
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Datum
2019-02-14

Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset klockan 18:00-20:30

Beslutande Se sidan 2

Övriga
närvarande

Närvarande men inte tjänstgörande ersättare:
Charlotte Åhman Persson (M)
Curt Hansson (M)
Lennart Johansson (M)
Tommy Andersson (M)
Clifford Härstedt (M)
Karin Olsson Lindström (L)
Anne-Marie Fasth (L)
Kishor Peneff (KD)
Lilian Borén (S)
Vicki Svedrell (V)
Magnus Hörnblad (MP)
Lars-Erik Larsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
Kenneth Andersson (SD) 

Utses att justera Göran Göransson (KD), Mårten Mårtensson (S), ersättare Bo Sterner (M)
Justeringens
plats och tid Nya Rådhuset kansliavdelningen 1 mars 2019 kl. 14:00 

Paragrafer: 18-30
Underskrifter

Sekreterare …………………………………………………………………
Jonas Rosenkvist

Ordförande …………………………………………………………………
Henrik Plantin (M)

Justerare …………………………………………………………………
Göran Göransson (KD), Mårten Mårtensson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-02-14

Datum då anslaget sätts upp 2019-03-05

Datum när anslaget tas ned 2019-03-27

Förvaringsplats för protokollet Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad

Underskrift ...........................................................................................................
Jonas Rosenkvist
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum
2019-02-14

Beslutande Henrik Plantin (M), ordförande
Urban Fasth (L)
Mike Enocksson (S)
Sverker Meyer (M)
Magnus Anderberg (M)
Kevin Rasmussen (S)
Johan Wahlgren (M)
Ingemar Andersson (M)
Olof Eriksson Jolom (M)
Per-Olof Lind (L)
Malin Nilsson (MP)
Thomas Heinrich (SD)
Susan Berg (SD)
Tomas Landgren (SD)
Göran Brante (V)
Elisabeth Håkansson (C)
Kristina Bendz (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Adrian Magnusson (S)
Lisbeth Karlsson (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Göran Göransson (KD)
Ros-Marie Johansson (S)
Shukrije Rama-Pllashniku (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S), §§ 18-24 gick kl. 19:30
Jan-Åke Isaksson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Annika Weitner (V)
Eva Bramsvik-Håkansson (C)
Martin Andersson (C)
Mohammad Omran (KD)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Stefan Engdahl (M) ersättare för Paula Larsson Jarl (M)
Madeleine Söderlund Hägg (C) ersättare för Jan Erlandsson (-)
Lars Toftemar (S) ersättare för Kent Mårtensson (S)
Marina Nilsson (MP) ersättare för Marcus Bräutigam (MP)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Peter Lindhe (SD) ersättare för Paul Svensson (SD)
Nils-Evert Erlandsson (C) §§ 18-23 kl. 19:45 ersättare för Börje Andersson C)
Henrik Berven (C) §§ 24-30 kom kl. 19:45 ersättare för Börje Andersson (C)
Thomas Micha (S) ersättare för Per-Ola Nilsson (S)
Jan-Erik Jönsson (S) ersättare för Terese Grahn (S) §§ 24-30
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum
2019-02-14

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida

§ 18 Information om brandsäkerhet 5

§ 19 Information SÖSK/Leader/ Europa direkt 6

§ 20 Godkänna utredning om etablering av familjecentral i 
Ystad 2018/260 7 - 9

§ 21

Entledigande och efterval av ersättare i Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund, ersättare i Tomelilla-
Ystad-Sjöbos överförmyndarnämnd och ersättare i 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

2019/29 10

§ 22 Val av ersättare i socialnämnden 2019/19 11

§ 23 Revisorernas uppdrag 2019/37 12 - 13

§ 24 Slutredovisning av investeringsprojekt GC-väg 
Kristiandstadrondellen/Karlshemsvägen i3508N  2018/264 14 - 15

§ 25 Revidering av modellen för mål- och resultatstyrning 
i Ystads kommun 2018/256 16 - 17

§ 26 Tillämpning av sotningsindex 2019 2018/259 18 - 19

§ 27 Reglemente för revisorerna i Ystads kommun 2018/232 20

§ 28 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2018 2018/143 21

§ 29 Redovisning av inkomna medborgarförslag 2019/1 22

§ 30 Uppföljning av genomförda revisionsgranskningar 
2017 2019/14 23
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KF § 18 Dnr  

Justerares signatur 

Information om brandsäkerhet

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Föredragande
Mattias Cederblad, brandman och utbildningsansvarig Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund, SÖRF
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KF § 19 Dnr  

Justerares signatur 

Information SÖSK/Leader/ Europa direkt

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Föredragande
Madelene Johansson, samordnare Sydöstra Skånes samarbetskommitté, SÖSK 
Kristin Persson, verksamhetsledare LEADER sydöstra Skåne
Julia Falkman, kommunikatör LEADER sydöstra Skåne
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KF § 20 Dnr 2018/260

Justerares signatur 

Godkänna utredning om etablering av familjecentral i Ystad

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner utredningen om etablering av familjecentral i Ystad.

Kommunfullmäktige beslutar att ge barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i 
uppdrag att tillsammans fortsätta arbetet med en etablering av en Familjecentral i Ystad 
under 2019 under förutsättning att Region Skåne beslutar detsamma. Finansiering av 
Familjecentralen kommer att behandlas inom ramen för budget för år 2020.

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2017 att socialnämnden i nära samarbete med barn- 
och utbildningsnämnden ska undersöka möjligheterna att starta en familjecentral i Ystad. 
Arbetet har sedan dess pågått i BuSo samt i samverkan med Region Skåne. 

Sammanfattningsvis görs bedömningen att det finns flera fördelar att öppna en familjecentral 
i Ystad. Det är viktigt att familjecentralen innehåller alla centrala delar som synliggjorts i 
utredningen. Detta för att kunna fungera som den tvärprofessionella arena som annars bara 
är fyra myndigheter i samma hus. Personalen på familjecentralen måsta aktivt vilja arbeta 
tillsammans och stödja varandra vilket innebär att deras uppdrag stäcker sig längre en den 
egna verksamhetens ansvar. 

Nytt beslut gällande etablering av familjecentral i Ystad måste fattas och ska enligt 
avsiktsförklaringen ske första kvartalet 2019. Det är viktigt att avtal mellan berörda 
huvudmän diskuteras noggrant och tecknas före start av familjecentral. Detta i syfte att 
minimera framtida frågeställningar avseende samverkan.

Socialnämnden beslutade den 29 november 2018 att godkänna utredningen om etablering av 
familjecentral i Ystad och överlämna den till kommunfullmäktige för godkännande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KF § 20 Dnr 2018/260

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Beslut i kommunfullmäktige 16 mars 2017 § 50 Svar på motion om Familjecentral i Ystad 
Hid Ks 2017.1097,
Beslut i kommunstyrelsen 20 december 2017 § 196 Redovisning av uppdraget att i samverkan 
med Region Skåne och primärvården starta en familjecentral, Hid Ks 2017.3703,
Tjänsteskrivelse av samordnare Caroline Ekstrand 10 oktober 2018,
Reviderad 21 november 2018; Utredning av familjecentral i Ystad,
Avsiktsförklaring mellan Ystads kommun och Region Skåne om etablering av familjecentral,
Beslut i socialnämnden 29 november 2018 § 164,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2019 § 5,
Beslut i kommunstyrelsen 30 januari 2019, § 17.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna utredning om etablering av 
familjecentral i Ystad.

Föredragande
Alexandra Hansson, folkhälsostrateg, Caroline Ekstrand, samordnare.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kristina Bendz (M) lämnar tilläggsyrkande enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att ge barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i 
uppdrag att tillsammans fortsätta arbetet med en etablering av en Familjecentral i Ystad 
under 2019 under förutsättning att Region Skåne beslutar detsamma. Finansiering av 
Familjecentralen kommer att behandlas inom ramen för budget för år 2020.

Jan-Åke Isaksson (SD) lämnar tilläggsyrkande enligt följande:
Vårt yrkande baseras på att utredningen ska se möjligheterna och utreda mer den befintliga 
verksamhet med dess kunskaper som redan finns med den öppna förskolan som bedrivs av 
Svenska kyrkan, om att de kan ingå i den tänkta familjecentralen.

Per-Olof Lind yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Elisabeth Håkansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på SD:s 
tilläggsyrkande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KF § 20 Dnr 2018/260

Justerares signatur 

Malin Nilsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på SD:s 
tilläggsyrkande.
Annika Weitner (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på SD:s 
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag ska bifallas eller avslås och finner att det 
ska bifallas.

Ordföranden frågar om Kristina Bendz tilläggsyrkande ska bifallas eller avslås och finner att 
yrkandet ska bifallas.

Ordföranden frågar om Jan-Åke Isakssons tilläggsyrkande ska bifallas eller avslås och finner 
att yrkandet ska avslås.

Beslut skickas till:
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Alexandra Hansson, folkhälsostrateg, 
Caroline Ekstrand, samordnare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KF § 21 Dnr 2019/29

Justerares signatur 

Entledigande och efterval av ersättare i Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund, ersättare i Tomelilla-Ystad-Sjöbos 
överförmyndarnämnd och ersättare i Ystad-Österlen-
regionens miljöförbund

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Tommy Andersson (M) från uppdraget som 
ersättare i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, ersättare i Tomelilla-Ystad-Sjöbos 
överförmyndarnämnd och ersättare i Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Johansson (M) till ny ersättare i Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund, Ulf Holmström (M) till ny ersättare i Tomelilla-Ystad-
Sjöbos överförmyndarnämnd och Paula Larsson Jarl (M) till ny ersättare i Ystad-
Österlenregionens miljöförbund.

Beslutsunderlag
Tommy Anderssons avsägelse 31 januari 2019.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) uppger att valberedningen beslutat att föreslå Lennart Johansson (M) till 
ny ersättare i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, Ulf Holmström (M) till ny ersättare i 
Tomelilla-Ystad-Sjöbos överförmyndarnämnd och Paula Larsson Jarl (M) till ny ersättare i 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Beslut skickas till:
Tommy Andersson
Valda
Respektive förbund/nämnd
Förtroendemannaregistret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KF § 22 Dnr 2019/19

Justerares signatur 

Val av ersättare i socialnämnden

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att utse Kenneth Andersson (SD) till ersättare i socialnämnden 
efter Berit Bengtsson (SD).

Beslutsunderlag
Berit Bengtssons avsägelse 16 januari 2019,
Kommunfullmäktiges beslut 17 januari 2019 § 3.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) uppger att valberedningen beslutat att utse Kenneth Andersson (SD) till 
ersättare i socialnämnden efter Berit Bengtsson.

Beslut skickas till:
Jenny Nilsson, nämndsekreterare socialnämnden
Vald
Berit Bengtsson
Förtroendemannaregistret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KF § 23 Dnr 2019/37

Justerares signatur 

Revisorernas uppdrag

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande revisorer för:

Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Per Kristiansson

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Bruno Andersson

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande lekmannarevisorer för:

Ystads Energi AB och Ystad Elhandel AB
Elisabeth Karlsson
Gunilla Björklund

Ystad Hamn Logistik AB
Thomas Persson
Nicklas Ljungström

Ystads Industrifastigheter AB
Bo Lönnerblad
Hans Håkansson

Ystads Teater AB
Nicklas Ljungström
Per Kristiansson

AB Ystads Saltsjöbad
Thomas Persson
Per Kristiansson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KF § 23 Dnr 2019/37

Justerares signatur 

Kommunfullmäktige tillsätter följande representanter från Revisionen i följande organ:

Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM)
Bo Lönnerblad

Ystads Riksteaterförening
Nicklas Ljungström
Per Kristiansson

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån
Ordinarie: Nicklas Ljungström
Suppleant: Per Kristiansson

Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK)
Bruno Andersson
Paula Nilsson

Kommunfullmäktige tar del av informationen om fördelningen av nämndbevakning för 
revisorerna.

Beslutsunderlag
Förslag från kommunens revision 8 februari 2019.

 
 

 

Beslut skickas till:
Revisorerna i Ystads kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KF § 24 Dnr 2018/264

Justerares signatur 

Slutredovisning av investeringsprojekt GC-väg 
Kristiandstadrondellen/Karlshemsvägen i3508N

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet GC-
väg Kristianstadsrondellen/Karlshemsvägen i3508N. 

Sammanfattning av ärendet
I detaljplanen för Öja industriområde planerades det även för en ny gång- och cykelväg längs 
med Kristianstadsvägen. Projektet fanns med i plan för 2019 och beräknades kosta 4,5 mkr. 
När Öja industriområde påbörjades exploateras synliggjordes samordningsvinsten med att 
göra GC-vägen samtidigt som exploateringsområdet.

Istället för projektets beräknade kostnad på 4,5 mkr blev kostnaden istället cirka 2,8 mkr då 
arbetet utfördes i samband med utbyggnaden av Öja industriområde.

Kostnadssammanställning:
Budget:  2 800 000,00
Kostnad:  2 792 378,50
Resultat:         7 621,50

Samhällsbyggnadsnämnden förutsätter att eventuella kostnader i samband med garanti-
besiktningar avräknas i kommande bokslut.

Beslutsunderlag
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 12 december 2018 § 186,
Kommunstyrelsens beslut 30 januari 2019 § 18.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av 
investeringsprojektet GC-väg Kristianstadsrondellen/Karlshemsvägen i3508N. 

Samhällsbyggnadsnämnden förutsätter att eventuella kostnader i samband med garanti-
besiktningar avräknas i kommande bokslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KF § 24 Dnr 2018/264

Justerares signatur 

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

 
 

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KF § 25 Dnr 2018/256

Justerares signatur 

Revidering av modellen för mål- och resultatstyrning i Ystads 
kommun

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en 
reviderad modell för mål- och resultatstyrning i Ystads kommun.

Protokollsanteckning
Cecilia Magnusson-Svärd (S) lämnar följande protokollsanteckning:

Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2019 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
ta fram förslag på en reviderad modell för mål- och resultatstyrning.

Socialdemokraterna tillför till protokollet att nuvarande antagna mål och 
resultatstyrningen är den som ska följas, den gäller fram tills nytt beslut är taget.

Socialdemokraterna vill också förtydliga att det medför att en eventuell reviderad mål- och 
resultatstyrning kan bli gällande tidigast inför budgetarbetet 2021.

Kommunstyrelsens ordförande instämde i samband med att beslut togs i ovanstående.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att kommunfullmäktige i november 2014 fattade beslut om budget 2015 med 
flerårsplan 2016-2018 beslutades även en modell för mål- och resultatstyrning i Ystads 
kommun, som har tillämpats under mandatperioden 2015-2018. I denna ingår de fem 
kärnområdena tillväxt, kultur, utbildning, vård och omsorg samt miljö och finansiella mål för 
ekonomi i balans. Kärnområdena innehåller övergripande strategiska mål, strategiska mål och 
processmål, vilka utgår från den övergripande Vision 2030. 

Nämnder och styrelsen har i sin tur haft i uppdrag att bryta ned de relevanta och 
övergripande strategiska målen, de strategiska målen och processmålen till årliga åtaganden 
och aktiviteter. Dessa har sedan brutits ned till mer detaljerade åtaganden och aktiviteter i 
verksamheterna. 

Mot bakgrund av de erfarenheter som har dragits vid tillämpningen av modellen för mål- och 
resultatstyrning föreslår kommunstyrelsens ordförande att modellen för mål- och 
resultatstyrning ska revideras.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KF § 25 Dnr 2018/256

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Beskrivning av nuvarande modell för mål- och resultatstyrning,
Tjänsteskrivelse av kommundirektör Jonas Rosenkvist 18 december 2018,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2019 § 7,
Kommunstyrelsens beslut 30 januari 2019 § 19,

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
ta fram förslag på en reviderad modell för mål- och resultatstyrning i Ystads kommun.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kristina Bendz (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

 
 

Beslut skickas till:
Petter Skoglund, ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KF § 26 Dnr 2018/259

Justerares signatur 

Tillämpning av sotningsindex 2019

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att sanktionera taxor för 2019 års indexuppräkning av 
sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterad 12 september 
2002.

Kommunfullmäktige beslutar att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) får 
mandat att besluta om indexuppräkningen enligt SKLs årliga fastställda sotningsindex.

Sammanfattning av ärendet
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF, har i avtal med Skorstensfejarmästare 
kommit överens om att tillämpa sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 
2002:83, daterat 12 september 2002. I enlighet med detta avtal ska årlig uppräkning ske 
utifrån fastställda indexuppräkningar. 

För att kunna tillämpa indexuppräkningar inom stadgad tid bör medlemskommunernas 
kommunfullmäktige fastställa dessa årliga indexuppräkningar genom att ge direktionen för 
SÖRFs mandat att besluta om indexuppräkningar enligt av SKL årligt fastställda 
sotningsindex.

Generellt antas taxorna av medlemskommunernas kommunfullmäktige på hösten medan 
indexuppräkningstalet fastställs på våren. Därför behöver SÖRF mandat för att besluta om 
indexuppräkningen enligt SKLs årliga fastställda sotningsindex.

Beslutsunderlag
Cirkulär för årlig indexuppräkning av sotningstaxa för de kommuner som i avtal med 
Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska 
Kommunförbundets cirkulär 2002:83,
Cirkulär 18-11 Sotningsindex 2018, Sveriges Kommuner och Landsting,
Tjänsteskrivelse av skorstensfejarmästare Jimmy Olofsson 1 november 2018.
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-30 § 20
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KF § 26 Dnr 2018/259

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sanktionera taxor för 2019 års 
indexuppräkning av sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, 
daterad 12 september 2002.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) får mandat att besluta om 
indexuppräkningen enligt SKLs årliga fastställda sotningsindex..

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Jimmy Olofsson, SÖRF
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KF § 27 Dnr 2018/232

Justerares signatur 

Reglemente för revisorerna i Ystads kommun

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reglemente för revisorerna med ändringen att 4 § 
andra stycket ska lyda enligt följande. 

Kommunfullmäktige ska till ordförande för revisionen välja en revisor från det största 
icke styrande partiet/blocket.

Sammanfattning av ärendet
I anledning av den nya kommunallagen har uppdateringar av lagrummen gjorts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 januari 2019 att inför behandlingen av 
reglementet i kommunstyrelsen ska en återkoppling ske med Revisionen.

Beslutsunderlag
Förslag med uppdateringar av reglemente för revisorerna samt tjänsteskrivelse av 
kommunjurist Henrik Nandra den 18 december 2018,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2019 § 6,
Kommunstyrelsens beslut 30 januari 2019 § 21.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med följande ändring i andra stycket 4 §
”Kommunfullmäktige ska till ordförande för revisionen välja en revisor från det största
icke styrande partiet/blocket.” godkänna reglemente för revisorerna. 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Revisionen
Kommunala författningssamlingen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KF § 28 Dnr 2018/143

Justerares signatur 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2018

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut 
enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 
3 2018.

Beslutsunderlag
Beslut i socialnämnden 29 november 2018 § 170,
Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej 
verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3 2018,
Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut, kvartal 3 2018,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2019 § 9,
Kommunstyrelsens beslut 30 januari 2019 § 22.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av ej verkställda 
gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade för kvartal 3 2018.

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KF § 29 Dnr 2019/1

Justerares signatur 

Redovisning av inkomna medborgarförslag

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

Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har lämnats in till kansliavdelningen och föreslås överlåtas till 
nämnd/styrelse alternativt avvisas enligt nedan:
Medborgarförslag Överlåts till
Carl Bengtsson: att minirondellen tas bort Samhällsbyggnadsnämnden
Lars Toftemar: om boendeparkering Samhällsbyggnadsnämnden
Sven Holm: om pensionärsrabatt på badhuset Barn- o utbildningsnämnden
Marianne Nilsson: att rensa stranden från 
Gjuteriet mot reningsverket

Samhällsbyggnadsnämnden

Johan Svensson: om zoo med regnskogsdjur Kommunstyrelsen
Hala, Duaa och Ahmed: om flygplats i Ystad Kommunstyrelsen
Wilma Rasmusson: om terapihundar Socialnämnden
Lisa: om ramp på stranden Samhällsbyggnadsnämnden
Carl Gustaf Holmström: 70-årsgräns för 
gratis resor med stadsbuss

Samhällbyggnadsnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 6 februari 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 5 kap. 34 § kommunallagen (2017:725) att överlåta 
till respektive nämnd/styrelse att besluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag 
enligt redovisad förteckning.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggandsnämnden
Barn- o utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KF § 30 Dnr 2019/14

Justerares signatur 

Uppföljning av genomförda revisionsgranskningar 2017

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige har tagit del av uppföljningen.

Beslutsunderlag
Uppföljning av genomförda granskningar 2017, 20 december 2018,
Uppföljningsgranskning av 2017 års granskningar.

Föredragande
Bo Lönnerblad, ordförande revisionen
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