
Nej-röst för S+C förslag

27



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 15 Dnr 2019/139

Justerares signatur 

Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster, sex Nej-röster och en avstår, har kommunstyrelsen rösta enligt 
arbetsutskottets förslag , anse motionen besvarad.
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att 

rösta
Gunilla Andersson (M) X
Cecilia Magnusson-Svärd (S) X
Christian Persson (M) X
Sverker Meyer (M) X
Göran Göransson (KD) X
Paul Svensson (SD) X
Jan-Åke Isaksson (SD) X
Michael Michaelsen (SD) X
Adrian Magnusson (S) X
Lisbeth Karlsson (S) X
Kevin Rasmussen (S) X
Elisabeth Håkansson (C) X
Håkan Eriksson (C) X
Marcus Bräutigam (MP) X
Kristina Bendz (M) X
Resultat 8 6 1

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 20 februari 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 16 Dnr 2019/319

Justerares signatur 

Svar på motion om politikers arvoden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Protokollsanteckning
Göran Brante (V):

Skälet till att avslå motionen är främst att kommunfullmäktige i maj 2018 beslutat 
om arvoden för perioden 2019-2022. Vänsterpartiet kan på ett sätt förstå att 
ingångna avtal skall fullföljas. Men då förutsättningarna i övrigt starkt förändras kan 
det finnas anledning att även se över de beslut som tagits.

Nu befinner vi oss i en situation där kommunen av ekonomiska skäl finner 
anledning att höja avgifter samt att dra in på olika företeelser. 
Vänsterpartiet har inte rösträtt i kommunstyrelsen, men hade röstat för motionen 
om vi kunnat.

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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 16 Dnr 2019/319

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 20 februari 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 17 Dnr 2019/113

Justerares signatur 

Svar på motion om jämställdhet i upphandling

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation
Cecilia Magnusson-Svärd (S), Adrian Magnusson (S), Lisbeth Karlsson (S), 
Kevin Rasmussen (S), Elisabeth Håkansson (C), Håkan Eriksson (C) och 
Marcus Bräutigam (MP).

Göran Brante (V):
Det är ett mycket defensivt svar som ges kring varför motionen bör avslås i sin 
helhet.
Å ena sidan påpekas hur viktigt det är att integrera jämställdhetsperspektivet vid 
offentliga upphandlingar, vilket också leder till höjd kvalitet, effektivitet och 
säkerhet. Men å andra sidan så riskerar små och medelstor företag att uteslutas för 
att de inte kan leva upp till kraven. Men det är väl just det som är meningen med ett 
jämställdhetsperspektiv.

Det anförs också att i kommunens inköps- och upphandlingspolicy så anges redan 
att det ska ställas krav som ökar jämställdheten, att diskriminering inte förekommer, 
redovisning från leverantörer om jämställdhetsarbete. Starka ord som följs av 
defensiva ord som ”om möjligt” och ”i de fall det är motiverat”. Ökad jämställdhet 
och anti-diskriminering ska gälla alla.

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.

Vänsterpartiet har inte rösträtt i kommunstyrelsen, men hade röstat för motionen 
om vi kunnat.

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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 17 Dnr 2019/113

Justerares signatur 

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.

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.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS § 17 Dnr 2019/113

Justerares signatur 

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår bifall till motionen.
Elisabeth Håkansson (C) föreslår bifall till motionen.
Marcus Bräutigam (MP) föreslår bifall till motionen.
Paul Svensson (SD) föreslår avslag på motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer AU:s förslag mot bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt AU:s förslag, avslå motionen.

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för AU-förslag
Nej-röst för bifall till motionen
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Justerares signatur 

Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster och sju 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
Sverker Meyer (M) X
Göran Göransson (KD) X
Paul Svensson (SD) X
Jan-Åke Isaksson (SD) X
Michael Michaelsen (SD) X
Adrian Magnusson (S) X
Lisbeth Karlsson (S) X
Kevin Rasmussen (S) X
Elisabeth Håkansson (C) X
Håkan Eriksson (C) X
Marcus Bräutigam (MP) X  
Kristina Bendz (M) X
Resultat 8 7  

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 20 februari 2020
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Justerares signatur 

Svar på motion om reducering av gruppledararvode

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation
Göran Brante (V):

Skälet till att avslå motionen är främst att kommunfullmäktige i maj 2018 beslutat 
om arvoden för perioden 2019-2022. Vänsterpartiet kan på ett sätt förstå att 
ingångna avtal skall fullföljas. Men då förutsättningarna i övrigt starkt förändras kan 
det finnas anledning att även se över de beslut som tagits.

Nu befinner vi oss i en situation där kommunen av ekonomiska skäl finner 
anledning att höja avgifter samt att dra in på olika företeelser. Därmed finns det 
även anledning att se över de arvoden som tidigare beslutats om.

Vänsterpartiet har inte rösträtt i kommunstyrelsen, men hade röstat för motionen 
om vi kunnat.

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.
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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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 20 februari 2020
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Svar på motion om klimatnödläge och klimatneutralitet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation
Göran Brante (V):

Det är ett mycket defensivt svar som ges kring varför motionen bör avslås i sin 
helhet.

Vi kan notera att många betydande aktörer i världen sysslar med symboliska 
handlingar, som EU-parlamentet, Storbritannien, Österrike, Kanada, Prins Charles, 
Lund och Malmö. Självklart leder inte detta till förändring i sig, men är ett startskott 
för att ta den situation som vi befinner oss i på allvar och därmed vara mer aktiv i 
sitt handlande kring klimatfrågor.

Det menar Vänsterpartiet att även Ystads kommun bör göra. Det är just vid 
tillfällen av kris som processer bör skyndas på och aktiviteter sättas igång. Låt oss 
symboliskt och praktiskt öka takten i Ystads kommun och därmed ge ett litet 
tillskott till den globala kampen mot klimatnödläget.

Vänsterpartiet har inte rösträtt i kommunstyrelsen, men hade röstat för motionen 
om vi kunnat.

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. 
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Justerares signatur 

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 2015-
2020 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.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår bifall till att-sats två.
Marcus Bräutigam (MP) föreslår bifall till att-sats två.
Håkan Eriksson (C) föreslår bifall till att-sats två.
Gunilla Andersson (M) föreslår bifall till AU:s förslag
Paul Svensson (SD) föreslår avslag på hela motionen.
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Justerares signatur 

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om bifall till S, C, MP:s förslag mot bifall till AU:s 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller AU:s förslag, avslag på motionen.

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för AU-förslag
Nej-röst för S, C, MP

Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster och sju 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
Sverker Meyer (M) X
Göran Göransson (KD) X
Paul Svensson (SD) X
Jan-Åke Isaksson (SD) X
Michael Michaelsen (SD) X
Adrian Magnusson (S) X
Lisbeth Karlsson (S) X
Kevin Rasmussen (S) X
Elisabeth Håkansson (C) X
Håkan Eriksson (C) X
Marcus Bräutigam (MP) X  
Kristina Bendz (M) X
Resultat 8 7  

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 20 februari 2020
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Information

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden Kristina Bendz informerar från Kommuninvests möte den 28 januari om bl.a.

 Förslag till stämman att kommunerna ska sätta in 100 kronor mer per invånare.
 Gröna lån

2:e vice ordförande Cecilia Magnusson-Svärd rapporterar om förändringar som pågår i 
Kommunförbundet Skåne.

 Direktören har fått lämna sin anställning
 Staffanstorps kommun har lämnat in ansökan om utträde
 Fokus ska sättas på huvuduppdraget för förbundet

Bitr. kommundirektör Clas Martinsson:
 Fortsatt arbete kring investeringsprocessen och lokalförsörjningsprocessen
 Inventering av erbjudanden och affärsmodeller hos marknadens aktörer för 

kommunens lokalförsörjning
 Uppstart projekt administrativa lokaler
 Ny skrivning i ägardirektiv för YB kring en överlämning av lägenheter till kommunen 

för kommunala behov 20 %
 Sondering av kompetenser och resurser för att starta projektet ”samordnad 

fastighetsförvaltning”
 Försäljning av tillgångar – arbetet pågår
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KS § 21  

Justerares signatur 

Övrigt

Kommunstyrelsen beslutar

Ledamoten Paul Svensson (SD) ställer en fråga om nuläget för lurblåsaren. 

Ledamoten Sverker Meyer (M) lämnar information om ett tre-partssamtal som pågår mellan 
kyrkan, länsstyrelsen och kommunen om arbetsmiljön för lurblåsaren.
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