
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Datum
2019-03-14

Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset klockan 18:00-21:50

Beslutande Se sidan 2

Övriga
närvarande

 Charlotte Åman Persson(M)
 Lennart Johansson (M)
 Clifford Härstedt (M)
 Lena Lovén Andersson (S) fram till kl. 21:38
 Thomas Micha (S)
 Lilian Borén (S)
 Madeleine S Hägg (C)
 Kishor Peneff (KD) 31-41 §§ fram till kl. 19:53
 Kenneth Andersson (SD)

 

Utses att justera Johan Wahlgren (M) Elisabeth Håkansson (C)

Justeringens            Nya Rådhusets kansli, Österports torg i Ystad den 28 mars 2019 från kl. 14. 
plats och tid  

Paragrafer: 31-51 §§

Underskrifter

Sekreterare …………………………………………………………………
Henrik Nandra

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

Justerare …………………………………………………………………
Johan Wahlgren (M) Elisabeth Håkansson (C)

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-03-14

Datum då anslaget sätts upp 2019-04-02

Datum när anslaget tas ned 2019-04-23

Förvaringsplats för protokollet Nya Rådhusets kansli, Österports torg i Ystad

Underskrift ...........................................................................................................
Henrik Nandra
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum
2019-03-14

Beslutande Henrik Plantin (M), ordförande
Urban Fasth (L)
Mike Enocksson (S)
Sverker Meyer (M)
Magnus Anderberg (M)
Kevin Rasmussen (S)
Johan Wahlgren (M)
Ingemar Andersson (M)
Malin Nilsson (MP)
Thomas Heinrich (SD)
Göran Brante (V)
Elisabeth Håkansson (C)
Kristina Bendz (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Adrian Magnusson (S)
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) fram till kl. 21:09 § 46
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Annika Weitner (V)
Eva Bramsvik-Håkansson (C)
Jan Erlandsson (-)
Börje Andersson (C)
Mohammad Omran (KD) fram till 19:53 § 41
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Stefan Engdahl (M) ersättare för Olof Eriksson Jolom (M)
Henrik Berven (C) ersättre för Martin Andersson (C)
Isabelle Strandhagen (S) ersättare för Lisbeth Karlsson (S)
Lars Toftemar (S) ersättare för Per-Ola Nilsson (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Peter Lindhe (SD) ersättare för Susan Berg (SD)
Bengt Gunnarsson (SD) ersättare för Tomas Landgren (SD)
Karin Olsson Lindström (L) ersättare för Per-Olof Lind (L)
Kishor Peneff (KD) ersättare för Mohammad Omran (KD) från 19:53 
§ 42
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum
2019-03-14

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida

31 § Information Ystadbostäder/Ystads 
Industrifastigheter

32 § Val av huvudman för Skurups sparbank 2019/48

33 §
Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden samt därav föranlett 
fyllnadsval efter Pia Ellingsworth (SD)

2019/68

34 §

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, socialnämnden och som 
ordinarie ledamot i valberedningen samt därav 
föranlett fyllnadsval  efter Vicki Svedrell (V)

2019/86

35 § Ändring Revisorernas uppdrag 2019/37

36 § Utbetalning av kommunalt partistöd för 2019 2019/27

37 § Beslut om summa för kulturpris och 
kulturstipendium 2018/265

38 §
Beslut om uppdrag att inventera intresset för att 
upprätta en gemensam brukarstyrd verksamhet i 
sydöstra Skåne

2018/142

39 § Svar på motion om politikers arvoden 2019/6

40 § Svar på motion om ett samhälle som är tillgängligt 
för alla 2018/124

41 § Svar på motion om återinför tjänsten som syn- och 
hörselinstruktör 2018/125

42 § Överföring av hamnutskottets uppgifter till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018/261

43 § Redovisning av inkomna medborgarförslag 2019/1

44 §
Ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 och 
godkännande av årsredovisningen 2018 för Ystad-
Österlenregionens miljöförbund

2019/54

45 § Interpellation om hyresavtal till ordföranden i barn- 
och utbildningsnämnden 2019/69

46 § Motion om hamnutskottet 2019/65

47 § Återkallande av Motion angående att införa 
badvakter/strandvärdar 2018/174
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

48 § Återkallande av motion om inför Rättviks-modellen 
"Tillväxt & tillsyn" i Ystads kommun 2018/137

49 § Enkel fråga om hamnutskottet till ordföranden 
Gunilla Andersson (M) 2019/77

50 § Enkel fråga om höjd skatt och sämre service till 
kommunstyrelsens ordförande Kristina Bendz (M) 2019/78

51 § Interpellation avseende policyn kring hållbar mat 
ställd till ordföranden i samhällbyggnadsnämnden 2019/83
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 31 Dnr  

Justerares signatur 

Information Ystadbostäder/Ystads Industrifastigheter

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tackar vd Pehr Carlberg för informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 32 Dnr 2019/48

Justerares signatur 

Val av huvudman för Skurups sparbank

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och utser genom fyllnadsval Kent Svensson (M)  
till ny huvudman för Skurups sparbank efter Lennart Johansson (M)

Beslutsunderlag
Lennart Johanssons (M) avsägelse daterad den 18 februari 2019

Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige utser Kent Svensson(M) till ny huvudman 
för Skurups sparbank efter Lennart Johansson (M)

Beslut skickas till:
Skurups Sparbank
Vald
Lennart Johansson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 33 Dnr 2019/68

Justerares signatur 

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden samt därav föranlett fyllnadsval 
efter Pia Ellingsworth (SD)

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Pia Ellingsworth (SD) från uppdraget som ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden och Leif Olsson Svensson (SD) som ersättare i barn och 
utbildningsnämnden och utser Leif Olsson Svensson (SD) till ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden och Susan Berg (SD)till ny ersättare i barn och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag
Pia Ellingsworths (SD) avsägelse daterad den 4 mars 2019

Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Leif Olsson Svensson (SD) till ny 
ledamot i barn – och utbildningsnämnden och Susan Berg (SD) till ny ersättare i barn – och 
utbildningsnämnden

Beslut skickas till:
Pia Ellingsworth
Vald
Barn- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 34 Dnr 2019/86

Justerares signatur 

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, socialnämnden och som ordinarie 
ledamot i valberedningen samt därav föranlett fyllnadsval  
efter Vicki Svedrell (V)

Kommunfullmäktige beslutar
Ärendet bordläggs.

Beslut skickas till:
Valberedningen
Kansliet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 35 Dnr 2019/37

Justerares signatur 

Ändring av revisorernas uppdrag

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att utse lekmannarevisorer enligt följande och med ändring av 
kommunfullmäktiges beslut den 14 februari 2019 § 23.

Ystad Energi AB och Ystad Elhandel AB
Hans Håkansson
Elisabeth Karlsson
 
Ystads Industrifastigheter AB
Gunilla Björklund
Bo Lönnerblad
 
AB Ystadbostäder
Gunilla Björklund
Bo Lönnerblad

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2019 (KS 2019/37) att utse Hans Håkansson  
till lekmannarevisor för Ystads Industrifastigheter och Gunilla Björklund till lekmannarevisor 
för Ystad Energi AB och Ystad Elhandel AB. Revisionen har därefter önskat ändring av 
dessa beslut.

Beslutsunderlag
E-post från Negin Nazari, EY, daterad den 28 februari 2019

Förslag till beslut
Revisionen beslutar att föreslå till kommunfullmäktige att Gunilla Björklund och Hans 
Håkansson byter uppdrag som lekmannarevisorer till följande:
 
Ystad Energi AB och Ystad Elhandel AB
Hans Håkansson
 
Ystads Industrifastigheter AB
Gunilla Björklund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 35 Dnr 2019/37

Justerares signatur 

AB Ystadbostäder
Gunilla Björklund

Beslut skickas till:
Respektive bolag
Valda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 36 Dnr 2019/27

Justerares signatur 

Utbetalning av kommunalt partistöd för 2019

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en årlig uppräkning av mandatstödet med 250 
kronor per mandat under mandatperioden 2019-2022.

Kommunfullmäktige beslutar att i förskott betala ut partistöd för 2019 enligt följande:

Centerpartiet 90 750 kronor
Kristdemokraterna 51 000 kronor
Liberalerna 51 000 kronor
Miljöpartiet 51 000 kronor
Moderaterna 183 500 kronor
Socialdemokraterna 223 250 kronor
Sverigedemokraterna 143 250 kronor
Vänsterpartiet               51 000 kronor

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 4 kap. 32 §, ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om 
utbetalning i förskott av kommunalt partistöd.

Vid ny mandatperiod ska kommunfullmäktige fatta beslut om partistödets omfattning samt i 
vilken omfattning det ska räknas upp årligen under den innevarande mandatperioden 2019-
2022. Under föregående mandatperiod uppgick grundstödet till 24 500 kronor per parti samt 
ett mandatstöd som årligen uppräknades med 250 kronor per mandat. 

För Ystads kommun består partistödet av: 
 
Ett grundstöd, som uppgår till 24 500 kronor per parti för 2019 samt
Ett mandatstöd, som uppgår till 13 250 kronor per mandat för 2019.

En skriftlig redovisning för år 2019 som visar att partistödet har använts för det ändamål 
som anges
i 4 kap. 31 § kommunallagen samt ett granskningsintyg ska lämnas till kommunstyrelsen 
senast den 
30 juni 2020.

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

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 36 Dnr 2019/27

Justerares signatur 

Reservation
Sverigedemokraterna

Beslutsunderlag
Beslut i kommunfullmäktige 16 augusti 2018 § 114, Hid Ks 2018.2196
Riktlinjer för partistöd.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa en årlig uppräkning av 
mandatstödet med 250 kronor per mandat.

Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar för 2019 att i förskott 
betala ut partistöd enligt följande:

Centerpartiet 90 750 kronor
Kristdemokraterna 51 000 kronor
Liberalerna 51 000 kronor
Miljöpartiet 51 000 kronor
Moderaterna 183 500 kronor
Socialdemokraterna 223 250 kronor
Sverigedemokraterna 143 250 kronor
Vänsterpartiet 51 000 kronor

Förslag till beslut under sammanträdet
Jan-Åke Isaksson(SD) yrkar avslag på KS förslag avseende uppräkningen. 

Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens beslut.
Votering begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Kommunstyrelsens förslag = JA och Sverigedemokraternas förslag = NEJ
Med 38 JA-röster och 10 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslut skickas till:
Berörda partier
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 37 Dnr 2018/265

Justerares signatur 

Beslut om summa för kulturpris och kulturstipendium

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kulturnämndens förslag att ändra prissumman 
för Ystads kommuns kulturpris till 35 000 kronor och Ystads kommun kulturstipendium till 
10 000 kronor från och med 2019.

Kommunfullmäktige beslutar att kulturnämnden får fatta beslut om summan för kulturpriset 
och kulturstipendiet inom ramen för kulturnämndens budget.

Kommunfullmäktige beslutar att ge kulturnämnden i uppdrag att se över bestämmelserna om 
kulturpriset.

Sammanfattning av ärendet
Reglerna för kulturpriset reviderades genom beslut i kommunfullmäktige den 18 juni 2014, 
§ 92. I reglerna anges inte att prissumman ska beslutas av kommunfullmäktige. 
Kulturnämnden bör självständigt kunna fatta beslut om storleken på kulturpriset och 
kulturstipendiet inom ramen för sin budget. För att tydliggöra att så är fallet föreslås 
kommunfullmäktige besluta att kulturnämnden ska kunna fatta sådana beslut. Med anledning 
av det bör kulturnämnden också få i uppdrag att se över bestämmelserna om kulturpris och 
kulturstipendium. Utöver den föreslagna ändringen kan det finnas ett behov av översyn 
eftersom den senaste revideringen skedde för cirka fem år sedan.

Ärendet är av administrativ karaktär och berör alltså inte barn eller unga.

Beslutsunderlag
Beslut i kulturnämndens 12 december 2018 § 65,
Beslut i kommunfullmäktiges 18 juni 2014 § 92,
Bestämmelser för Ystads kommuns Kulturpris och Kulturstipendium, kulturnämnden 
§ 23/2014,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 4 februari 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2019 § 17.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kulturnämndens 
förslag att ändra prissumman för Ystads kommuns kulturpris till 35 000 kronor och Ystads 
kommun kulturstipendium till 10 000 kronor från och med 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 37 Dnr 2018/265

Justerares signatur 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kulturnämnden får fatta beslut om 
summan för kulturpriset och kulturstipendiet inom ramen för kulturnämndens budget.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge kulturnämnden i uppdrag 
att se över bestämmelserna om kulturpriset.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sverker Meyer (M) yrkar bifall till KS förslag.
Mårten Mårtensson(S) yrkar bifall till KS förslag. 

Beslut skickas till:
Charlotta Blom, kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 38 Dnr 2018/142

Justerares signatur 

Beslut om uppdrag att inventera intresset för att upprätta en 
gemensam brukarstyrd verksamhet i sydöstra Skåne

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att inventera intresset för att 
upprätta en gemensam brukarstyrd verksamhet i sydöstra Skåne.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i april 2017 att bifalla motionen ”Höj ambitionerna och 
utveckla innehållet i vår öppna socialpsykiatri”. Socialnämnden utsåg en arbetsgrupp 
bestående av representanter för verksamhet och brukare/anhöriga att analysera 
förutsättningar och vinster med att starta/utveckla en brukarstyrd verksamhet samt jämföra 
kostnaderna för dagens verksamhet och en brukarstyrd dito. 

Utvecklingsledare Micael von Wowern återrapporterade socialnämndens arbete i frågan vid 
ett sammanträde den 7 november 2018. Vid det aktuella sammanträdet skulle frågan om att 
ge socialnämnden i uppdrag att inventera intresset för att upprätta en gemensam brukarstyrd 
verksamhet i sydöstra Skåne beslutas vilket dock inte skedde varför frågan tas upp till ny 
behandling.

Beslutsunderlag
Rapport; Höj ambitionerna inom socialpsykiatrin,
Beslut i socialnämnden 17 maj 2017 § 73,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 7 november 2018 § 113,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 1 februari 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2019 § 20.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att inventera 
intresset för att upprätta en gemensam brukarstyrd verksamhet i sydöstra Skåne.

Förslag till beslut under sammanträdet
Karin Olsson Lindström (L) yrkar bifall till KS förslag. 
Paul Svensson (SD) yrkar bifall till KS förslag.
Cecilia Magnusson Svärd (S) yrkar bifall till KS förslag. 
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till KS förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 38 Dnr 2018/142

Justerares signatur 

Jan Erlandsson (-) yrkar bifall till KS förslag. 

Beslut skickas till:
Dan Kjellsson, förvaltningschef, Social omsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 39 Dnr 2019/6

Justerares signatur 

Svar på motion om politikers arvoden

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Göran Brante (V) har i en motion föreslagit att lönen för kommunstyrelsens ordförande 
sänks till ett prisbasbelopp och att alla de övriga fasta månadsarvodena sänks med 
utgångspunkt från den lön kommunstyrelsens ordförande har, vilket innebär att de övrigas 
fasta arvoden är i procent av kommunstyrelsens ordförandes lön.

Kommunfullmäktige har beslutat om arvoden och ersättning för förtroendevalda för 
mandatperioden 2019-2022 den 14 juni 2018 § 100. Beslutet innefattar arvode för 
kommunstyrelsens ordförande och de uppdrag vars arvoden baseras på kommunstyrelsens 
ordförandes arvode. Mot den bakgrunden är förslaget att motionen ska avslås.

Ärendet är av administrativ karaktär och berör således inte barn och unga.

Reservation
Vänsterpartiet 

Protokollsanteckning
Göran Brante (V) lämnar in följande skrivelse. ”Vänsterpartiet menar att det är av vikt att 
politikers arvoden ligger i nivå med de genomsnittliga löner som arbetstagare i Sverige har. 
Då vårt yrkande om att bifalla motionen inte vann kommunfullmäktiges gehör reserverar vi 
oss mot beslutet” 

Beslutsunderlag
Göran Brantes (V) motion om politikers arvoden 3 januari 2019,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 1 februari 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2019 § 22.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 39 Dnr 2019/6

Justerares signatur 

Förslag till beslut under sammanträdet
Göran Brante (V) yrkar bifall till motionen. 
Magnus Anderberg (M) yrkar avslag till KS förslag. 
Cecilia Magnusson Svärd (S) yrkar att motionen ska anses besvarad. 

Beslut skickas till:
Motionären
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 40 Dnr 2018/124

Justerares signatur 

Svar på motion om ett samhälle som är tillgängligt för alla

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Inga-Lill Ek (V) har i en motion i första hand föreslagit att det inför kommande budget ska 
finnas en plan och en kalkyl över kostnaderna för att tillsätta en tillgänglighetsrådgivare och i 
andra hand undersöka möjligheten att dela tillgänglighetsrådgivarna med någon av de 
angränsande kommunerna.

Fram till 2013 fanns en tjänst som tillgänglighetsrådgivare på kommunen men den drogs in 
av besparingsskäl. Inga-Lill Ek (V) har i en motion i första hand föreslagit att det inför 
kommande budget ska finnas en plan och en kalkyl över kostnaderna för att tillsätta en 
tillgänglighetsrådgivare och i andra hand undersöka möjligheten att dela 
tillgänglighetsrådgivarna med någon av de angränsande kommunerna.

Fram till 2013 fanns en tjänst som tillgänglighetsrådgivare på kommunen men den drogs in 
av besparingsskäl.

Socialnämnden anser inte att det finns ett behov av att återinföra tjänsten som 
tillgänglighetsrådgivare. Samhällsbyggnadsnämnden anser att en tillgänglighetsrådgivare 
visserligen skulle kunna stärka kommunens proaktiva och utåtriktade tillgänglighetsarbete 
men att förvaltningen ändå klarar att uppfylla de lagstadgade kraven som avser tillgänglighet. 
Det finns inte heller någon lagstadgad skyldighet som innebär att en kommun måste ha en 
tillgänglighetsrådgivare. Mot den här bakgrunden är förslaget att motionen ska avslås i sin 
helhet.
 
Ärendet avser frågan om att tillsätta en tillgänglighetsrådgivare och berör således inte barn 
och unga.

Socialnämnden anser inte att det finns ett behov av att återinföra tjänsten som 
tillgänglighetsrådgivare. Samhällsbyggnadsnämnden anser att en tillgänglighetsrådgivare 
visserligen skulle kunna stärka kommunens proaktiva och utåtriktade tillgänglighetsarbete 
men att förvaltningen ändå klarar att uppfylla de lagstadgade kraven som avser tillgänglighet. 
Det finns inte heller någon lagstadgad skyldighet som innebär att en kommun måste ha en 
tillgänglighetsrådgivare. Mot den här bakgrunden är förslaget att motionen ska avslås i sin 
helhet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 40 Dnr 2018/124

Justerares signatur 

Ärendet avser frågan om att tillsätta en tillgänglighetsrådgivare och berör således inte barn 
och unga.

Reservation
Sverigedemokraterna 
Vänsterpartiet

Protokollsanteckning
Göran Brante (V) lämnar följande skrivelse. ”Tillgänglighetsrådgivare är en viktig tjänst för 
att tillförsäkra alla människor lika möjligheter i ett samhälle. Att hänvisa till att det inte är en 
lagstadgad skyldighet respektive att det inte begärts någon sådan tjänst av Ystads 
Tillgänglighetsråd/HSO, menar vi är en synnerligen passiv hållning till ett väsentligt område 
för många människor. Då vårt yrkande om att bifalla motionen inte vann 
kommunfullmäktiges gehör reserverar vi oss mot beslutet.”

Beslutsunderlag
Inga-Lill Eks (V) motion om ett samhälle som är tillgängligt för alla, 17 maj 2018,
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 14 november 2018 § 180,
Socialnämndens yttrande 24 januari 2019 § 15,
Tjänsteskrivelse av enhetschef Jenny Blom 10 oktober 2018,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 1 februari 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2019 § 23.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Göran Brante (V) yrkar bifall till motionen.
Jan Erlandsson (-) yrkar bifall till KS förslag. 
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad. 
Göran Göransson (KD) yrkar bifall till KS förslag.
Cecilia Magnusson Svärd (S) yrkar bifall till KS förslag. 

Beslut skickas till:
Motionären
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 41 Dnr 2018/125

Justerares signatur 

Svar på motion om återinför tjänsten som syn- och 
hörselinstruktör

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Inga-Lill Ek (V) har i en motion i första hand föreslagit att det inför kommande budget ska 
finnas en plan och en kalkyl över kostnaderna för att återinföra tjänsten som syn- och 
hörselinstruktör och i andra hand undersöka möjligheten att dela instruktören med någon av 
de angränsande kommunerna.

Socialnämnden har i yttrande anfört bland annat följande. Ystads kommun har liksom övriga 
kommuner i Skåne en överenskommelse med Region Skåne avseende hälso- och sjukvård 
och bland annat syn- hörselhjälpmedel.

Kommunen ansvarar för att anpassa hemmiljön vilket inkluderar att den enskilde ska kunna 
träna på olika situationer i hemmet vid behov. Kommunens arbetsterapeuter ansvarar för det 
arbetet. Kommunens arbetsterapeuter ska också fungera som en länk för den enskilde till 
Region Skånes syn- och hörcentraler.   

Socialnämndens bedömning är att den kompetens som finns hos kommunens 
arbetsterapeuter i kombination med stöd enligt socialtjänstlagen väl kan tillgodose den 
enskildes behov. Det finns inte heller någon lagstadgad skyldighet för en kommun att ha en 
syn- och hörselinstruktör. Region Skåne ansvarar vidare för syn- och hörselhjälpmedel. Mot 
den här bakgrunden ska motionen anses besvarad.

Ärendet avser frågan om att tillsätta en syn- och hörselinstruktör och berör alltså inte barn 
och unga.

Reservation
Vänsterpartiet 

Protokollsanteckning
Göran Brante (V) lämnar följande skrivelse. ”Vänsterpartiet menar att många människors liv 
kommer att få höjd livskvalitet om en tjänst som syn – och hörselinstruktör återinsätts. Att 
använda andra yrkeskategorier för att utföra ett specialistarbete som syn – och 
hörselinstruktörens är motsägelsefullt och dåligt använda medel. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 41 Dnr 2018/125

Justerares signatur 

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

Beslutsunderlag
Inga-Lill Eks (V) motion om att återinföra tjänsten som syn- och hörselinstruktör 
17 maj 2018,
Beslut i kommunfullmäktiges 17 maj 2018 § 92,
Socialnämndens yttrande 24 januari 2019 § 24,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 1 februari 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 februari 2019 § 24.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet
Göran Brante (V) yrkar bifall till motionen. 
Göran Göransson (KD) yrkar bifall till KS förslag. 

Beslut skickas till:
Motionären
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 42 Dnr 2018/261

Justerares signatur 

Överföring av hamnutskottets uppgifter till kommunstyrelsens 
arbetsutskott

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar 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.

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-, till- 
och 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. 

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 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 42 Dnr 2018/261

Justerares signatur 

behandlats av hamnutskottet istället ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott, som 
även är politisk styrgrupp för Hamnstadenprojektet.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 januari 2019, § 2 att bifall förslaget ovan.

Kommunfullmäktige beslutade därefter den 17 januari 2019, § 12 att minoritetsåterremittera 
ärendet till kommunstyrelsen 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.

Då kommunstyrelsens arbetsutskott enligt beslut i kommunfullmäktige är politisk styrgrupp 
för Hamnstadenprojektet är det ur ett helhetsperspektiv lämpligt att samma utskott även 
hanterar de frågor som rör hamnens investeringar och övriga hamnfrågor som framgår av 
kommunstyrelsens reglemente ovan. Då det är en ny mandatperiod med många nyvalda 
ledamöter i kommunstyrelsen bedöms det inte få några konsekvenser ur ett 
kontinuitetsperspektiv att avveckla hamnutskottet, då endast en av hamnutskottets ledamöter 
och ersättare under mandatperioden 2014-2018 numera är valbar till hamnutskottet. 
Hamnfrågorna är avsedda att vara en stående punkt vid arbetsutskottets sammanträden på 
samma sätt som Arenaprojektet under byggtiden. Att avveckla hamnutskottet bedöms inte 
heller påverka förvaltningens och tjänstepersonernas arbete. Förändringen bedöms därmed 
inte få några negativa konsekvenser. 

Reservation
Socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och centerpartiet

Protokollsanteckning
Göran Brante(V) lämnar följande anteckning till protokollet. ”Beslutet att överföra 
hamnutskottets uppgifter till KSAU finner vi problematiskt. Därför reserverar vi oss i 
frågan.”

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 9 januari 2019
Kommunfullmäktiges protokoll den 17 januari 2019, § 12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 42 Dnr 2018/261

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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 KS förslag. 
Mårten Mårtensson (S) yrkar avslag till KS förslag. 
Gunilla Andersson (M) yrkar bifall till KS förslag. 
Paul Svensson (SD) yrkar bifall till KS förslag.
Roger Jönsson (S) yrkar avslag till KS förslag
Magnus Anderberg (M) yrkar bifall till KS förslag. 
Elisabeth Håkansson (C) yrkar avslag till KS förslag
Marcus Bräutigam (MP) yrkar avslag till KS förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. 
KS = JA och S och C = NEJ 

Med 25 JA - röster och 22 - NEJ röster och en avstår, beslutar kommunfullmäktige enligt KS 
förslag. 

Beslut skickas till:
Cornelia Englén, kanslichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 43 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
Ulla Billing: om City Points Kommunstyrelsen
Johan Kardell: boulebana vid lekplatsen i 
Källesjö

Samhällsbyggnadsnämnden

Henrik Ahlm: fritids/ungdomsgård på 
Edvinshem/Västra Sjöstaden

Barn- och utbildningsnämnden

Pärla Hansson: trafiksäkerhet vid 
Kunskapsskolan

Myndighetsnämnden

Marianne Kristoffersson: sänkt hastighet i 
byn Svarte

Myndighetsnämnden

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

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

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Myndighetsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 44 Dnr 2019/54

Justerares signatur 

Ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 och godkännande av 
årsredovisningen 2018 för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret för 2018 för 
Ystad Österlenregionens miljöförbund.

Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till revisionsberättelsen, att bevilja direktionen 
och ledamöterna och ersättarna i Ystad-Österlenregionens miljöförbund ansvarsfrihet för 
2018.

Jäv
Kommunfullmäktige noterar att de ledamöter och ersättare som hade förtroendeuppdrag i 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund för 2018 inte deltar i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har gett in årsredovisning för 2018. 

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årsredovisningen 
godkänns och att kommitténs ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Beslut skickas till:
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 45 Dnr 2019/69

Justerares signatur 

Interpellation om hyresavtal till ordföranden i barn- och 
utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Beslutsunderlag
Kevin Rasmussens (S) interpellation, inkommen den 6 mars 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 46 Dnr 2019/65

Justerares signatur 

Motion om hamnutskottet

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att skicka den till kommunstyrelsen 
för fortsatt behandling.

Beslutsunderlag
Cecilia Magnussons-Svärds (S) motion om hamnutskott inkommen den 28 februari 2019

Beslut skickas till:
Motionären
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 47 Dnr 2018/174

Justerares signatur 

Återkallande av Motion angående att införa 
badvakter/strandvärdar

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen att införa badvakter/strandvärder ska avskrivas 
från vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Kristina Bendz (M) har återkallat motionen. 

Beslutsunderlag
Kristina Bendz (M) begäran daterad den 4 mars 2019
Beslut av kommunfullmäktige den 16 augusti 2018 § 117
Kristina Bendz (M) motion om att införa badvakter/strandvärdar inkommen den 31 juli 
2018

Beslut skickas till:
Motionären
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 48 Dnr 2018/137

Justerares signatur 

Återkallande av motion om inför Rättviks-modellen "Tillväxt & 
tillsyn" i Ystads kommun

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avskrivas från vidare handläggning. 

Sammanfattning av ärendet
Per-Olof Lind (L) har återkallat motionen. 

Beslutsunderlag
Per-Olof Linds(L) återkallelse från den 13 mars 2019. 

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 49 Dnr 2019/77

Justerares signatur 

Enkel fråga om hamnutskottet till ordföranden Gunilla 
Andersson (M)

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas.

Beslutsunderlag
Enkel fråga av Roger Jönsson (S) inkommen den 11 mars 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 50 Dnr 2019/78

Justerares signatur 

Enkel fråga om höjd skatt och sämre service till 
kommunstyrelsens ordförande Kristina Bendz (M)

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att frågan inte får ställas. 

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden upplyste om att enligt 5 kap. 61 § kommunallagen ska en fråga avse ämnen som 
tillhör kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågan 
så som den är ställd, kan inte anses utgöra en kommunal angelägenhet och därför är förslaget 
att kommunfullmäktige beslutar att frågan inte får ställas.

38



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-14

KF § 51 Dnr 2019/83

Justerares signatur 

Interpellation avseende policyn kring hållbar mat ställd till 
ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen bordläggs. 

Beslutsmotivering
Per-Olof Lind(L) har begärt att interpellationen bordläggs till nästa sammanträde.

Beslut skickas till:
Ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden
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