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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-01-17

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)
Tomas Landgren (SD)
Göran Brante (V)
Elisabeth Håkansson (C)
Kristina Bendz (M)
Stefan Engdahl till och med 1 §
Gunilla Andersson (M) från och med kl. 18.20 § 2
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)
Kent Mårtensson (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Göran Göransson (KD)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (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)
Eva Bramsvik-Håkansson (C)
Börje Andersson (C)
Mohammad Omran (KD)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Madeleine Söderlund Hägg (C)
Isabelle Strandhagen (S)
Vicki Svedrell (V)
Peter Lindhe (SD)
Nils-Evert Erlandsson (C)

Justerares
signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-01-17

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf

Ärende

Diarienr

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Kishor Peneff (KD)
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12

2018/251

Information från ungdomsfullmäktige
För kännedom: Handlingsprogram för Sydöstra
Skånes Räddningstjänstförbund 2019-2022
Val av ersättare i socialnämnden efter Berit
Bengtsson (SD)
Val av huvudmän för Sparbanken Syd t o m stämma
2023 och fyllnadsval t o m stämma 2022
Fyllnadsval av kommunrevisor efter Billy Nielsen
Val av ledamot och ersättare till Sydöstra Skånes
samordningsförbund för perioden 2019-01-01-202212-31
Korrigering av beslut för val av förtroendevalda
mandatperioden 2018-2022
Val av ledamot till stiftelsen för Anna och F W
Thorssons och Ingeborg och Emil A Borgs stiftelse
Godkännande av ansökan om vattenskyddsområde
med tillhörande vattenskyddsföreskrifter
Godkännande av avtal för vattenleverans till
Simrishamns kommun
Godkännande av regler för åläggande om
gångbanerenhållning med mera
Överföring av hamnutskottets uppgifter till
kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

4
2018/258 5
2019/19

6

2018/234 7
2018/248 8
2019/8

9

2018/195 10
2019/18

11 - 12

2018/242 13 - 15
2018/244 16 - 17
2018/243 18 - 19
2018/261 20 - 24

§ 13

Redovisning av inkomna medborgarförslag

2018/1

25

§ 14

Motion om politikers arvoden

2019/6

26

§ 15

Motion cykelväg Hammar-Skillinge

2019/9

27

2019/11

28

2019/20

29

§ 16
§ 17

Motion om att införa koldioxidbudget i Ystads
kommun
Motion om ny språkintroduktion i enhetlig
studiegrupp för nyanlända

Justerares
signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-01-17

KF § 1

Dnr

Information från ungdomsfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Föredragande
William Schmatz, ordförande ungdomsfullmäktige, Klara Karlsson, vice ordförande
ungdomsfullmäktige, Tristan Farkas, sekreterare ungdomsfullmäktige och Alexandra Piper,
vice sekreterare ungdomsfullmäktige

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-01-17

KF § 2

Dnr 2018/258

För kännedom: Handlingsprogram för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund 2019-2022
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att lägga handlingsprogrammet för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund 2019-2022 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har beslutat om ett handlingsprogram för perioden
2019-2022. Handlingsprogrammet delges fullmäktige som en information.

Beslutsunderlag
SÖRF § 48 2018-11-26 Handlingsprogram för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
2019-2022
Handlingsprogram 2019-2022

Föredragande
Mats Svensson, räddningschef

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-01-17

KF § 3

Dnr 2019/19

Avsägelse och val av ersättare i socialnämnden efter Berit
Bengtsson (SD)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att befria Berit Bengtsson (SD) från uppdraget som ersättare i
socialnämnden och att bordlägga frågan om att utse ersättare efter Berit Bengtsson.

Beslutsunderlag
Berit Bengtssons avsägelse 2019-01-16

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) uppger att valberedningen föreslår att frågan om att utse ersättare efter
Berit Bengtsson ska bordläggas.

Beslut skickas till:
Berit Bengtsson
Jenny Nilsson, nämndsekreterare socialnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-01-17

KF § 4

Dnr 2018/234

Val av huvudmän för Sparbanken Syd
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att utse Bo Frense (KD), Clifford Härstedt (M), Roger Jönsson
(S), Thomas Micha (S), Peter Lindhe (SD) och Lars-Erik Larsson (SD) till huvudmän för
Sparbanken Syd till och med Sparbankens Syds stämma år 2023 samt att utse Börje
Andersson (C) till huvudman för Sparbanken Syd till och med Sparbankens Syds stämma
2022.

Sammanfattning av ärendet
Sparbanken Syd har begärt att Ystads kommun ska utse sex nya huvudmän för Sparbanken
Syd till och med Sparbankens Syd stämma år 2023 samt genomföra fyllnadsval efter Håkan
Matsson (C) som var vald som huvudman till och med Sparbankens Syds stämma år 2022.

Beslutsunderlag
Brev från Sparbanken Syd 2018-11-12, 2019-01-04 och 2019-01-14

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) uppger att valberedningen föreslår att fullmäktige utser Bo Frense
(KD), Clifford Härstedt (M), Roger Jönsson (S), Thomas Micha (S), Peter Lindhe (SD), LarsErik Larsson (SD) till huvudmän för Sparbanken Syd till och med Sparbankens Syds stämma
år 2023 samt utser Börje Andersson (C) till huvudman för Sparbanken Syd till och med
Sparbankens Syds stämma 2022.

Beslut skickas till:
Sparbanken Syd
Valda

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-01-17

KF § 5

Dnr 2018/248

Fyllnadsval av kommunrevisor efter Billy Nielsen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att inte utse någon kommunrevisor efter Billy Nielsen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut §159/2018
Billy Nielsens avsägelse 2018-11-30

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) uppger att valberedningen föreslår kommunfullmäktige att inte utse
någon kommunrevisor efter Billy Nielsen.

Beslut skickas till:
Bo Lönnerblad (M)

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-01-17

KF § 6

Dnr 2019/8

Val av ledamot och ersättare till Sydöstra Skånes
samordningsförbund
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jan Erlandsson (-) till ledamot och Roger Jönsson (S)
till ersättare för Sydöstra Skånes samordningsförbund för perioden den 1 januari 2019 till och
med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska utse ledamot och ersättare till styrelsen för Sydöstra Skånes
samordningsförbund för perioden den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022.
Styrelsen består av sju ledamöter och sju ersättare från förbundets medlemmar som är
Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt kommunerna Simrishamn,
Sjöbo, Tomelilla och Ystad.
Beslutet berör inte barn och unga då det är av administrativ karaktär.

Beslutsunderlag
E-post från Sydöstra Skånes samordningsförbund 2018-12-17
Tjänsteskrivelse av Åsa Björkman Holmberg 2019-01-04

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) uppger att valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Jan
Erlandsson (-) till ledamot och Roger Jönsson (S) till ersättare för Sydöstra Skånes
samordningsförbund för perioden den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022.

Beslut skickas till:
Sydöstra Skånes samordningsförbund, Bengt Persson
Valda

Justerares signatur

9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-01-17

KF § 7

Dnr 2018/195

Korrigering av beslut för val av förtroendevalda
mandatperioden 2018-2022
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att korrigera val av förtroendevalda enligt kommunfullmäktiges
beslut § 162 den 6 december 2018 enligt följande. Paula Larsson Jarl (M), vice ordförande i
kulturnämnden, Kaj Jönsson (S), vice ordförande i Ystad Hamn Logistik AB samt Kim
Grahn (S), vice ordförande i Ystad Teateraktiebolag.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges protokoll § 162 den 6 december 2018 saknas titeln ”vice ordförande”
framför Kaj Jönsson (S) för Ystad Hamn Logistik AB, titeln ”vice ordförande” framför Kim
Grahn (S) i Ystad Teateraktiebolag och titeln ”vice ordförande” framför Paula Larsson Jarl
(M). Kommunfullmäktige beslutade dock den 6 december 2018 att välja Paula Larsson Jarl
(M) till vice ordförande för kulturnämnden, Kaj Jönsson (S) till vice ordförande för Ystad
Hamn Logistik AB och Kim Grahn (S) till vice ordförande i Ystad Teateraktiebolag, vilket
framgår av webbsändningen för kommunfullmäktiges sammanträde den aktuella dagen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 162, dnr 2018/195 från 2018-12-06.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att korrigera val av förtroendevalda enligt kommunfullmäktiges
beslut § 162 den 6 december 2018 enligt följande. Paula Larsson Jarl (M), vice ordförande i
kulturnämnden, Kaj Jönsson (S), vice ordförande i Ystad Hamn Logistik AB samt Kim
Grahn (S), vice ordförande i Ystad Teateraktiebolag.
Beslut skickas till:
Respektive bolag/nämnd
Gun Jönsson, löneadministratör

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-01-17

KF § 8

Dnr 2019/18

Val av ledamot till stiftelsen för Anna och F W Thorsson och
Ingeborg och Emil A Borg
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 6 december 2018
§ 162 att utse Britt-Marie Olsson (S) till ledamot i utdelningsnämnden i stiftelsen för Anna
och F W Thorsson och Ingeborg och Emil A Borg.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges beslut den 6 december 2018 § 162 att
utse Ingemar Andersson (M) till ledamot i utdelningsnämnden i stiftelsen Anna och F W
Thorsson och Ingeborg och Emil A Borg fortsatt ska gälla.

Sammanfattning av ärendet
Av ett beslut från Kammarkollegiet den 26 februari 1999 punkten 4 framgår att utdelningen
av avkastningen från Anna och F W Thorssons och Ingeborg och Emil A Borgs stiftelse ska
handhavas av en utdelningsnämnd, bestående av fem personer, nämligen
kommunfullmäktiges ordförande, ytterligare en person från kommunfullmäktige och tre
ledamöter utsedda av Ystads arbetarekommun. Utdelningsnämnden utses för en tid av fyra
år.
Kommunfullmäktige beslutade den 6 december 2018 §162 att välja Ingemar Andersson (M)
och Britt-Marie Olsson (S) till ledamöter i Anna och F W Thorssons och Ingeborg och Emil
A Borgs stiftelse. Beslutet var felaktigt dels på så sätt att två ledamöter i stället för en valdes
till ledamöter i den aktuella nämnden, dels på så sätt att Britt-Marie Olsson inte är ledamot av
fullmäktige.
Ärendet är av administrativ karaktär och berör således inte barn eller unga.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut §162 2018-12-06
Kammarkollegiets beslut 1999-02-26 dnr 431-10201-98

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-01-17

KF § 8

Dnr 2019/18

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) uppger att valberedningen beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
Ingemar Andersson (M) ska representera fullmäktige i utdelningsnämnden för den aktuella
stiftelsen.
Kent Mårtensson (S) yrkar att Mårten Mårtensson (S) ska representera fullmäktige i
utdelningsnämnden för den aktuella stiftelsen.

Beslutsgång
Ordförande frågar först fullmäktige om Ingemar Andersson ska vara den som representerar
fullmäktige i den aktuella utdelningsnämnden och därefter om Mårten Mårtensson ska vara
den som representerar fullmäktige i den aktuella utdelningsnämnden och finner att
fullmäktige beslutat att Ingemar Andersson ska vara kommunfullmäktiges representant.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige genomför sluten omröstning. Med 25 röster för Ingemar Andersson
och 24 röster för Mårten Mårtensson beslutar kommunfullmäktige att beslutet den
6 december 2018 § 162 om att Ingemar Andersson (M) ska vara ledamot i
utdelningsnämnden för den aktuella stiftelsen fortfarande ska gälla.
Beslut skickas till:
Britt-Marie Olsson
Ingemar Andersson
Administratör för stiftelsen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-01-17

KF § 9

Dnr 2018/242

Godkännande av ansökan om vattenskyddsområde med
tillhörande vattenskyddsföreskrifter
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till vattenskyddsområde med tillhörande
vattenskyddsföreskrifter och ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att lämna in
ansökan till Länsstyrelsen i Skåne för fastställande.

Sammanfattning av ärendet
Ystads kommun har tagit fram ett förslag gällande nya vattenskyddsområden för kommunens
grundvattentäkter i Glemmingebro, Stora Herrestad och Nedraby. Nya vattenskyddsområden
ska skydda vattnet så att vattentäkten kan användas idag och lång tid framöver. Syftet är att
säkra tillgången till grundvatten som kan behandlas till rent dricksvatten.
Vattentäkterna i dessa områden har vattenskyddsområden som fastställdes under 1970/
80-talet. Mycket har hänt sedan dess, svensk lagstiftning har förändrats och miljöbalken
tillkom 1999. Vattenmyndigheten har tagit fram ett åtgärdsprogram för att säkerställa att
EU:s vattendirektiv efterlevs och att god vattenkvalitet bibehålls. I åtgärdsprogrammet
framgår det att utbredningen för vattenskyddsområden som fastställts före miljöbalkens
inrättande ska ses över och att tillhörande vattenskyddsföreskrifter ska revideras för att
uppnå tillräckligt skydd av våra vattentäkter.
Det finns ett politiskt mål för kommunen som säger att ”kommunens vattentäkter ska ha ett
långsiktigt skydd” och arbetet följer det som beslutats i vattenplanen för Ystads kommun.
Ett vattenskyddsområde är indelat i primär, sekundär och tertiär skyddszon. Områdenas olika
utbredning har tagits fram utifrån omfattande hydrogeologiska mätningar och beräkningar,
men även utifrån genomförd riskinventering över potentiella föroreningskällor.
Till primär och sekundär skyddszon hör specifika vattenskyddsföreskrifter, som närmare
beskriver vad som gäller i respektive område. Vattenskyddsföreskrifterna är ett komplement
till gällande lagstiftning som finns för att skydda mark och vatten.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-01-17

KF § 9

Dnr 2018/242

Via en workshop har såväl miljöförbundet, Räddningstjänsten (SÖRF), driftpersonal
på vattenverket samt planarkitekter i Tomelilla och Ystads kommun getts möjlighet att
påverka utformningen av föreskrifterna.
Tidigt samråd har genomförts tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne län.
Berörda fastighetsägare har bjudits in till fem öppna informationsmöten och ett separat
möte med LRF har ägt rum.
Förslaget har kommunicerats med SGU, Naturskyddsföreningen, Trafikverket, Eon och
Ystad Energi.
Berörda fastighetsägare och andra intressenter gavs möjlighet att lämna synpunkter under
en sexveckorsperiod. Samtliga synpunkter har besvarats och en del av synpunkterna har
resulterat i ändringar eller tillägg till ursprungligt förslag.
Synpunkter och ändringar har delgetts berörda markägare via ett uppföljningsmöte.
När ansökan inkommer till Länsstyrelsen i Skåne län görs en delgivning enligt fastighetsförteckning och kungörelse i tidning. Därefter följer minst en månads yttrandetid.
Länsstyrelsen kan begära in ytterligare handlingar från kommunen och när utredningen
anses fullgjord tas beslut om fastställande. Beslutet gäller omedelbart men för pågående
markanvändning finns en övergångsbestämmelse som innebär att en fastighetsägare eller
verksamhetsutövare har två år på sig att anpassa verksamheten för tillkommande krav.
Eventuell överklagan av länsstyrelsens beslut sker till regeringen.
I de fall där vattenskyddsföreskrifterna medför påtagligt försvårande av pågående
markanvändning har markägaren rätt att få frågan om ersättning prövad enligt 31 §
miljöbalken. I de fall där det är aktuellt med förbud som påverkar pågående markanvändning
har kommunen för avsikt att upprätta avtal om ersättning istället för att behandla
ersättningsanspråk i domstol. Ersättningen har bestämts genom värdering av oberoende
värderingsman. Fyra stycken fastighetsägare är enligt värderingsmannen berättigade till
ersättning om totalt 1,4 mkr.

Beslutsunderlag
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 14 november 2018 § 167,
Karta Glemmingebro vattenskyddsområde,
Vattenskyddsföreskrifter Glemmingebro vattentäkt,
Karta Nedraby vattenskyddsområde,
Vattenskyddsföreskrifter Nedraby vattentäkt,
Karta Stora Herrestad vattenskyddsområde,
Vattenskyddsföreskrifter Stora Herrestad vattentäkt,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 december 2018 § 126.
Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-01-17

KF § 9

Dnr 2018/242

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter och ge samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att lämna in ansökan till Länsstyrelsen i Skåne för fastställande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut skickas till:
Processingenjör Pernilla Jägerfall

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-01-17

KF § 10

Dnr 2018/244

Godkännande av avtal för vattenleverans till Simrishamns
kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalsförslag för vattenleverans till Simrishamns
kommun.

Sammanfattning av ärendet
Simrishamns kommun är intresserat av att köpa vatten av Ystads kommun. På uppdrag av
samhällsbyggnadsnämnden har förvaltningen utrett om det är möjligt att leverera efterfrågade
1730 m3 vatten per dygn till Simrishamns kommun. Utredningen har även omfattat Ystads
kommuns planer på att ansluta Löderups Strandbad under perioden 2020-2025 enligt
beslutad VA-utbyggnadsplan.
Resultatet av de utredningar som tagits fram visar att vattenleveranserna till Simrishamn kan
möjliggöras om vattenledningsnätet i de östra delarna av Ystads kommun försärks med en
tryckstegringsstation placerad vid Fårarp samt en ny vattenledning mellan Löderup och
Borrby. Dessa investeringar ska fullt ut finansieras av Simrishamns kommun.
Vattenleverans till Simrishamn och anslutningen av Löderups Strandbad förutsätter en
utbyggnad av produktionskapaciteten på Glemmingebro vattenverk. En utredning avseende
utbyggnad av Glemmingebro vattenverk i två etapper har tagits fram. Etapp 1 innebär en
utbyggnad under perioden 2020-2023 för överföring av dricksvatten till Simrishamn samt
en utökad kapacitet för anslutning av Löderups Strandbad. Etapp 2 innebär en utbyggnad
efter år 2030 till full kapacitet vad gäller tillgängligt grundvatten enligt vattendom.
Investeringskostnaden fördelas efter kapacitet till respektive kommun.
Föreliggande avtal är framtaget av en oberoende jurist i samarbete med kommunernas
VA-enheter. Avtalet omfattar investeringar för vattenverk och distribution av dricksvatten
från Ystad till Simrishamn och reglerar parternas åtagande gällande bland annat:
a) Förutsättningar för leverans av dricksvatten
b) Förutsättningar för köp av dricksvatten
c) Villkor för avgifter och betalning
d) Fördelningsnycklar investeringskostnader för vattenverk, tryckstegringsstation och
vattenledningar
e) Fördelningsnycklar driftkostnader för vattenverk, tryckstegringsstation och vattenledningar
f) Reservvattenförsörjning
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Avtalet om vattenleveranser tillgodoser Simrishamns intresse av att långsiktigt säkra
tillgången till dricksvatten i kommunens södra delar. Det innebär även det motsatta att
Ystads kommun kan få vatten till kommunens östra delar från Simrishamn om det behövs i
nödsituationer. Det är en möjlighet att ytterligare säkra vattenleveranserna om det blir kris.
Gemensamma infrastruktursatsningar i vattenverk och vattenledningsnät är ett resursoptimalt sätt att utveckla vattenförsörjningen i regionen. Det innebär ekonomiska
stordriftsfördelar i och med att de fasta produktionskostnaderna kan fördelas på större
produktionsvolymer. Avtalet om vattenleverans är en uppgörelse som är gynnsam för
båda parterna och därmed för invånarna i respektive kommun.

Beslutsunderlag
Kompletterande kapacitetsutredning vattenledningsnät Nybro Glemminge,
Kapacitetsutredning av vattenledningsnät,
Bilaga 2 Kostnadsfördelning för investeringskostnader på Glemmingebro vattenverk,
Bilaga 1 Karta över anläggningar vilka Simrishamn ska bekosta till 100 %,
Avtalsförslag om leverans av dricksvatten Simrishamns kommun,
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 14 november 2018,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 december 2018, § 127.

Föredragande
Christina Molin, VA-chef

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalsförslag för vattenleverans
till Simrishamns kommun.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kristina Bendz (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Eva Bramsvik-Håkansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Göransson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
VA-chef Christina Molin
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Godkännande av regler för åläggande om
gångbanerenhållning med mera
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att anta regler för Åläggande om gångbanerenhållning med
mera.

Sammanfattning av ärendet
Ystads kommun har idag regler för gångbanerenhållning med mera dessa antogs av
kommunfullmäktige den 21 december 1995, § 217. Dessa regler beslutades med stöd av
renhållningslagen. Renhållningslagen upphörde att gälla den 1 januari 1999. Kommunens
nuvarande regler gällande gångbanerenhållning är ändå gällande då beslutet togs före den
1 januari 1999. Kommunfullmäktige bör besluta om nya regler för åläggande om
gångbanerenhållning med stöd av gällande lagstiftning, vilka idag är lag (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt förordningen (1998:929)
om gaturenhållning och skyltning.
De skillnader som finns mellan gällande regler och de av förvaltningen förslagna regler är:
 Tillägg att rännstensbrunnar skall hållas rena från grenar, löv och annat skräp.
 Ett förtydligande att den fastighetsägare som inte följer åläggandet kan bli skyldig
att ersätta kommunen för de kostnader som gärningen föranleds kommunen.
Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att godkänna förslaget till regler för
Åläggande om gångbanerenhållning med mera samt överlämna reglerna till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Beslutet ska gälla från och med den 1 januari 2019 och
ersätter äldre beslut i kommunen om fastighetsägares ansvar för gångbanerenhållningen.

Beslutsunderlag
Ystads kommuns regler om Åläggande av gångbanerenhållning med mera, antagna
av kommunfullmäktige den 21 december 1995, § 217
Förslag till nya regler för Åläggande om gångbanerenhållning med mera 2018
Tjänsteskrivelse av trafikingenjör Tobias Gustafsson den 25 oktober 2018,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 december 2018 § 128.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta regler för åläggande om
gångbanerenhållning med mera.
Justerares signatur
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Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Trafikingenjör Tobias Gustafsson
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Överföring av hamnutskottets uppgifter till kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar med stöd av en minoritet av ledamöterna att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsmotivering
Ystad är en hamnstad. Ystads kommun har ett hamnutskott som utöver investeringarna
också hanterar strategiska frågor och har en fördjupning i hamnfrågorna. Förutsättningar för
att investeringarna ska bli aktuella. Någon konsekvensanalys av vad det medför att Ystads
kommun är utan hamnutskott är inte gjord.

Sammanfattning av ärendet
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen ska
kommunstyrelsen beträffande hamnverksamheten:


I samråd med Ystad Hamn Logistik AB ta initiativ till investeringar i form av ny-, tilloch ombyggnader av byggnader och anläggningar i hamnområdet



Framlägga förslag angående investeringar i form av ny-, till- och ombyggnader av
byggnader och anläggningar i hamnområdet



Säkerställa att plan för underhåll av hamnens fastigheter är upprättad och följs



Ansvara för skatt och försäkring avseende byggnader och anläggningar i
hamnområdet



Verkställa av kommunfullmäktige, i budget eller på annat sätt, beslutade investeringar
i hamnområdet och därvid besluta om antagande av anbud



I övrigt bevaka kommunens angelägenheter beträffande hamnområdets utveckling

Vidare anges i kommunstyrelsens reglemente att det inom kommunstyrelsen ska finnas ett
hamnutskott Utskottet består av tre ledamöter och två ersättare. Ersättare kan närvara vid
utskottets/beredningens sammanträden även då ersättaren ej tjänstgör.

Justerares signatur

20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-01-17

Kommunfullmäktige

KF § 12
Dnr 2018/261
Utskottet ska enligt reglementet bereda ärenden som är av strategisk betydelse för
kommunen samt ta beslut enligt gällande delegationsordning för hamnverksamheten och i
övrigt bevaka kommunens angelägenheter avseende utvecklingen inom hamnverksamheten.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att kommunstyrelsens reglemente ska ändras på så
sätt att kommunstyrelsen inte längre ska ha något hamnutskott och att de frågor som har
behandlats av hamnutskottet istället ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott, som
även är politisk styrgrupp för Hamnstadenprojektet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 2 2019-01-09
Tjänsteskrivelse av kommundirektör Jonas Rosenkvist 18 december 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen inte längre
ska ha ett hamnutskott samt att hamnutskottets uppgifter istället delegeras till
kommunstyrelsens arbetsutskott samt att reglemente och delegationsordning för
kommunstyrelsen ska ändras till följd av beslutet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kristina Bendz (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar att ärendet ska återremitteras med följande motivering.
Ystad är en hamnstad. Ystads kommun har ett hamnutskott som utöver investeringarna
också hanterar strategiska frågor och har en fördjupning i hamnfrågorna. Förutsättningar för
att investeringarna ska bli aktuella. Någon konsekvensanalys av vad det medför att Ystads
kommun är utan hamnutskott är inte gjord.
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds yrkande.
Elisabeth Håkansson (C) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds yrkande.
Mårten Mårtensson (S) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds yrkande.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds yrkande.
Göran Brante (V) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds yrkande.
Paul Svensson (SD) yrkar avslag på Cecilia Magnusson-Svärds yrkande.
Adrian Magnusson (S) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds yrkande.

Beslutsgång
Ordförande frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag respektive om ärendet ska
återremitteras och finner att fullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs.
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Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande propositionsordning.
JA= avgöra ärendet i dag
NEJ = återremittera ärendet
Med 25 JA-röster och 24 NEJ-röster beslutar fullmäktige med stöd av en minoritet av
ledamöterna att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen med motivering som framgår
under förslag till beslut under sammanträdet.
Beslut skickas till:
Åsa Björkman Holmberg
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Redovisning av inkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutar
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.

Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har lämnats in till kansliavdelningen och föreslås överlåtas till
nämnd/styrelse alternativt avvisas enligt nedan:
Medborgarförslag
Carl Bengtsson: om annonsering av
kommunfullmäktiges sammanträden

Överlåts till
Kommunstyrelsen

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

Beslut skickas till:
Carl Bengtsson
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Motion om politikers arvoden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att skicka den till kommunstyrelsen
för fortsatt behandling.

Beslutsunderlag
Göran Brantes (V) motion om politikers arvoden 2019-01-03
Beslut skickas till:
Göran Brante
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Motion cykelväg Hammar-Skillinge
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att skicka den till kommunstyrelsen
för fortsatt behandling.

Beslutsunderlag
Elisabeth Håkanssons (C) motion om tillgänglig och säker cykelväg mellan Hammar och
Skillinge

Beslut skickas till:
Elisabeth Håkanssson
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Motion om att införa koldioxidbudget i Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att skicka den till kommunstyrelsen
för fortsatt behandling.

Beslutsunderlag
Marcus Bräutigams (MP) och Malin Nilssons (MP) motion om att införa koldioxidbudget i
Ystads kommun 2019-01-09

Beslut skickas till:
Motionärerna
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Motion om ny språkintroduktion i enhetlig studiegrupp för
nyanlända
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att skicka den till kommunstyrelsen
för fortsatt behandling.

Beslutsunderlag
Leif Olsson Svenssons (SD) och Jan-Åke Isakssons (SD) motion om ny språkintroduktion i
enhetlig studiegrupp för nyanlända 2019-01-16
Beslut skickas till:
Motionärerna
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