
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Datum
2019-10-17

Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset klockan 13:00-22:39

Beslutande Se sidan 2

Övriga
närvarande

Ej tjänstgörande ersättare
Charlotte Åhman Persson (M)
Lennart Johansson (M)
Clifford Härstedt (M)
Henrik Berven (C)
Karin Olsson Lindström (L)
Anne-Marie Fasth (L)
Lilian Borén (S)
Kenny Fransson (S)
Doris Möller (S)
Riccard Axtelius (S)
Jonas Pettersson (V)
Magnus Hörnblad (MP)

Utses att justera Kristina Bendz (M), Cecilia Magnusson-Svärd (S), 
ersättare Jan-Åke Isaksson (SD)

 Paragrafer: 189-207

Underskrifter

Sekreterare …………………………………………………………………
Cornelia Englén

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

Justerare …………………………………………………………………
Kristina Bendz (M), Cecilia Magnusson-Svärd (S)

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

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 

2019-10-17
Datum då anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad

Underskrift ...........................................................................................................
Cornelia Englén

2019-10-25
2019-11-15
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum
2019-10-17

Beslutande Henrik Plantin (M), ordförande
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M) §§ 201-207 kom kl. 14:56
Cecilia Fahlborg (M)
Magnus Anderberg (M) §§ 189-205 gick kl. 16:45
Bo Sterner (M)
Adrian Magnusson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Olof Eriksson Jolom (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (KD)
Mohammad Omran (KD)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD) §§ 201-207 kom kl. 14:20
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Elisabeth Håkansson (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Stefan Engdahl (M) ersättare för Christian Persson (M) §§ 189-200
Stefan Engdahl (M) ersättare för Magnus Anderberg (M) §§ 206-207
Lena Lovén Andersson (S) ersättare för Lisbeth Karlsson (S) 
Lars Toftemar (S) ersättare för Per-Ola Nilsson (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Thomas Micha (S) ersättare för Shukrije Rama Pllashniku (S)
Jan-Erik Jönsson (S) ersättare för Terese Grahn (S) del av § 206
Peter Lindhe (SD) ersättare för Paul Svensson (SD) §§ 189-200
Klas Nilsson (SD) ersättare för Thomas Heinrich (SD)
Bengt Gunnarsson (SD) ersättare för Susan Berg (SD)
Madeleine S Hägg (C) ersättare för Jan Erlandsson (-)
Nils-Evert Erlandsson (C) ersättare för Eva Bramsvik-Håkansson (C)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum
2019-10-17

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida

§ 189 Utdelning av Ystads kommuns hållbarhetspris 2019 2019/138

§ 190 Delårsrapport 31 augusti 2019 tertial 2 2019/235

§ 191 Bordlagt - Val av ledamot i valnämnden och gode 
man vid lantmäteriförrättningar - Hardy Persson (S) 2019/236

§ 192

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot/ordförande i 
socialnämnden, ledamot i Samordningsförbundet 
Sydöstra Skåne samt därav föranlett fyllnadsval - Jan 
Erlandsson (-)

2019/246

§ 193
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i 
socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval efter 
Henrik Berven (C)

2019/247

§ 194 Ansökan om fullgörande av mandatperiod i barn- 
och utbildningsnämnden 2019/211

§ 195
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i 
gymnasienämnden samt därav föranlett fyllnadsval 
efter Gulistan Sait (V)

2019/261

§ 196
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i 
kulturnämnden samt därav föranlett fyllnadsval Lars 
Yngve (M)

2019/273

§ 197 Återremitterat - Fordons-, rese- och mötespolicy 2017/253

§ 198 Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2019/67

§ 199 Godkännande av planprogram för Hamnstaden 2019/224

§ 200 Svar på motion om att införa koldioxidbudget i 
Ystads kommun (MP) 2019/11

§ 201 Svar på motion om kommunal koldioxidbudget (V) 2019/114

§ 202 Motion om jämställt försörjningsstöd 2019/255

§ 203 Ändrade avgifter inom Hälsa, vård och omsorg 2019/226

§ 204 Ändringar i högkostnadsskyddet med anledning av 
ändringar i 8 kapitlet 5 § socialtjänstlagen 2019/225
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

§ 205 Redovisning av inkomna medborgarförslag 2019/1

§ 206 Budget 2020 samt ekonomiplan för 2021, 2022 och 
2023 2019/76

§ 207 Enkel fråga till socialnämndens ordförande om 
behandling av brukares räkningar 2019/272

 

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 189 Dnr 2019/138

Justerares signatur 

Utdelning av Ystads kommuns hållbarhetspris 2019

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige gratulerar AB Marsvinsholms Gård - Utegris till mottagare av 
kommunens hållbarhetspris 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott beslutade den 10 september 2019 att tilldela 
AB Marsvinsholms Gård – Utegris Ystads kommuns hållbarhetspris för 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 190 Dnr 2019/235

Justerares signatur 

Delårsrapport 31 augusti 2019 tertial 2

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att lägga tertialrapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ledning o Utveckling, ekonomiavdelningen har upprättat en tertialrapport för utfall per 
2019-08-31 samt en prognos per 2019-12-31. Uppföljningen gäller för kommunen, 
kommunalförbunden och de kommunala bolagen.

Ystads kommun redovisar ett positivt resultat för årets första åtta månader på 40,2 mkr.

Enligt prognos väntas resultatet för 2019 bli ett underskott på 29,7 mkr. Det motsvarar en 
negativ avvikelse i förhållande till budget på 43,2 mkr. 

Beslutsunderlag
Delårsrapport tertial 2, 2019,
Tjänsteskrivelse av redovisningschef Carola Nilsson 20 september 2019,
Beslut i kommunstyrelsen 25 september 2019 § 188.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga tertialrapporten till 
handlingarna.

Föredragande
Ekonomichef Petter Hansson Skoglund.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kristina Bendz (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Ledning & utveckling, ekonomi
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 191 Dnr 2019/236

Justerares signatur 

Bordlagt - Val av ledamot i valnämnden och gode man vid 
lantmäteriförrättningar - Hardy Persson (S)

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Ros-Marie Johansson (S) som ledamot i valnämnden till och med 
31 december 2022.

Kommunfullmäktige utser Hans Håkansson (S) som gode män vid lantmäteriförrättningar till 
och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 19 september 2019.

Hardy Persson (S) har den 11 september 2019 lämnat in avsägelse med omedelbar verkan 
från uppdragen som ledamot i valnämnden och som gode män vid lantmäteriförrättningar

Beslutsunderlag
Beslut kommunfullmäktige 19 september 2019 § 179.

 
 

 

Beslut skickas till:
Utsedda
Kansliavdelningen/förtroendemannaregister
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 192 Dnr 2019/246

Justerares signatur 

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot/ordförande i socialnämnden, 
ledamot i Sydöstra Skånes Samordningsförbund samt därav 
föranlett fyllnadsval efter Jan Erlandsson (-)

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jan Erlandsson (-) från uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige, ordförande i socialnämnden och ledamot i Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund.

Kommunfullmäktige beslutar att skicka frågan om ny ledamot i fullmäktige efter
Jan Erlandsson (-) till länsstyrelsen för omräkning.

Kommunfullmäktige beslutar att utse ledamoten Christian Persson (M) till ordförande i 
socialnämnden till och med 31 december 2022.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Anne Olofsdotter (M) som 1:e vice ordförande i 
socialnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Christian Persson (M) till ledamot i Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund.

Sammanfattning av ärendet
Jan Erlandsson (-) har lämnat in avsägelse från sina uppdrag som ledamot i fullmäktige och 
ordförande i socialnämnden på grund av flytt från kommunen.

 

Beslut skickas till:
Utsedda
Länsstyrelsen Skåne
Socialnämnden
Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Kansliavdelningen/förtroendemannaregister

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 193 Dnr 2019/247

Justerares signatur 

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i 
socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval efter Henrik 
Berven (C)

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Henrik Berven (C) från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden och utser Pernilla Magnusson Vallgren (C) som ersättare i socialnämnden till 
och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Henrik Berven (C) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden, 
registrerat den 23 september 2019.

 
 

 
 

 

 
 

 
Beslut skickas till:
Socialnämnden
Utsedd
Kansliavdelningen/förtroendemannaregister
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 194 Dnr 2019/211

Justerares signatur 

Ansökan om fullgörande av mandatperiod i barn- och 
utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att Kishor Peneff (KD) ska få ha kvar sitt förtroendeuppdrag 
som ledamot i barn- och utbildningsnämnden i Ystads kommun under återstoden av 
innevarande mandatperiod.

Sammanfattning av ärendet
Kishor Peneff (KD) är ledamot i Barn- och utbildningsnämnden i Ystads kommun. Kishor 
Peneff (KD) har uppgett att han kommer att vara folkbokförd i Karlskrona från och med 
den 26 augusti 2019 till och med vecka 22 år 2024. Skälet är att han ska studera. Han har 
vidare uppgett att han avser att delta i nämndens sammanträden och att han kommer att 
flytta tillbaka till Ystad när han är klar med studierna. 

I 4 kap. 7 § kommunallagen anges följande. Om en förtroendevald upphör att vara valbar 
upphör uppdraget genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör uppdraget 
vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den 
förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. Därtill finns regler 
i arbetsordningen för fullmäktige i Ystads kommun.

Det som talar mot att Kishor Peneff ska få fortsätta sitt uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden är att han inte kommer att vara valbar i Ystads kommun vid valet 2022. 
Hans uppdrag kommer alltså att upphöra i samband med nästa allmänna val och det finns då 
ingen möjlighet att utse honom till ett nytt förtroendeuppdrag i Ystads kommun. Å andra 
sidan avser han att flytta tillbaka till Ystads kommun när studierna är slutförda och han har 
vidare uppgett att han kommer att kunna delta i barn- och utbildningsnämndens 
sammanträden. Det är viktigt att få fler att söka sig till kommunpolitiken och att få fullgöra 
ett uppdrag trots att man till stora delar befinner sig på annan ort och alltså inte är valbar kan 
vara något som ökar motivationen att åta sig kommunala förtroendeuppdrag. Mot den 
bakgrunden bör Kishor Peneff få ha kvar sitt uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden under innevarande mandatperiod.

Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 194 Dnr 2019/211

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Ansökan om fullgörande av mandatperiod inkommen den 23 juli 2019
Beslut i kommunfullmäktige den 22 augusti 2019 § 148
E-post från Kishor Peneff inkommen den 5 september 2019,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 17 september 2019,
Beslut i kommunstyrelsen 25 september 2019 § 181.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Kishor Peneff (KD) ska få ha 
kvar sitt förtroendeuppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden i Ystads kommun 
under återstoden av innevarande mandatperiod.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kishor Peneff
Barn- och utbildningsnämnden
Kansliavdelningen/förtroendemannaregistret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 195 Dnr 2019/261

Justerares signatur 

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i 
gymnasienämnden samt därav föranlett fyllnadsval efter 
Gulistan Sait (V)

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Gulistan Sait (V) från uppdraget som ersättare i 
gymnasienämnden och utser Kristian Holmström (V) till ersättare i gymnasienämnden
till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Gulistan Sait (V) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i gymnasienämnden, 
registrerat den 3 oktober 2019.

 
 

 
 

 

 
 

Beslut skickas till:
Gymnasienämnden
Utsedd
Kansliavdelningen/förtroendemannaregister
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 196 Dnr 2019/273

Justerares signatur 

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i 
kulturnämnden samt därav föranlett fyllnadsval Lars Yngve 
(M)

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Lars Yngve (M) från uppdraget som ersättare i 
kulturnämnden.

Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet.

Sammanfattning av ärendet
Lars Yngve (M) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i gymnasienämnden, 
registrerat den 15 oktober 2019.

 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 21 november 2019

14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 197 Dnr 2017/253

Justerares signatur 

Återremitterat - Fordons-, rese- och mötespolicy

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar Fordons-, rese- och mötespolicyn för Ystads kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 22 augusti 2019 att återremittera ärendet. Vid ärendets 
behandling framgick det inte tydligt att det var policyn som skulle behandlas och inte heller 
om den var behandlad av kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Hållbarhetsutskottet beslutade den 11 juni 2019 att föreslå kommunfullmäktige att anta 
Fordons-, rese- och mötespolicyn för Ystads kommun.

Beslutsunderlag
Fordons- rese- och mötespolicy - förslag,
Sammanställning av yttranden för Fordon-, rese- och mötespolicy,
Beslut i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 11 juni 2019 § 34,
Beslut i kommunfullmäktige 22 augusti 2019 § 150, Återremitterat ärende,
Beslut i kommunstyrelsen 25 september 2019 § 182. 

Förslag till beslut
Hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
Fordons-, rese- och mötespolicyn för Ystads kommun.

 

 

Beslut skickas till:
Samtliga nämnder och kommunala bolag
Kansliavdelningen/kommunala författningssamling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 198 Dnr 2019/67

Justerares signatur 

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner uppföljning av kommunfullmäktiges beslut.

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 berör inte barn eller unga.

Beslutsunderlag
Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut mars 2019 - juni 2019,
Uppföljning av kommunstyrelsens beslut mars 2019 - juni 2019,
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg, 2 september 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 11 september 2019 § 116,
Beslut i kommunstyrelsen 25 september 2019 § 187.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljning av 
kommunfullmäktiges beslut.
 

 
 

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 199 Dnr 2019/224

Justerares signatur 

Godkännande av planprogram för Hamnstaden

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner Planprogram för Hamnstaden med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning som underlag för fortsatta planeringsprocesser.

Sammanfattning av ärendet
I juni 2016 antog kommunfullmäktige Staden Ystad 2030, som är en fördjupning av 
översiktsplanen för tätorten. I fördjupningen anges att hela det inre hamnområdet ska 
omvandlas till en ny stadsdel med blandad stadsbebyggelse. Som ett första steg i den mer 
detaljerade planeringen har samhällsbyggnads-nämnden tagit fram ett planprogram. 
Planprogrammet har varit föremål för samråd under våren 2018. Förslaget har sedan 
reviderats utifrån inkomna synpunkter. Förslaget har också kompletterats med en trafikanalys 
av kapaciteten för korsningarna till området, något som kommunstyrelsen efterfrågade vid 
samrådet. Trafikutredningen för Hamnstaden har uppdaterats med slutsatserna från 
trafikanalysen.

I processen med att ta fram planprogrammet har det framkommit att det finns frågor 
som Ystads kommun behöver hantera inför en stadsutveckling och befolkningsökning, 
egentligen oavsett var i staden och på vilket sätt den än ska ske. Dessa frågor är 
dagvattensystemet och dagvattenhanteringen för hela staden, kopplat till klimatförändringar 
och översvämningsrisker, vattenförsörjning, trafiken på Dragongatan/E65 från 
Källesjörondellen fram till färjelägena i hamnen samt den framtida handelsutvecklingen 
i Ystad. Frågorna behöver hanteras oavsett Hamnstadens utveckling.

Ett slutligt förslag till Planprogram för Hamnstaden har upprättats i maj 2019. Till 
Planprogrammet hör en samrådsredogörelse och en miljökonsekvensbeskrivning. 
Som underlag för miljökonsekvensbeskrivningen finns tio olika utredningar.

Planprogrammet föreslås godkännas av kommunfullmäktige som underlag för fortsatta 
planeringsprocesser. Planprogrammet ska efter godkännandet fungera som en gemensam 
målbild och utgöra underlag för fortsatt projektarbete och kommande detaljplaner.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 199 Dnr 2019/224

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Planprogram Hamnstaden samrådsredogörelse 1 november 2018,
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 24 januari 2017§ 9 Begäran om uppdrag för Planprogram 
Hamnstaden,
Planprogram Hamnstaden godkännandehandling maj 2019,
Barnchecklista för Planprogram för Hamnstaden,
1 Naturvärdesinventering Hamnstaden Ystad,

2 Bullerutredning Hamnstaden Ystad 11 januari 2019,
3 PM Järnvägsspår till nya yttre hamnen i Ystad Sweco 13 februari 2018 
Komplement 1 9 mars 2018,
4 Kulturmiljöunderlag Inre Hamnen Ystad,
5 PM Luft Hamnstaden Ystad,
6 PM Buller Hamnstaden Ystad 28 februari 2018 - rev 23 april 2019,
7 PM Översvämningsrisker vid utbyggnad Hamnstaden Ystad,
8 PM Geo- och miljöteknisk undersökning Hamnstaden Ystad Rev A 10 april 2019,
9 PM Risk Hamnstaden Ystad 21 mars 2019,
10 Trafikutredning Hamnstaden Ystad rev 21 mars 2019,
MKB Planprogram Hamnstaden Ystad godkännandehandling maj 2019,
Godkännande av planprogram för Hamnstaden,
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 18 april 2018 § 66 Samråd av Planprogram,
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 21 augusti 2019 § 121 Godkännande av planprogram,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 11 september 2019 § 111,
Beslut i kommunstyrelsen 25 september 2019 § 183.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Planprogram för Hamnstaden 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning som underlag för fortsatta planeringsprocesser. 

Föredragande
Förvaltningschef samhällsbyggnad Sofia Öreberg.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 199 Dnr 2019/224

Justerares signatur 

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och gör ett tilläggsyrkande 
om en ändring av parkeringstalet från 0,7 till 1,0 per lägenhet utan bilpool.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kent Mårtensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och yrkar avslag på 
tilläggsyrkandet från SD.
Elisabeth Håkansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden förtydligar att kommunfullmäktige inte kan ta ställning till parkeringstalet 
eftersom det inte behandlas i dagens ärende. Därmed faller tilläggsyrkandet.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 200 Dnr 2019/11

Justerares signatur 

Svar på motion om att införa koldioxidbudget i Ystads 
kommun (MP)

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med att frågan om att 
implementera en koldioxidbudget för Ystads kommun ska utredas i samband med att ett nytt 
miljöprogram för kommunen ska antas inför år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Marcus Bräutigam (MP) och Malin Nilsson (MP) har i en motion föreslagit att 
kommunfullmäktige ger berörda instanser uppdrag att utreda hur Ystads kommun kan 
implementera en koldioxidbudget för perioden 2020–2040 för att bidra till att Sverige 
uppfyller sitt åtagande i Parisavtalet.

En majoritet av världens länder har anslutit sig till Parisavtalet som innebär att vi gemensamt 
ska sträva efter att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader Celsius under 
det närmaste århundradet, Avtalet börjar gälla år 2020 och för att målet ska kunna realiseras 
behöver alla bidra med kraftiga utsläppsminskningar av växthusgaser. Ett verktyg för att 
genomföra åtaganden i Parisavtalet är att införa så kallade koldioxidbudgetar. 

Den globala koldioxidbudgeten är den begränsade totala mängden koldioxid, det 
utsläppsutrymme, som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. 
Den globala koldioxidbudgeten kan brytas ner, fördelas i tid och rum, och uttryckas som 
lokala årliga koldioxidbudgetar. Den globala budgeten måste brytas ner till nationsnivå för att 
uppnå Parisavtalets minskning av den globala uppvärmningen. Med nuvarande årliga utsläpp 
har Sverige använt upp sin beräknade koldioxidbudget, motsvarande 300-600 miljoner ton 
koldioxid, på endast 6-12 år. 

I en kommunal koldioxidbudget åsyftas inte enbart kommunens egna verksamheter, utan all 
verksamhet inom kommunens geografiska område. En kommunal koldioxidbudget syftar till 
att vara ett stöd och underlätta samarbete med enskilda medborgare, företag, organisationer 
och andra aktörer.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 200 Dnr 2019/11

Justerares signatur 

Att ta fram en koldioxidbudget för Ystads kommun är komplicerat och kräver samverkan 
med andra aktörer. Att utreda hur Ystads kommun kan implementera en koldioxidbudget 
bedöms vara möjligt med en generös tidshorisont, i fråga att undersöka projekt att ansluta 
oss till och ekonomiska medel att söka. Men med befintliga ekonomiska- och personella 
resurser bedöms det inte som möjligt att Ystads kommun tar fram en koldioxidbudget. För 
möjlighet att utforma en koldioxidbudget krävs ökade resurser, deltagande i ett relevant 
projekt och/eller att konsult anlitas. Ystads kommun deltar i utmaningen 100 % 
fossilbränslefritt Skåne 2020 och ingår där i Inspirationsnätverket fossilbränslefria kommuner 
2.0. Inom ramen för projektet pågår arbete med att systematiskt begränsa utsläppen inom 
kommunal verksamhet såsom el, uppvärmning, transporter och tjänsteresor. Det är också 
respektive nämnds ansvar att leva upp till de miljömål som kommunen har satt upp och vad 
kommunen i övrigt har förbundit sig till. Mot den här bakgrunden är förslaget att motionen 
ska avslås. 

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms därför inte beröra barn och unga.

Beslutsunderlag
Motion 9 januari 2019 från Marcus Bräutigam (MP) och Malin Nilsson (MP) om att införa 
koldioxidbudget i Ystads kommun,
Beslut i kommunfullmäktige 17 januari 2019 § 16,
Tjänsteskrivelse av hållbarhetssamordnare Andreas Johansson 10 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 10 september 2019 § 38,
Beslut i kommunstyrelsen 25 september 2019 § 185.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med att frågan 
om att implementera en koldioxidbudget för Ystads kommun ska utredas i samband med att 
ett nytt miljöprogram för kommunen ska antas inför år 2021.

Förslag till beslut under sammanträdet
Gunilla Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

 

Beslut skickas till:
Motionärerna
Avdelningen för hållbar utveckling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 201 Dnr 2019/114

Justerares signatur 

Svar på motion om kommunal koldioxidbudget (V)

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation
Vänsterpartiet lämnar följande reservation:

Vi finner det problematiskt att det miljö- och klimathot som världen står inför inte tas på 
allvar. Alla borde handla mer offensivt i förhållande till det klimatnödläge som är.

Då vårt yrkande om att bifalla motionen inte vann kommunfullmäktiges gehör reserverar 
vi oss mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Göran Brante (V) och Annika Weitner (V) yrkar i motion att Ystads kommun utarbetar en 
kommunal koldioxidbudget.

Förslag till svar på motionen.

Den globala koldioxidbudgeten är den begränsade totala mängden koldioxid, det 
utsläppsutrymme, som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. 
Den globala koldioxidbudgeten kan brytas ner, fördelas i tid och rum, och uttryckas som 
lokala årliga koldioxidbudgetar. Den globala budgeten måste brytas ner till nationsnivå för att 
uppnå Parisavtalets minskning av den globala uppvärmningen. Med nuvarande årliga utsläpp 
har Sverige använt upp sin beräknade koldioxidbudget, motsvarande 300-600 miljoner ton 
koldioxid, på endast 6-12 år. 

Fördelningsprinciper måste identifieras så att Sveriges koldioxidbudget kan delas upp på ett 
rättvist och effektivt sätt mellan Sveriges kommuner och samhällssektorer. De fyra principer 
för beräkning av koldioxidbudgetar, enligt uppgift i koldioxidbudget för Järfälla kommun, i 
samarbete med Uppsala universitet, är: 

 Befolkning 
 Tidigare utsläpp avgör framtida utsläpp (”grandfathering”) 
 Förmåga att betala för utsläppsminskningar
 Högre utsläpp ger högre krav på utsläppsminskningar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 201 Dnr 2019/114

Justerares signatur 

Ett strukturerat sätt att kartlägga vad en kommun behöver göra är att ta fram en kommunal 
koldioxidbudget. Kommunen som organisation har endast rådighet över en liten del av 
utsläppen.

Modeller för samverkan mellan näringsliv, privatpersoner, föreningar och det offentliga 
behöver utvecklas och stärkas, liksom regional och nationell samverkan. 
Flera kommuner och regioner är aktiva med att ta fram lokala och regionala 
koldioxidbudgetar i projekt tillsammans med klimatledarskapsnoden på Uppsala universitet 
och Ramboll. De har utarbetat en metod för att bryta ned Parisavtalets mål och föreslår att 
arbetet att nå dit koncentreras till just koldioxidutsläppen. 

Vid framtagande av en kommunal koldioxidbudget behövs förenklat fyra avgränsningar 
göras enligt uppgift i de koldioxidbudgetar som tagits fram för 16 kommuner och regioner av 
Uppsala universitet och Ramboll:

 Vilka typer av utsläpp ska tas med, alla växthusgaser eller endast koldioxid?
 Vilka utsläpp ska räknas, endast territoriella utsläpp inom kommunen eller 

konsumtionsbaserade utsläpp?
 Hur fördelas det begränsade utsläppsutrymmet?
 Hur fördelas utsläppsutrymmet över tid?

I en kommunal koldioxidbudget åsyftas inte enbart kommunens egna verksamheter, utan på 
all verksamhet inom kommunens geografiska område. En kommunal koldioxidbudget syftar 
till att vara ett stöd och underlätta samarbete med enskilda medborgare, företag, 
organisationer och andra aktörer.

En koldioxidbudget ska vara en budget och följas som en sådan. Den ska leda till att det 
prioriteras vad som ska göras, varefter kostnader beräknas. Att prioritera åtgärder som ger 
verklig effekt och är kostnadseffektiva bör prioriteras. 

Att ta fram en koldioxidbudget för Ystads kommun är komplicerat och kräver samverkan 
med andra aktörer.

Ystads kommun deltar i utmaningen 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 och ingår där i 
Inspirationsnätverket fossilbränslefria kommuner 2.0. Inom ramen för projektet pågår arbete 
med att systematiskt begränsa utsläppen inom kommunal verksamhet såsom el, 
uppvärmning, transporter och tjänsteresor.

23



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 201 Dnr 2019/114

Justerares signatur 

Inspirationsnätverket finansieras av Energimyndigheten och deltagande kommuner. 
Kommunerna arbetar med att kartlägga och minska klimatpåverkan från bland annat sina 
fordon och tjänsteresor. De får stöd i sitt arbete genom olika typer av konkreta verktyg och 
inspiration från framgångsrika åtgärder i andra kommuner. Det handlar exempelvis om att ta 
fram gemensam statistik över energianvändningen och arbeta med resefria möten. 
Projektledningen kommer att arbeta för att skapa synergieffekter genom att utöka 
erfarenhetsutbytet med kommuner i liknande projekt.

Med befintliga ekonomiska- och personella resurser bedöms det inte som möjligt att Ystads 
kommun tar fram en koldioxidbudget. För möjlighet att utforma en koldioxidbudget krävs 
ökade resurser, deltagande i ett relevant projekt och/eller att konsult anlitas. Om sådana 
möjligheter dyker upp bör frågan aktualiseras. Det är också respektive nämnds ansvar att leva 
upp till de miljömål som kommunen har satt upp och vad kommunen i övrigt har förbundit 
sig till. Mot den här bakgrunden är förslaget att motionen ska avslås.

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms därför inte beröra barn och unga.

Beslutsunderlag
Motion 10 april 2019 från Göran Brante (V) och Annika Weitner (V) om att införa 
kommunal koldioxidbudget,
Beslut i kommunfullmäktige 16 maj 2019 § 107,
Tjänsteskrivelse av miljösamordnare Andreas Johansson 1 juli 2019.
Beslut i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 10 september 2019 § 39,
Beslut i kommunstyrelsen 25 september 2019 § 186.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Gunilla Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Brante (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsens förslag ska bifallas och därefter om det ska 
avslås och finner att kommunstyrelsens förslag ska bifallas.

Beslut skickas till:
Motionärerna
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 202 Dnr 2019/255

Justerares signatur 

Motion om jämställt försörjningsstöd

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att skicka den till kommunstyrelsen 
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Elisabeth Håkansson (C) har lämnat en motion om jämställt försörjningsstöd, 
registrerad den 2 oktober 2019.

 

 

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Motionären
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 203 Dnr 2019/226

Justerares signatur 

Ändrade avgifter inom Hälsa, vård och omsorg

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslag om ändrade avgifter inom Hälsa, vård och 
omsorg.

Sammanfattning av ärendet
Social Omsorg har gjort en översyn över avgifterna inom Hälsa, vård och omsorg. Ändringar 
har föreslagits rörande trygghetslarm, tekniska hjälpmedel och avlösning.

Socialnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid sammanträde 27 juni 2019 och 
beslutade om återremiss med begäran om följande kompletteringar: 
- se över samtliga taxor och avgifter,
- undersöka indexreglering i de fall där det är möjligt,
- lägga till jämförelser med andra kommuner, åtminstone SÖSK-kommuner,
- jämförelse i individperspektiv, med andra ord hur detta slår för olika inkomstgrupper.

Ärendet behandlades på nytt vid socialnämndens arbetsutskott den 15 juli och 
socialnämnden den 22 augusti 2019.

Beslutsunderlag
Nuvarande avgifter inom Hälsa, vård och omsorg,
Avgiftsbroschyr 2019 Hälsa, vård och omsorg,
Jämförelse avgifter 11 kommuner,
Ystads Pensionärsråd remissvar över förslag till ändrade avgifter inom Hälsa, vård och 
omsorg.
Räkneexempel avgiftsutrymme inkomster-kostnader,
Beslut i socialnämnden den 22 augusti 2019 § 147,
Tjänsteskrivelse av t.f. ekonomichef Carola Nilsson, den 4 september 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 11 september 2019 § 115,
Beslut i kommunstyrelsen 25 september 2019 § 190.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 203 Dnr 2019/226

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att från och med 1 januari 2020:

 Införa abonnemangsavgift för trygghetslarmen med 50 kronor/månad för den 
enskilde, utanför maxtaxan. Installationsavgiften om 500 kronor upphör.

 Införa abonnemangsavgift för tekniska hjälpmedel med 85 kronor/månad för den 
enskilde, inom maxtaxan. Avgiften är densamma oavsett hur många hjälpmedel som 
den enskilde har. Hämtningsavgiften ändras från 500 kronor till 300 kronor för 
hjälpmedel som kan transporteras i vanlig personbil. Hämtning av övriga hjälpmedel 
ingår i abonnemangsavgiften. Avgiften regleras årligen enligt KPIF 
(konsumentprisindex med fast ränta) med basmånad oktober 2019. Avrundning sker 
till närmast hel krona. Enskilda som tillhör personkretsen inom LSS undantas från 
abonnemangsavgift.

 Införa avgift för avlösning över 10 timmar/månad med 50 kronor per timma, inom 
maxtaxan. Avgiften regleras årligen enligt KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) 
med basmånad oktober 2019. Avrundning sker till närmast hel krona.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår avslag på kommunstyrelsens förslag i sin helhet.
Christian Persson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Roger Jönsson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Göran Brante (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Kent Mårtensson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Adrian Magnusson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anja Edvardsson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Mårten Mårtensson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Cecilia Magnusson-Svärd (S) begär ajournering. Kommunfullmäktige tar en paus kl. 15:27 
och återupptar sammanträdet kl. 15:33.

Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 203 Dnr 2019/226

Justerares signatur 

Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsens förslag ska bifallas och därefter om det ska 
avslås och finner att kommunstyrelsens förslag ska bifallas. Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Kommunstyrelsens förslag = JA
Cecilia Magnusson-Svärds förslag = NEJ

Med 23 JA-röster, 26 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Beslut skickas till:
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 204 Dnr 2019/225

Justerares signatur 

Ändringar i högkostnadsskyddet med anledning av ändringar 
i 8 kapitlet 5 § socialtjänstlagen

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att följa förändringarna i högkostnadsskyddet utifrån 
ändringarna i 8 kap 5 § Socialtjänstlagen (2001:453) från och med 1 januari 2020.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig.

Vänsterpartiet lämnar följande reservation:
Det är viktigt att människor som har behov av vård och omsorg inte ska ha för stora 
utgifter i relation till sina besvär. Äldre och sjuka som är i behov av vård och omsorg är 
det som samhället istället ska stödja för att underlägga deras situation.

Vi reserverar oss mot beslutet i kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 juli 2016 ändrades reglerna för högkostnadsskyddet eller maxtaxan. Förslaget innebär 
att följa ändringarna i Socialtjänstlagen för att också kunna följa de nationella riktlinjerna i 
hur avgifterna ska räknas fram. Socialnämnden har 2016-12-15 beslutat att fortsätta följa den 
nu gällande beräkningsmodellen för avgifter inom Vård och Omsorg vilket innebär att 
kommunen följer en egen beräkningsmodell

Beslutsunderlag
Yttrande över förslag på ändringar i högkostnadsskyddet, Ystad Tillgänglighetsråd-HSO,
Tjänsteskrivelse av verksamhetschef Erika Hult 11 juni 2019,
Socialstyrelsens meddelandeblad nr 6, 2015; Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- 
och handikappomsorgen år 2016,
Underlag om ändringar i högkostnadsskyddet,
Beslut i socialnämnden 22 augusti 2019 § 146,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 11 september 2019 § 114,
Beslut kommunstyrelsen 25 september 2019 § 189.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 204 Dnr 2019/225

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följa förändringarna i 
högkostnadsskyddet utifrån ändringarna i 8 kap 5 § Socialtjänstlagen (2001:453) från 
och med 1 januari 2020.

Förslag till beslut under sammanträdet
Christian Persson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Roger Jönsson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsens förslag ska bifallas och därefter om det ska 
avslås och finner att kommunstyrelsens förslag ska bifallas. Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Kommunstyrelsens förslag = JA
Roger Jönssons förslag = NEJ

Med 32 JA-röster, 17 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Beslut skickas till:
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 205 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 samt att avvisa 
medborgarförslaget om busslinje 6.

Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har lämnats in till kansliavdelningen och föreslås överlåtas till 
nämnd/styrelse alternativt avvisas enligt nedan:
Medborgarförslag Överlåts till
Ingeborg Albrecht Svensson: om hörselvård 
inom äldreomsorgen

 Socialnämnden

Harald Johansson: om busslinje 6 Förslaget avvisas. Skånetrafiken ansvarar 
för kollektivtrafiken.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till respektive nämnd/styrelse att besluta om 
ärenden i form av medborgarförslag enligt redovisad förteckning samt att avvisa 
medborgarförslaget om busslinje 6.

 

 
 

 

Beslut skickas till:
Förslagsställarna
Socialnämnden
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-17

KF § 206 Dnr 2019/76

Justerares signatur 

Budget 2020 samt ekonomiplan för 2021, 2022 och 2023

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Fastställa skattesatsen för 2020 till 20,11 kr per skattekrona.
2. Fastställa följande finansiella mål:

- Årets resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag.
- Kostnaderna ska inte öka mer än skatteintäkter och statsbidrag.

3. Fastställa driftbudgeten för åren 2020-2023, inklusive nämndernas nettokostnadsramar, i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

4. Förvaltningarna ges möjlighet att omdisponera medel mellan nämnderna, på grund av 
förändrade kostnader/intäkter som inte påverkar kommunens totala resultat.

5. Respektive nämnd beslutar om taxe- och avgiftsförändringar enligt index, övriga 
förändringar hanteras av fullmäktige.

6. Eventuella överskott respektive underskott för kommunstyrelsens hamnverksamhet, 
med avdrag för kalkylerade ränte- och andra interna kostnader, ska fonderas respektive 
disponeras och ränteberäknas med samma internräntesats som gäller för övriga 
anläggningstillgångar.

7. Fastställa investeringsbudgeten för åren 2020-2023 i enlighet med förslag från 
moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna, daterat 25 september.

8. Därtill tilldelas nämnderna utrymme för investeringar som nämnderna själv beslutar om 
(så kallade nämndinvesteringar), för vilka respektive nämnd själva finansierar 
kapitalkostnaderna, enligt följande:
- kommunstyrelsen 0,5 miljoner kr,
- barn- och utbildningsnämnden 1,5 miljoner kr,
- kulturnämnden 0,5 miljoner kr,
- gymnasienämnden 1,5 miljoner kr,
- samhällsbyggnadsnämnden 11,0 mnkr,
- socialnämnden 1,5 mnkr.

9. Investeringsanslag som avser ny-, till- eller ombyggnad överförs från respektive 
facknämnd till samhällsbyggnadsnämnden.

10. Kommunstyrelsen för hamnverksamheten får göra de omfördelningar mellan olika 
investeringsanslag som ur ekonomisk och effektivitetssynpunkt är motiverade.

11. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att uppta nya lån med 425 miljoner kr.
12. Kommunstyrelsen medges rätt att omsätta redan befintliga lån som förfaller under 2020.
13. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med kompletteringsbudgeten våren 2020 

återkomma med förslag till en samlad investeringsplan minst omfattande åren 2020-
2023.
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14. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att senast i samband med 
kompletteringsbudgeten våren 2020 återkomma med förslag till fördelning av posten 
”Ospecificerad minskning av vatten- och avloppsinvesteringar”, 10 miljoner kr per år 
under 2020-2023, på befintliga investeringsprojekt.

15. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med förslaget till investeringsplan, våren 
2020, återkomma med ett kompletterande finansiellt mål med inriktning på den 
långsiktiga investeringsnivån.

16.  Till årsbudgeten för år 2020 fogad ekonomiplan för åren 2021-2023 ska utgöra en 
handlingsplan för upprättandet av 2021 års budget med ekonomiplan

Reservation
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet.
Vänsterpartiet lämnar följande reservation:
Vi har tillställt kommunfullmäktige en tilläggsbudget. Då denna inte antogs befarar vi att 
Ystads kärnverksamheter kommer att bli tvungna att spara mycket vilket vi ser som 
synnerligen problematiskt för kommunens invånare och anställda inom dessa verksamheter.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i februari om budgetanvisningar och tidplan för 
budgetprocessen. Planen var då att budgeten skulle fastställas av fullmäktige redan i juni 
månad. Osäkerhet vad gäller prognosen avseende pensionskostnaderna samt bedömningen 
som gjordes under våren att den först erhållna befolkningsprognosen behövde revideras har 
dock medfört att processen försenats. I juni beslutade kommunstyrelsen om en reviderad 
tidplan som innebär att budgeten ska fastställas av fullmäktige den 17 oktober.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 11 september behandlat ärendet om budgeten. 
Denna tjänsteskrivelse med mera utgår från arbetsutskottets förslag till budget. 

Beslutsunderlag
Beslut i kommunstyrelsen 25 september 2019 § 191,
Tjänsteskrivelse av controller Jan Bengtsson reviderad efter 25 september 2019,
(M), (L), (KD) Budget 2020 samt ekonomiplan för 2021, 2022 och 2023,
0a KsAu Förslag till Driftbudget 2020 t 2023,
0b Förslag till Investeringsbudget KF,
0c Budget 2020 text,
1 Kommunstyrelsen Budgetmaterial 2020 med planår 2021-2023,
1a KS Bilaga 1. Restaurering av hövderna i Löderups Strandbad,
1b KS Bilaga 2. Budgetäskande avseende löneökningsmedel 2020,
1c KS Bilaga 3. Lönejämforelse inför budget 2020,
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1d KS Bilaga 4 Investeringsprioritering,
2 KS Hamnen Budgetmaterial 2020,
3 Valnämnden Budgetmaterial 2020,
4 Barn- och utbildning Budgetmaterial 2020,
4b Bilaga BuN Budgetmaterial 2020,
4c Bilaga BuN Objektkort,
4d Barn och utbildningn investerings prio 190828,
5 Kulturnämnden Budgetmaterial 2020,
5a Bilaga KN budget 2020,
6 Gymnasienämnden Budgetmaterial 2020,
6a Bilaga GyN budget 2020,
7 Myndighetsnämnden Budgetmaterial 2020,
8 Samhällsbyggnadsnämnden Budgetmaterial 2020,
8b Samhällsbyggnad investeringspro 190828,
9 Socialnämnden Budgetmaterial 2020,
9b Socialnämnden invest prio 190928,
10 Revisionen Budgetmaterial 2020,
11 Finansieringen budgetmaterial,
Tjänsteskrivelse av controller Peter Andersson Budget 2020 samt ekonomiplan för 2021, 
2022 och 2023,
(S), (C), (MP) Budgettext 2020,
(S), (C), (MP) Budget 2020 samt ekonomiplan för 2021, 2022 och 2023,
(S), (C), (MP) Årets resultat ver 8,
(S), (C), (MP) Investeringsbudget 2020,
(S), (C), (MP) Utökningar för nämnder 2020-2023,
(V) Förslag till tilläggsbudget för 2020,
(SD) Årets resultat_2,
(SD) Utökningar per nämnder 2020-2023,
(SD) Investeringsbudget,
Protokoll från förhandling samt information om kommunstyrelsens förslag till årsbudget 
2020 och flerårsplan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att:
1. Fastställa skattesatsen för 2020 till 20,11 kr per skattekrona.
2. Fastställa följande finansiella mål:

- Årets resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag.
- Kostnaderna ska inte öka mer än skatteintäkter och statsbidrag.

3. Fastställa driftbudgeten för åren 2020-2023, inklusive nämndernas nettokostnadsramar, i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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4. Förvaltningarna ges möjlighet att omdisponera medel mellan nämnderna, på grund av 
förändrade kostnader/intäkter som inte påverkar kommunens totala resultat.

5. Respektive nämnd beslutar om taxe- och avgiftsförändringar enligt index, övriga 
förändringar hanteras av fullmäktige.

6. Eventuella överskott respektive underskott för kommunstyrelsens hamnverksamhet, 
med avdrag för kalkylerade ränte- och andra interna kostnader, ska fonderas respektive 
disponeras och ränteberäknas med samma internräntesats som gäller för övriga 
anläggningstillgångar.

7. Fastställa investeringsbudgeten för åren 2020-2023 i enlighet med förslag från 
moderaterna,  liberalerna och kristdemokraterna, daterat 25 september.

8. Därtill tilldelas nämnderna utrymme för investeringar som nämnderna själv beslutar om 
(så kallade nämndsinvesteringar), för vilka respektive nämnd själva finansierar 
kapitalkostnaderna, enligt följande:
- kommunstyrelsen 0,5 miljoner kr,
- barn- och utbildningsnämnden 1,5 miljoner kr,
- kulturnämnden 0,5 miljoner kr,
- gymnasienämnden 1,5 miljoner kr,
- samhällsbyggnadsnämnden 11,0 mnkr,
- socialnämnden 1,5 mnkr.

9. Investeringsanslag som avser ny-, till- eller ombyggnad överförs från respektive 
facknämnd till samhällsbyggnadsnämnden.

10. Kommunstyrelsen för hamnverksamheten får göra de omfördelningar mellan olika 
investeringsanslag som ur ekonomisk och effektivitetssynpunkt är motiverade.

11. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att uppta nya lån med 425 miljoner kr.
12. Kommunstyrelsen medges rätt att omsätta redan befintliga lån som förfaller under 2020.
13. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med kompletteringsbudgeten våren 2020 

återkomma med förslag till en samlad investeringsplan minst omfattande åren 2020-
2023.

14. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att senast i samband med 
kompletteringsbudgeten våren 2020 återkomma med förslag till fördelning av posten 
”Ospecificerad minskning av vatten- och avloppsinvesteringar”, 10 miljoner kr per år 
under 2020-2023, på befintliga investeringsprojekt.

15. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med  förslaget till investeringsplan, våren 
2020, återkomma med ett kompletterande finansiellt mål med inriktning på den 
långsiktiga investeringsnivån.

16. Till årsbudgeten för år 2020 fogad ekonomiplan för åren 2021-2023 ska utgöra en 
handlingsplan för upprättandet av 2021 års budget med ekonomiplan.
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Kommunstyrelsen beslutar för egen del att:
• Ge kommundirektören i uppdrag att skyndsamt:

- genomföra en utredning som visar effekterna av att låta någon annan än kommunen 
bygga nya byggnader så som förskolor, skolor och omsorgsboende,

- genomföra en utredning i syfte att samordna fastighetsfunktionerna inom 
kommunkoncernen,

- med utgångspunkten att samtliga kommersiella fastigheter ska säljas utreda 
förutsättningarna och återkomma förslag till sådana försäljningar,

- återkomma med förslag till effektiviseringar genom nya arbetssätt och digitalisering,
- i syfte att stärka samordningen inom kommunkoncernen tillse att det utarbetas 

förslag till nya ägardirektiv omfattande kommunens samtliga bolag.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kristina Bendz (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till S, C, MP:s budget.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till SD:s budget.
Elisabeth Håkansson (C) yrkar bifall till C, S, MP:s budget.
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Göran Göransson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till MP, S, C:s förslag.
Göran Brante (V) yrkar bifall till V:s budget.
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till S, C, MP:s budget.
Kevin Rasmussen (S) yrkar bifall till S, C, MP:s budget.
Martin Andersson (C) yrkar bifall till C, S, MP:s budget
Madeleine S Hägg (C) yrkar bifall till C, S, MP:s budget.
Mårten Mårtensson (S) yrkar bifall till S, C, MP:s budget.
Anja Edvardsson (S) yrkar bifall till S, C, MP:s budget.
Ros-Marie Johansson (S) yrkar bifall till S, C, MP:s budget.
Bo Sterner (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Adrian Magnusson (S) yrkar bifall till S, C, MP:s budget.
Annika Weitner (V) yrkar bifall till V:s budget.
Kent Mårtensson (S) yrkar bifall till S, C, MP:s budget.
Nils-Evert Erlandsson (C) yrkar bifall till C, S, MP:s budget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas, 
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets, Sverigedemokraternas, Vänsterpartiets 
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag.

Ordföranden utser Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas budgetförslag till 
huvudförslag.
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Omröstning begärs.

Ordföranden ställer Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets, 
Sverigedemokraternas, Vänsterpartiets förslag mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets 
förslag ska vara motförslag

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för att utse Sverigedemokraternas budgetförslag som motförslag till huvudförslaget.
Nej-röst för att utse Vänsterpartiets budgetförslag som motförslag till huvudmotförslaget.

Med 9 Ja-röster, 2 Nej-röster och 38 avstår, beslutar kommunfullmäktige utse 
Sverigedemokraternas budgetförslag till motförslag till huvudmotförslaget.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för att utse Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets budgetförslag som 
motförslag till huvudmotförslaget.
Nej-röst för att utse Sverigedemokraternas budgetförslag som motförslag till 
huvudmotförslaget.

Med 24 Ja-röster, 9 Nej-röster och 16 avstår, beslutar kommunfullmäktige utse 
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets budgetförslag till motförslag till 
huvudförslaget.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för bifall till Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas budgetförslag.
Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets budgetförslag.

Med 25 Ja-röster och 24 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifall Moderaternas, 
Liberalernas och Kristdemokraternas budgetförslag att gälla för 2020.

Beslut skickas till:
Samtliga nämnder, styrelser och kommunala bolag
Ledning & utveckling, ekonomi
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Enkel fråga till socialnämndens ordförande om behandling av 
brukares räkningar

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige kan formellt inte behandla den enkla frågan vid dagens sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Göran Brante (V) har lämnat en enkel fråga till socialnämndens ordförande, registrerad den 
15 oktober 2019.

Ordföranden konstaterar att den enkla frågan inte kan ställas förrän fullmäktiges protokoll är 
justerat vad avser val till ordförande i socialnämnden.

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Göran Brante (V)
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