
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Datum
2019-09-19

Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset klockan 18:00-20:55

Beslutande Se sidan 2

Övriga
närvarande

Madeleine Söderlund Hägg (C), ersättare
Kenny Fransson (S), ersättare
Bengt Gunnarsson (SD), ersättare
Nils-Evert Erlandsson (C), ersättare
Karin Olsson Lindström (L), ersättare
Anne-Marie Fasth (L), ersättare
Lilian Borén (S), ersättare
Klas Nilsson (SD), ersättare
Jonas Pettersson (V), ersättare
Doris Möller (S), ersättare
Riccard Axtelius (S), ersättare

Utses att justera Anja Edvardsson (S), Paula Larsson Jarl (M), ersättare Göran Björk (SD)

Justeringens
plats och tid Nya Rådhuset, kansliavdelningen 2019-10-03 efter kl. 14:00

Paragrafer: 167-188

Underskrifter

Sekreterare …………………………………………………………………
Henrik Nandra/ Åsa Björkman Holmberg

Ordförande …………………………………………………………………
Urban Fasth (L)

Justerare …………………………………………………………………
Anja Edvardsson (S), Paula Larsson Jarl (M)

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-09-19

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-04

Datum när anslaget tas ned 2019-10-25

Förvaringsplats för protokollet Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad

Underskrift ...........................................................................................................
Henrik Nandra/Åsa Björkman Holmberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum
2019-09-19

Beslutande Urban Fasth (L), ordförande
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Adrian Magnusson (S)
Lisbeth Karlsson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Mårten Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (KD)
Mohammad Omran (KD)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Shukrije Rama-Pllashniku (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Thomas Heinrich (SD)
Tomas Landgren (SD)
Jan Erlandsson (-)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Elisabeth Håkansson (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Stefan Engdahl (M) ersättare för Henrik Plantin (M)
Clifford Härstedt (M) ersättre för Magnus Anderberg (M)
Mats Nilsson (M) ersättare för Olof Eriksson Jolom (M)
Lars Toftemar (S) ersättare för Ingrid Ek (S)
Lena Lovén Andersson (S) ersättare Kent Mårtensson (S)
Thomas Micha (S) ersättare för Per-Ola Nilsson (S)
Peter Lindhe (SD) ersättare Susan Berg (SD)
Charlotte Åhman Persson (M) ersättare Ingemar Andersson (M)
Magnus Hörnblad (MP) ersättare Marina Nilsson (MP)
Henrik Berven (C) ersättare för Eva Bramsvik-Håkansson (C)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum
2019-09-19

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida

§ 167 Allmänhetens frågestund 5

§ 168 Omdisponering av investeringsmedel från projekt 
Fridhemsgatan till projekt Dragongatan 2019/184 6 - 7

§ 169 Information om utvecklingen av hamnprojektet 8

§ 170 Förbundsordning för Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund 2019-2022 2019/190 9 - 10

§ 171 Interpellation om LAS 2019/237 11

§ 172
Enkel fråga till ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden om utredningen 
tillgänglighetsanpassa vid bryggorna

2019/238 12

§ 173 Motion angående samtal om stadshandelns framtid 2019/240 13

§ 174
Interpellation till kommunstyrelsen ordförande 
angående arbetslöshet och arbetslösas situation i 
Ystads kommun

2019/241 14

§ 175 Motion om en handlingsplan för borttagande av 
engångsplast 2019/242 15

§ 176 Motion om klimatnödläge och klimatneutralitet 2019/245 16

§ 177 Val av nämndemän 2019 2019/66 17

§ 178 Efterval av ersättare i myndighetsnämnden efter 
Mike Enocksson (S) 2019/189 18

§ 179

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i 
valnämnden och gode man vid 
lantmäteriförrättningar samt därav föranlett 
fyllnadsval

2019/236 19

§ 180
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i 
socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval efter 
Eva Ellesson (M)

2019/243 20

§ 181 Kompensation för löneökningar 2019 2019/216 21 - 22

§ 182 Revidering av reglemente för intern kontroll i Ystads 
kommun 2019/213 23

§ 183 Sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige 2019/197 24 - 25
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

§ 184 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 1/2019 2019/180 26 - 27

§ 185 Tilläggsanslag för ombyggnation till LSS-lägenheter 
samt hyra av lokal för daglig verksamhet 2019/130 28

§ 186 Ekonomisk uppföljning per 30 april 2019 för 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2019/178 29

§ 187 Redovisning av inkomna medborgarförslag 2019/1 30

§ 188 Övrigt 31
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 167  

Justerares signatur 

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige konstaterar att inga frågor har kommit in till kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Allmänheten har två gånger per år möjlighet att ställa frågor till ledamöter i 
kommunfullmäktige.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 168 Dnr 2019/184

Justerares signatur 

Omdisponering av investeringsmedel från projekt 
Fridhemsgatan till projekt Dragongatan

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att för 2019 kvarstående budgeterade medel, 1 822 000 kronor, 
avseende investeringsprojektet för Fridhemsgatan ombudgeteras till projektet Dragongatan 
för att finansiera uppkommit underskott i detta projekt.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett förslag att det inom investeringsbudgeten 
för 2019 flyttas medel från investeringsprojektet Fridhemsgatan, 1 822 tkr, till projektet 
Dragongatan.
Bakgrunden till förslaget är att ombyggnationen av Dragongatan, som Trafikverket har drivit, 
överskrider budgeterat belopp. Den totala utgiften för projektet beräknas uppgå till 8,8 mnkr, 
vilket är cirka 1,8 mnkr mer än budgeterat.

Samtidigt gör samhällsbyggnadsnämnden bedömningen att ombyggnationen av 
Fridhemsgatan kan flyttas fram i tiden. Projekteringen planeras nu ske först 2021. 
Investeringsbudgeten för detta projekt, som för 2019 uppgår till 1,8 mnkr, kan därmed 
omdisponeras till tidigare nämnt projekt avseende Dragongatan. Nämnden avser att till 2021 
återkomma med äskande om nya medel till Fridhemsgatan. 

Det är positivt att samhällsbyggnadsnämnden inkommer med förslag till finansiering av 
överskridandet rörande projekt Dragongatan genom omdisponering. Ledning och utveckling 
delar därför bedömningen att budgetmedel bör flyttas enligt nämndens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen den 27 maj 2019,
Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden den 12 juni 2019, § 94,
Tjänsteskrivelse av controller Peter Andersson den 26 juni 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 14 augusti 2019 § 103,
Beslut i kommunstyrelsen 28 augusti 2019 § 164.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 168 Dnr 2019/184

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att för 2019 kvarstående budgeterade medel, 
1 822 000 kronor, avseende investeringsprojektet för Fridhemsgatan ombudgeteras till 
projektet Dragongatan för att finansiera uppkommit underskott i detta projekt.

Föredragande
Förvaltningschef Sofia Öreberg.

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

 
 

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ledning & utveckling, ekonomi 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 169 Dnr  

Justerares signatur 

Information om utvecklingen av hamnprojektet

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Vd Björn Boström och EU-koordinator Agneta Nilsson, Ystad Hamn Logistik AB, lämnar 
information om utvecklingen av hamnprojektet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 170 Dnr 2019/190

Justerares signatur 

Förbundsordning för Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund 2019-2022

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar förbundsordning för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund att 
gälla för perioden 2019-2022.

Jäv
Johan Wahlgren anmäler jäv.

Sammanfattning av ärendet
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) ansvarar för räddningstjänsten i Tomelilla, 
Sjöbo, Simrishamns och Ystads kommuner. Förbundet är ett kommunalförbund och därför 
krävs att en förbundsordning också ska finnas. SÖRF har gett in ett förslag till ny 
förbundsordning för perioden 2019-2022 vilken föreslås antas av kommunfullmäktige.

Ärendet berör inte barn eller unga eftersom det handlar om ett förslag till ny 
förbundsordning.

Beslutsunderlag
Förslag till förbundsordning för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund,
Beslut i Simrishamns kommunfullmäktige, 17 juni 2019,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 6 augusti 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 14 augusti 2019 § 105,
Beslut i kommunstyrelsen 28 augusti 2019 § 168.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förbundsordning för Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund att gälla för perioden 2019-2022.

Föredragande
Räddningschef Mats Svensson.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 170 Dnr 2019/190

Justerares signatur 

 
 

Beslut skickas till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Tomelilla kommun
Kansliavdelningen/författningssamling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 171 Dnr 2019/237

Justerares signatur 

Interpellation om LAS

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Göran Brante (V) har lämnat in en interpellation om LAS ställd till kommunstyrelsens 
ordförande.

Beslutsunderlag
Interpellation om LAS, inkommen 13 september 2019,
Skriftligt svar från kommunstyrelsens ordförande 17 september 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 172 Dnr 2019/238

Justerares signatur 

Enkel fråga till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden om 
utredningen tillgänglighetsanpassa vid bryggorna

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas. 

Sammanfattning av ärendet
Göran Brante (V) har den 16 september 2019 lämnat in en enkel fråga till ordföranden i 
samhällsbyggnadsnämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 173 Dnr 2019/240

Justerares signatur 

Motion angående samtal om stadshandelns framtid

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

Sammanfattning av ärendet
Adrian Magnusson (S) har lämnat in en motion angående samtal om stadshandelns framtid, 
registrerad den 17 september 2019.

 
 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 174 Dnr 2019/241

Justerares signatur 

Interpellation till kommunstyrelsen ordförande angående 
arbetslöshet och arbetslösas situation i Ystads kommun

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Adrian Magnusson (S) har lämnat in en interpellation angående arbetslöshet och arbetslösas 
situation i Ystads kommun till kommunstyrelsens ordförande. Interpellation registrerad den 
16 september 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 175 Dnr 2019/242

Justerares signatur 

Motion om en handlingsplan för borttagande av 
engångsplast

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

Sammanfattning av ärendet
Motion från Terese Grahn (S) om en handlingsplan för borttagande av engångsplast. 
Motionen registrerad den 17 september 2019.

 
 

 
 

 

 
 

  
 

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 176 Dnr 2019/245

Justerares signatur 

Motion om klimatnödläge och klimatneutralitet

Kommunfullmäktige beslutar

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

Sammanfattning av ärendet
Göran Brante (V) och Annika Weitner (V) lämnar vid dagens sammanträde in en motion om 
klimatnödläge och klimatneutralitet.

 

 
 

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 177 Dnr 2019/66

Justerares signatur 

Val av nämndemän 2019

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser följande nämndemän till Ystads tingsrätt fr.o.m. 1 januari 2020:

Henrik Plantin,
Eva Ellesson,
Gunilla Björklund,
Kent Svensson,
Christer Bartholdi,
Lars-Erik Larsson,
Kent Andersson,
Britt-Marie Olsson,
Lars Tibell,
Doris Möller,
Peter Linde,
Ola Bengtsson,
Lena Lovén Andersson,
Per Lejon,
Börje Andersson,
Ingmar Ljunggren.

Sammanfattning av ärendet
Till Ystads tingsrätt ska kommunfullmäktige utse 16 nämndemän med tjänstgöring från 
den 1 januari 2020.

Cecilia Fahlborg (M), ordförande i valberedningen, lämnar vid dagens sammanträde förslag 
till nämndemän.

Beslut skickas till:
Ystads tingsrätt
Kansliavdelningen/förtroendemannaregister
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 178 Dnr 2019/189

Justerares signatur 

Efterval av ersättare i myndighetsnämnden efter Mike 
Enocksson (S)

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Lena Lovén Andersson (S) som förste ersättare efter Mike 
Enocksson (S) och Dan-Peter Nilsson (S) utses som andre ersättare efter Lena Lovén 
Andersson i myndighetsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 22 augusti 2019 om att utse Lena Lovén Andersson (S) 
som ersättare i myndighetsnämnden. 

Förslag till beslut
Valberedningen förslag till kommunfullmäktige är att Lena Lovén Andersson (S) går in som 
förste ersättare efter Mike Enocksson (S) och Dan-Peter Nilsson (S) utses som andre 
ersättare efter Lena Lovén Andersson i myndighetsnämnden.

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Utsedda
Myndighetsnämnden
Kansliavdelningen/förtroendemannaregistret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 179 Dnr 2019/236

Justerares signatur 

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i 
valnämnden och gode man vid lantmäteriförrättningar samt 
därav föranlett fyllnadsval

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige utsåg den 22 augusti 2019 Hardy Persson (S) till ny lekmannarevisor för 
Ystads Energi AB, Ystads Energihandel AB och revisor för Ystads kommun. 

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

 
 

 

 

Beslut skickas till:
Valberedningen
Kommunfullmäktige 17 oktober 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 180 Dnr 2019/243

Justerares signatur 

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i 
socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval efter Eva 
Ellesson (M)

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Evert Andersson (M) till ny ersättare i socialnämnden 
efter Eva Ellesson (M).

Sammanfattning av ärendet
Eva Ellesson (M) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden.

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Utsedd
Eva Ellesson 
Socialnämnden
Kansliavdelningen/förtroendemannaregister
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 181 Dnr 2019/216

Justerares signatur 

Kompensation för löneökningar 2019

Kommunfullmäktige beslutar

Kommunfullmäktige beslutar att resterande 1 155 000 kronor av de 25 602 000 kronor 
finansieras via överskottsutdelning från Kommuninvest.  

Sammanfattning av ärendet
Medel för löneökningar från 2019-04-01 finns budgeterade i kommunstyrelsens anslag för 
löneökningar. I kommunstyrelsens anslag för löneökningar finns avsatt medel för 
kompensation för löneökningar enligt centrala överenskommelser som förväntas under året. 
Det finns också pengar för kompensation till alternativa driftsformer. 

De medel som är avsatta för 2019 uppgår till 24 447 000 kr.

Enligt praxis så ska nämnderna kompenseras för de ökade lönekostnaderna enligt de centrala 
avtalen. 

I förslaget finns också en uppräkning för ersättning till politikerna på totalt 213 tkr. 
Uppräkningen för politikerna följer förändringen av inkomstbasbeloppet.

Den föreslagna kompensationen till nämnderna uppgår till 25 602 000 kronor och överstiger 
därmed budgeterat anslag för löneökningar med 1 155 000 kronor. Detta överstigande 
belopp föreslås finansieras genom höjda intäkter avseende avkastning från Kommuninvest.  

Helårseffekten för 2020 av 2019 års löneavtal blir 34,8 mnkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av controller Jan Bengtsson 20 augusti 2019,
Beslut i kommunstyrelsen 28 augusti 2019 § 163.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 181 Dnr 2019/216

Justerares signatur 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att från kommunstyrelsens anslag för löneökningar omdisponera 
24 447 000 samt att föreslå kommunfullmäktige att resterande 1 155 000 finansieras via 
överskottsutdelning från Kommuninvest.

1 504 000 kronor till Kommunstyrelsen – Ledning och utveckling, 11 818 000 kronor till 
Barn- och utbildningsnämnden, 457 000 kronor till Kulturnämnden, 677 000 kronor till 
Gymnasienämnden, 145 000 kronor till Myndighetsnämnden, 1 833 000 kronor till 
Samhällsbyggnadsnämnden, 9 157 000 kronor till Socialnämnden och 11 000 kronor till 
Revisionen.

 

 
 

 

 

Beslut skickas till:
Ledning & utveckling, ekonomi
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 182 Dnr 2019/213

Justerares signatur 

Revidering av reglemente för intern kontroll i Ystads kommun

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar revideringen av reglemente för intern kontroll i Ystads kommun.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande reglemente för intern kontroll i Ystads kommun antogs av kommunfullmäktige i 
november 2010. Förslag till reviderat reglemente har upprättats av ekonomiavdelningen.

Beslutsunderlag
Reglemente för intern kontroll i Ystads kommun,
Tjänsteskrivelse av ekonom Helen Larsson, 20 augusti 2019
Beslut i kommunstyrelsen 28 augusti 2019 § 167.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revideringen av reglemente för intern 
kontroll i Ystads kommun.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Ledning & utveckling ekonomi
Kansliavdelningen/kommunal författningssamling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 183 Dnr 2019/197

Justerares signatur 

Sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesplan för år 2020.

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

kl. 08:30

Kommunstyrelsen
kl. 09:00

Kommunfullmäktige
kl. 18:00

23 januari
8 januari 29 januari 20 februari
5 februari 26 februari 19 mars

4 mars 25 mars
Årsredovisning 2019

23 april
Årsredovisning 2019

8 april 29 april
Ekonomisk uppföljning 

per mars 2020.

14 maj

6 maj 27 maj
Ekonomisk uppföljning 

tertial 1/2020. Budget 2021.

17 juni kl. 13:00 
Ekonomisk uppföljning 

tertial 1/2020. Budget 2021.
3 juni 17 juni 20 augusti

5 augusti 26 augusti 24 september
9 september 30 september

Ekonomiuppföljning 
tertial 2/2020.

22 oktober
Ekonomiuppföljning 

tertial 2/2020.
7 oktober 28 oktober 19 november

4 november 25 november
Ekonomiuppföljning per 

oktober 2020.

17 december kl. 16:00

2 december 16 december januari 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 183 Dnr 2019/197

Justerares signatur 

Sammanfattning av ärendet
Kansliavdelningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och arbetsutskottet. Sammanträdesplanen är även kommunicerad med 
ekonomiavdelningen.

Ordinarie sammanträden hålls varje månad förutom i juli för samtliga organ. 
Kommunstyrelsens sammanträde hålls sista onsdagen i månaden, detta för att koordinera 
med den ekonomiska uppföljningen.
Sammanträdestiden för kommunfullmäktige är en torsdag kl. 18:00, kommunstyrelsen en 
onsdag kl. 09:00 och för arbetsutskottet en onsdag kl. 08:30. 

I samband med antagande av budget börjar fullmäktiges sammanträde kl. 13:00 och i 
december börjar sammanträdet kl. 16:00.

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

Barn/unga berörs inte av ärendet eftersom det handlar om en sammanträdesplanering inför 
2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 3 juli 2019,
Beslut i kommunstyrelsen den 28 augusti 2019 § 170.

 
 

 
 

 
Beslut skickas till:
Nämnderna
Kommunala bolagen
Kommunala förbunden
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 184 Dnr 2019/180

Justerares signatur 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 1/2019

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av ej verkställda gynnande 
beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
för kvartal 1 2019.

Sammanfattning av ärendet
Alla beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom 90 dagar ska efter varje kvartal rapporteras 
till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO). Informationen om vilka personer som inte fått 
sina beslut verkställda ska delges socialnämnden samt kommunens revisorer. 
Kommunfullmäktige ska ha en avidentifierad statistikrapport. När beslutet verkställts 
rapporteras det löpande. En kommun som inte verkställt besluten riskerar vite.

Ärendet är av administrativ karaktär och har inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut, kvartal 1 2019,
Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej 
verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1 2019,
Beslut i socialnämnden 23 maj 2019 § 116,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 14 augusti 2019 § 107,
Beslut i kommunstyrelsen 28 augusti 2019 § 169.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna rapporteringen av ej 
verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade för kvartal 1 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 184 Dnr 2019/180

Justerares signatur 

Förslag till beslut under sammanträdet
Annika Weitner (V) yrkar att ärendet återremitteras och kompletteras med information om 
genererad vitessumma och beräknad kötid innan beslutet kan verkställas.

Christian Persson (M) yrkar avslag på återremissen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
att ärendet ska avgöras i dag.

Beslut skickas till:
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 185 Dnr 2019/130

Justerares signatur 

Tilläggsanslag för ombyggnation till LSS-lägenheter samt 
hyra av lokal för daglig verksamhet

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner tilläggsanslag för investeringen med 5,5 mkr för att bygga 
om lokalen på Nattviolsvägen till tre lägenheter enligt LSS (lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). Finansiering sker genom upplåning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 28 augusti 2019 att godkänna tilläggsanslag för 
ombyggnation till LSS lägenheter. Förslaget till beslut har kompletterats med hur 
finansieringen ska ske. Ärendet lämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av verksamhetschef Maria Posa 7 mars 2019, 
Beslut i socialnämnden 17 april 2019 § 90/2019-04-17
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson Skoglund 9 augusti 2019,
Beslut i kommunstyrelsen 28 augusti 2019 § 166/2019,
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 13 september 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tilläggsanslag för investeringen 
med 5,5 mkr för att bygga om lokalen på Nattviolsvägen till tre lägenheter enligt LSS (lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade). Finansiering sker genom upplåning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jan Erlandsson (-) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

 
 

Beslut skickas till:
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 186 Dnr 2019/178

Justerares signatur 

Ekonomisk uppföljning per 30 april 2019 för Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tar del av uppföljningen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
för tertial 1, 30 april 2019.

Sammanfattning av ärendet
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund beslutade den 27 maj 2019 att godkänna den 
ekonomiska uppföljningen per 30 april 2019 och överlämna den till medlemskommunerna.

Ärendet är av administrativ karaktär och behöver inte barnchecklistas.

Beslutsunderlag
Delårsrapport tertial 1 2019, 30 april 2019,
Beslut i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 27 maj 2019 § 27,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 14 augusti 2019 § 106,
Beslut i kommunstyrelsen 28 augusti 2019 § 165.

 
 

 

  

Beslut skickas till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Tomelilla kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 187 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
Monika Norrman: utredning av tidigare 
framtagna alternativ för gång- och cykelvägen 
Hammar-Skillinge

Kommunstyrelsen

Jennie Jönsson: reglerad tid/tidsredovisnings-
plikt för kommunal- och oppositionsråd

Kommunstyrelsen

Kurt Andersson: utveckla byalagen med en 
budget

Kommunstyrelsen

Hans Ahlström: övergångsställe och 
ljussignaler på Malmövägen

Samhällsbyggnadsnämnden

Annbritt Douhan Wretman: flytt av busskur Samhällsbyggnadsnämnden
Mikael Wiberg: städning i Köpingebro Samhällsbyggnadsnämnden

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 utredning av tidigare framtagna alternativ för gång- och cykelvägen 
Hammar-Skillinge.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår att medborgarförslaget om utredning av tidigare framtagna 
alternativ för gång- och cykelvägen Hammar-Skillinge tas upp till behandling.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

KF § 188    

Justerares signatur 

Övrigt

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Jan Erlandsson (-) meddelar att han från den 1 oktober lämnar sina uppdrag i Ystads 
kommun på grund av flytt till annan kommun.

Mårten Mårtensson (S) meddelar att det är dags att uppmärksamma dem som berikar Ystads 
kulturliv och uppmanar till att lämna in nominering av kulturpristagare och kulturstipendiat 
senast den 30 september.
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