SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-05-19

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Gamla Rådhuset Knutssalen klockan 18:00-20:16

Beslutande

Se sidan 2

Övriga
närvarande

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Kenny Fransson ersättare paragraferrna 79-91
Doris Möller (S)
Kent Svensson (M)
Riccard Axtelius (S)
Peter Lundgren (SD)
Peter Linder (SD)

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Lisa Syrén Mandelkonvalj, sekreterare
Utses att justera

Stefan Engdahl (M), Leif Olsson Svensson (SD)
ersättare Kent Mårtensson (S)

Digital justering

2022-05-24 14:00

Paragrafer:

79-101

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………………………
Stefan Engdahl (M), Leif Olsson Svensson (SD)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-05-19

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-25

Datum när anslaget tas ned

2022-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Beslutande

Sammanträdesdatum
2022-05-19

Henrik Plantin (M), ordförande
Urban Fasth (L)
Paul Svensson (SD)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Marina Nilsson (MP)
Magnus Hörnblad (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S), paragraferna 79-91, gick kl. 19:34
Thomas Micha (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik-Håkansson (C)
Madeleine Söderlund Hägg (C)
Anne-Marie Fasth (L) ersätter Per-Olof Lind (L)
Klas Nilsson (SD) ersätter Thomas Heinrich (SD)
Bengt Gunnarsson (SD) ersätter Peter Lindhe (SD)
Lilian Borén (S) ersätter Lars Wollin (S)
Paula Nilsson (M) ersätter Lennart Johansson (M)
Per-Einar Larsson (M) ersätter Curt Hansson (M)
Håkan Eriksson (C) ersätter Henrik Berven (C)
Ingmar Ljunggren (C) ersätter Nils-Evert Erlandsson (C)

Justerares
signatur
2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Bo Frense Ekenstierna (KD) ersätter Anders Mårtensson (KD)
Håkan Thorén Damm (KD) ersätter Göran Göransson (-) Kenny
Fransson ersätter Isabelle Strandhagen (S), paragraferna 92-101

Justerares
signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2022-05-19

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf

§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

§ 86

§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91

Ärende

Diarienr

Sida

Ny ersättare för ledamot för Kristdemokraterna i
kommunfullmäktige
Ny ersättare för Sverigedemokraterna i
kommunfullmäktige
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare
i gymnasienämnden samt därav föranlett
2022/150 6
fyllnadsval efter Kristian Holmström (V)
Fråga till allmänhetens frågestund 19 maj 2022
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare
i socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval
efter Mats Sidnor (M)
Bordlagt - Val av ledamot i socialnämnden efter
Fredrik Roxenius (M)
Bordlagt - Fyllnadsval av Gode Män vid
lantmäteriförrättning (SD)
Bordlagt - val av ersättare i kommunstyrelsen samt
därav föranlett fyllnadsval efter Katinka Appelros
(V)
Godkänna Delårsrapport 1 31 mars 2022
Godkännande av årsredovisning för 2021 och
ansvarsfrihet för år 2021 - Ystad-Österlenregionens
miljöförbund
Godkänna årsredovisning år 2021 och ansvarsfrihet
för år 2021 för Sydöstra Skånes
räddningstjänstförbund
Förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022,
”skolmiljarden”
Begäran om tilläggsanslag för uppmarschområde
för Bornholmslinjen färjeläge 5
Anta maxtaxa för fastighetsnära insamling av
returpapper
Förslag till revidering av kommunstyrelsens
reglemente

Justerares
signatur
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2022/63

7

2022/145 8
2022/62

9

2022/113 10
2022/109 11
2022/82

12 - 13

2022/38

14 - 18

2022/67

19 - 20

2022/86

21 - 22

2022/99

23 - 24

2022/96

25 - 26

2022/89

27 - 29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 92
§ 93

2021/21

30 - 34

2020/267 35 - 39

§ 94

Svar på Motion om utsmyckning av pirarna

2021/355 40 - 41

§ 95

Motion om Miljö- och klimatchecklista

2022/116 42

§ 96
§ 97
§ 98

§ 99
§ 100
§ 101

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Svar på återremitterat svar på motion om att bygga
idrottshall
Svar på motion om anslutning till ICAN Cities
Appeal

Motion om att skapa skolträdgårdar vid
kommunens skolor
Uppföljning av särskild avgift till Inspektionen för
vård och omsorg för år 2021
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut
inom socialtjänstlagen och lag om stöd och service
till vissa funktionshinder kvartal 4/2021
För kännedom; Svar på granskning av samverkan
kring barn och unga med behov av samordnade
insatser
Motion om att installera dricksvattenstationer på
offentliga platser
Motion om att skapa bilfria zoner vid skolor

Justerares
signatur
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2022/122 43
2022/68

44

2021/238 45

2022/95

46

2022/129 47
2022/130 48

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 79

Dnr 2022/150

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
gymnasienämnden samt därav föranlett fyllnadsval efter
Kristian Holmström (V)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Kristian Holmström (V) från uppdraget som ersättare i
gymnasienämnden.
Kommunfullmäktige utser Anders Hansson (V) som ersättare i gymnasienämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kristian Holmström (V) har den 18 maj 2022 begärt sitt entledigande från uppdraget som
ersättare i gymnasienämnden.

Beslutsunderlag
Kristian Holmströms (V) begäran om entledigande, registrerat den 18 maj 2022.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Anders Hansson (V) som ersättare i
gymnasienämnden.

Beslut skickas till:
Kristian Holmström (V)
Anders Hansson (V)
Kansliavdelningens förtroendemannasystem
Gymnasienämnden

Justerares signatur

6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 80

Dnr 2022/63

Fråga till allmänhetens frågestund 19 maj 2022
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att Carl Bengtsson får ställa en fråga om revitalisering av
landsbygden i Ystads kommun som besvaras av Paula Nilsson (M), Jan-Åke Isaksson (SD)
och Cecilia Magnusson-Svärd (S).

Beslutsunderlag

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Fråga inkommen den 10 mars 2022.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 81

Dnr 2022/145

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval efter Mats
Sidnor (M)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Mats Sidnor (M) som ersättare i socialnämnden.
Kommunfullmäktige utser Madeleine Ekstrand (M) till ersättare i socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Mats Sidnor (M) har begärt sitt entledigande som ersättare i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Mats Sidnors (M) begäran om entledigande, registrerad den 13 maj 2022.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att till ersättare i socialnämnden
utses Madeleine Ekstrand (M).

Beslut skickas till:
Mats Sidnor (M)
Madeleine Ekstrand (M)
Socialnämnden
Kansliavdelningens förtroendemannasystem

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 82

Dnr 2022/62

Bordlagt - Val av ledamot i socialnämnden efter Fredrik
Roxenius (M)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Mats Sidnor (M) till ledamot i socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Roxenius (M) begäran om entledigande, från och med den 1 april 2022, från
förtroendeuppdragen som ledamot och förste vice ordförande i socialnämnden samt som
ledamot i AB Ystads Saltsjöbad. Fredrik Roxenius (M) entledigades från samtliga uppdrag
den 17 mars 2022 och ny ledamot i AB Ystads Saltsjöbad tillsattes den 17 mars 2022 och
ny förste vice ordförande tillsattes den 21 april 2022.

Beslutsunderlag
Fredrik Roxenius (M) begäran om entledigande, registrerat den 10 mars 2022.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige utser Mats Sidnor (M) till ledamot
i socialnämnden.

Beslut skickas till:
Mats Sidnor (M)
Kansliavdelningens förtroendemannasystem
Socialnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 83

Dnr 2022/113

Bordlagt - Fyllnadsval av Gode Män vid lantmäteriförrättning
(SD)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Bengt Gunnarsson (SD) till god man vid lantmäteriförrättning.

Sammanfattning av ärendet
Kenneth Andersson (SD) har gått bort och efterlämnar såväl en plats som ersättare i
kommunfullmäktige som god man vid lantmäteriförrättning.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att till god man vid lantmäteriförrättning
utses Bengt Gunnarsson (SD).

Beslut skickas till:
Bengt Gunnarsson (SD)
Kansliavdelningens förtroendemannaregister
Lantmäteriet

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 84

Dnr 2022/109

Bordlagt - val av ersättare i kommunstyrelsen samt därav
föranlett fyllnadsval efter Katinka Appelros (V)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Moa Greiff (V) till ersättare i kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Katinka Appelros (V) har begärt sitt entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen. Hon entledigades av kommunfullmäktige den 21 april 2022.

Beslutsunderlag
Katinka Appelros (V) begäran om entledigande, registrerad den 3 april 2022.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att till ersättare i kommunstyrelsen
utse Moa Greiff (V).
Beslut skickas till:
Moa Greiff
Kansliavdelningens förtroendemannasystem
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 85

Dnr 2022/82

Godkänna Delårsrapport 1 31 mars 2022
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 1 för Ystads kommun.

Sammanfattning av ärendet
Ledning & Utveckling har upprättat periodbokslut och en helårsprognos för
kommunstyrelsens ansvarsområden. Prognoserna visar följande:
- Ledning & Utvecklings prognos är ett överskott på 2,0 mkr. Prognosen är baserad på
kostnader som är kända i nuläget men det finns osäkerhetsfaktorer som kan påverka
den negativt. En stor del av överskottet består i vakans och personalrelaterade poster,
och bemanning av tjänster kan påverka denna. Andra osäkerhetsfaktorer inkluderar
juristkostnader som har varit fortsatt höga under det första kvartalet, samt på nettoutfallet
relaterat till Ukrainakrisen och satsningar inom risk- och säkerhet.

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

- Prognosen för överförmyndarverksamheten och medlemsavgifter till kommunalförbunden
är ett överskott på 0,1 mkr. Medlemsavgiften till Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund förväntas överstiga budget med 0,1 mkr hänförligt att Ystads
befolkning ökat i större utsträckning än övriga medlemskommuner. YstadÖsterlenregionens miljöförbund har prognostiserat ett överskott och förväntas återbetala
0,2 mkr av årets medlemsavgift. Överförmyndarverksamheten prognostiserar ett
budgetneutralt resultat.
- Prognosen för LoU/Hamn är ett budgetneutralt resultat.
Ekonomiavdelningen har upprättat och sammanställt delårsrapport för utfall per sista
mars samt prognostiserat helårsresultat för år 2022. Uppföljningen gäller för kommunen
och kommunalförbunden samt de kommunala bolagen och uppföljningen i form av en
delårsrapport ska föreläggas fullmäktige.
Det prognostiserade helårsresultatet för Ystads kommun uppgår till drygt 65 mkr vilket är
cirka 39 mkr bättre än budget. Den största positiva budgetavvikelsen finns inom finansiering
och kommungemensam verksamhet där överskottet förväntas bli 33 mkr högre än
budgeterat, främst till följd av högre skatteintäkter.
Förutom ledning och utveckling prognostiserar även gymnasienämnden ett högre resultat än
budgeterat. Myndighetsnämnden beräknar att vid årets slut visa ett underskott på 0,3 mkr
medan övriga nämnder prognostiserar ett utfall i nivå med budget.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 85

Dnr 2022/82

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Delårsrapport 1, 31 mars 2022 för kommunstyrelsen Ledning & Utveckling
Delårsrapport 1, 31 mars 2022 avseende Ystads kommun
Tjänsteskrivelse av redovisningschef Carola Nilsson 20 april 2022
Beslut i kommunstyrelsen 28 april 2022 paragraf 85

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 1 för Ystads
kommun.

Föredragande

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Ekonomichef Petter Hansson.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 86

Dnr 2022/38

Godkännande av årsredovisning för 2021 och ansvarsfrihet
för år 2021 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med motiveringen att följande väsentlig
information saknas i årsredovisningen.
Hur många av de som arbetar på miljöförbundet är inspektörer och hur stor andel av
personalstyrkan är dessa sex som har slutat?
Den externa hjälp som anlitades 2021 på grund av arbetsmiljöproblem – hur såg
uppdragsbeskrivningen ut för denna och vad har blivit resultatet av insatsen?
Mot bakgrund av de arbetsmiljöproblem som beskrivs förefaller det märkligt att
medarbetarenkäten väljs bort. Orsak?
De tre omfattande artiklarna som publicerades i SDS hösten 2021 som innehöll granskningar
av miljöförbundets arbete samt kritik från miljödirektören på länsstyrelsen nämns inte alls.
Det är händelser av väsentlig betydelse och ska därför finnas med i årsredovisningen.
Revisionsberättelsen behöver få en korrekt datering. Den är daterad den 17 mars 2021.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelsen
samt granskning av årsbokslut. Det är en uppgift för kommunfullmäktige att ta ställning till
om årsredovisningen ska godkännas och om ledamöterna i förbundet ska beviljas
ansvarsfrihet.
Detta är ett administrativt ärende och har inte checklistats.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 86

Dnr 2022/38

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Årsredovisning för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2021
Verksamhetsberättelse Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2021
Skrivelse till direktionen Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2021
Protokoll Direktionen 7 februari 2022 paragraf 5 Godkänd Årsredovisning och
verksamhetsberättelse 2021
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2021 EY
Revisionsberättelse för år 2021
Beslut i kommunstyrelsen 28 april 2022 paragraf 87

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Ystad-Österlenregionens miljöförbund
för år 2021.
Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen för Ystad-Österlenregionens
miljöförbund för år 2021.
Kommunfullmäktige beviljar, mot bakgrund av revisionsberättelsen, direktionen och enskilda
ledamöter i Ystad-Österlenregionens miljöförbund ansvarsfrihet för år 2021.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Annika Weitner (V) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att följande väsentlig
information saknas i årsredovisningen.
Hur många av de som arbetar på miljöförbundet är inspektörer och hur stor andel av
personalstyrkan är dessa sex som har slutat?
Den externa hjälp som anlitades 2021 på grund av arbetsmiljöproblem – hur såg
uppdragsbeskrivningen ut för denna och vad har blivit resultatet av insatsen?
Mot bakgrund av de arbetsmiljöproblem som beskrivs förefaller det märkligt att
medarbetarenkäten väljs bort. Orsak?

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 86

Dnr 2022/38

De tre omfattande artiklarna som publicerades i SDS hösten 2021 som innehöll granskningar
av miljöförbundets arbete samt kritik från miljödirektören på länsstyrelsen nämns inte alls.
Det är händelser av väsentlig betydelse och ska därför finnas med i årsredovisningen.
Revisionsberättelsen behöver få en korrekt datering. Den är daterad den 17 mars 2021.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om att avgöra ärendet idag mot förslaget att återremittera ärendet
och finner att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=Avgöra idag
NEJ= Återremittera ärendet
Med 25 JA-röster mot 22 NEJ-röster och 1 som avstår har kommunfullmäktige beslutat att
återremittera ärendet.

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Beslut skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Revisionen
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur

16

Omröstningslista Kf § 86/2022-05-19
Godkännande av årsredovisning för 2021 och ansvarsfrihet för år 2021 - YstadÖsterlenregionens miljöförbund
Avgöra idag=JA
Återremittera ärendet=NEJ

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Ej röstat

25
22
1
1

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Paula Nilsson (M)
Per-Einar Larsson (M)
Ann-Marie Fasth (L)
Bo Frense Ekenstierna (KD)
Håkan Thorén Damm (KD)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Marina Nilsson (MP)
Magnus Hörnblad (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Thomas Micha (S)
Terese Grahn (S)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Håkan Eriksson (C)
Ingmar Ljunggren (C)
Lilian Borén (S)
Lars Toftemar (-)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 87

Dnr 2022/67

Godkänna årsredovisning år 2021 och ansvarsfrihet för år
2021 för Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen år 2021 för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund.
Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund för år 2021.
Kommunfullmäktige beviljar, mot bakgrund av revisionsberättelsen, direktionen och
enskilda ledamöter i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund är ett gemensamt kommunalförbund för
Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommun. Syftet med förbundet är att bättre
och effektivare kunna utnyttja tillgängliga resurser inom det gemensamma
räddningstjänstområdet.
Verksamhetsåret avslutades med ett negativt resultat på -2 mkr, att jämföras med ett
budgeterat överskott på 100 000 kronor.

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Årsredovisning 2021 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Revisionsberättelse 2021 - Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund
Granskningsrapport av investeringar - Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund
Rapport över granskning av årsredovisning 2021 - Sydöstra Skånes
räddningstjänstförbund
Tjänsteskrivelse av redovisningschef Carola Nilsson 20 april 2022
Beslut i kommunstyrelsen 28 april paragraf 88

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 87

Dnr 2022/67

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen år 2021 för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund.

Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund för år 2021.
Kommunfullmäktige beviljar, mot bakgrund av revisionsberättelsen, direktionen och enskilda
ledamöter i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för år 2021.

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Beslut skickas till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Revisionen
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 88

Dnr 2022/86

Förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022,
”skolmiljarden”
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämndens ram höjs med
2 564 000 kronor och gymnasienämndens ram höjs med 1 291 000 kronor.
Finansiering sker genom att finansförvaltningens anslag för generella statsbidrag höjs
med 3 855 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
På motsvarande sätt som under 2021 har Skolverket för 2022 fått ett anslag att fördela till
landets kommuner, den så kallade ”skolmiljarden”. För 2022 uppgår anslaget till 1,4 miljarder
kr. Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever
den utbildning de har rätt till, trots Covid pandemin. Medlen ska fördelas proportionellt
utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år.
För att främja och utveckla god redovisningssed i enlighet med lag (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning finns en av finansdepartementet och SKR tillsatt instans benämnd
Rådet för kommunal redovisning (RKR). Enligt en rekommendation från RKR ska bidrag
från skolmiljarden redovisas som ett generellt statsbidrag inom finansförvaltningen i stället
för som ett specialdestinerat statsbidrag inom utbildningsverksamheten.

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

För att pengarna ska komma de berörda verksamheterna till del behövs därför ett beslut
om ramjustering. En sådan justering innebär att bidraget budgeteras som intäkt under
finansförvaltningen vilket ger utrymme att öka barn- och utbildningsnämndens samt
gymnasienämndens ramar. Motsvarande beslut fattade kommunfullmäktige under 2021.
Förslaget är att för 2022 höjs barn och utbildningsnämndens ram med 2 564 000 kronor och
gymnasienämndens ram med 1 291 000 kronor. Fördelningen utgår från antalet barn och
unga i respektive åldersgrupp per den 15 februari 2022.

Beslutsunderlag
•
•
•

Tjänsteskrivelse av budgetchef Peter Andersson 31 mars 2022
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 april 2022 paragraf 42
Beslut i kommunstyrelsen 28 april 2022 paragraf 89

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 88

Dnr 2022/86

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämndens ram höjs med
2 564 000 kronor och gymnasienämndens ram höjs med 1 291 000 kronor.
Finansiering sker genom att finansförvaltningens anslag för generella statsbidrag
höjs med 3 855 000 kronor.

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

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasienämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 89

Dnr 2022/99

Begäran om tilläggsanslag för uppmarschområde för
Bornholmslinjen färjeläge 5
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag för 2022 om 14,0 miljoner kronor till
ombyggnation av uppmarschområde samt pre check-in område för Bornholms
linjen färjeläge 5.
Kommunfullmäktige beslutar att det ökande investeringsanslaget finansieras inom
den av kommunfullmäktige fastställda låneramen för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Under våren 2023 sätter Bornholmslinjen sin nybyggda snabbfärja, HSC Express 5, i
trafik. Fartyget skulle ha levererats under 2022 men pandemin samt ett antal stormar i
Filipinerna, där fartyget byggs, har försenat leveransen. Fartyget tar drygt 50 personbilar
och 400 passagerare fler än det nuvarande huvudfartyget HSC Express 1. För att hantera
den större volymen behöver uppmarschområdet utökas.
Hamnen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen projekterat en lösning som
rederiet är nöjd med samt för att i framtiden kunna anlägga en byggväg för den framtida
byggnationen i västra hamnen som en del av projekt Hamnstaden.

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Investeringsutgiften för ombyggnation av uppmarschområde samt pre check-in område
beräknas till 14,0 miljoner kronor. Ombyggnationen ska genomföras under hösten 2022
för att vara klart i god tid inför trafikstart.

Beslutsunderlag
•
•
•

Tjänsteskrivelse av hamnchef Björn Boström 6 april 2022
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 april 2022 paragraf 37
Beslut i kommunstyrelsen 28 april 2022 paragraf 81

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 89

Dnr 2022/99

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag för 2022 om
14,0 miljoner kronor till ombyggnation av uppmarschområde samt pre check-in område
för Bornholms linjen färjeläge 5.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att det ökande investeringsanslaget
finansieras inom kommunfullmäktige fastställd låneram för 2022.

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Beslut skickas till:
Ystad Hamn och Logistik AB
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 90

Dnr 2022/96

Anta maxtaxa för fastighetsnära insamling av returpapper
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar maxtaxa för fastighetsnära insamling av returpapper enligt
följande:
Kärlstorlek, liter
behållare
190-250
251-400
401-700
Container
Extratömning kärl
Extratömning container

Maximal tömningsavgift kronor per tömning och
60
75
110
650
220
1300

Sammanfattning av ärendet
Från och med 1 januari 2022 ansvar kommunerna för insamling och återvinning av
returpapper. Det innebär att kommunerna ansvarar för all insamling av returpapper, på
återvinningsstationer, i bostadsfastigheter och hos verksamheter.
För att säkerställa att likabehandlingsprincipen i kommunallagen följs och att avgiften för
insamling blir skälig behöver kommunen fastställa en så kallad maxtaxa. När maxtaxan är
beslutad av kommunfullmäktige kommer den därefter att ingå i Avfallstaxan och regleras
enligt denna.

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Ärendet har i denna handläggning inte checklistats.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse av renhållningschef Catarina Göransson 23 februari 2022
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 16 mars 2022 paragraf 40
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 5 april 2022
Beslut i kommunstyrelsen 28 april 2022 paragraf 90

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 90

Dnr 2022/96

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta maxtaxa för fastighetsnära insamling av
returpapper enligt följande:
Kärlstorlek, liter
behållare
190-250
251-400
401-700
Container
Extratömning kärl
Extratömning container

Maximal tömningsavgift kronor per tömning och
60
75
110
650
220
1300

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 91

Dnr 2022/89

Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att en ny lydelse i kommunstyrelsens reglemente ska införas
under huvudrubriken Delegering från fullmäktige enligt följande:
1. Styrelsen beslutar om föreskrifter om förbud mot eldning utomhus samt om liknande
förebyggande åtgärder mot brand enligt 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd
mot olyckor.
2. Styrelsen beslutar om upphävande av styrelsen fattade föreskrifter om förbud mot
eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand enligt 2 kap. 7
§ förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 kap 44 § kommunallagen (2017:725) ska fullmäktige utfärda reglementen med
närmare föreskrifter om styrelsens verksamhet och arbetsformer.
För det fall kommunfullmäktige vill delegera en uppgift till styrelsen, ankommer det på
kommunfullmäktige att ändra i styrelsens reglemente där den delegerade uppgiften ska
framgå.

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Eldningsförbud
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ger regeringen möjlighet att utfärda föreskrifter som
bemyndigar kommuner att utfärda föreskrifter i enlighet med lagens bestämmelser. Detta har
man gjort genom förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 2 kap. 7 § där kommuner ges
möjlighet att själva utfärda föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt
om liknande förebyggande åtgärder mot brand.
Föreskrifterna medger att förbud mot eldning utomhus fattas. Förbudet kan omfatta
aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris,
grenar etc.) samt aktiviteter som innefattar användande av spritbrännare, gasolbrännare,
pyroteknik eller så kallade heta arbeten i skog och mark. Förbudet kan även gälla även
iordningställda grillplatser. Med utomhus avses skog eller mark så nära skog att eld lätt
kan spridas vidare i terrängen.
Syftet med föreskrifterna är att förebygga brand.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 91

Dnr 2022/89

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till
böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
I författningarna är det kommunen som sådan som bemyndigas att meddela föreskrifter i
enlighet med desamma. För att få en snabb beslutsprocess behöver kommunfullmäktige
ge styrelsen befogenhet att besluta om föreskrifterna. Gör inte fullmäktige det, är det
fullmäktige som ska meddela föreskrifterna. Det kan uppstå situationer där behovet av
föreskrifter uppkommer mycket hastigt. Det är därför viktigt att kommunen har
möjliggjort en snabbare beslutsprocess än den att beslutet om föreskrifter ska fattas av
kommunfullmäktige vid varje tillfälle som behovet kan komma att uppstå. Om beslutet
att meddela föreskrifter delegeras till styrelse möjliggörs att beslutet kan fattas med
kortare varsel. Om behovet skulle vara mycket akut och uppstå mycket hastigt finns
även möjligheten att fatta ett brådskande ordförandebeslut.
Mot bakgrund av ovan görs bedömningen att kommunstyrelsen, i sin samordnande roll,
bör ges uppdraget att meddela föreskrifter med stöd av 2 kap. 7 § förordning (2003:789)
om skydd mot olyckor.
Uppdraget att meddela föreskrifter ska även innefatta ett uppdrag att upphäva fattade
föreskrifter enligt ovan författningar.
Sammanfattningsvis föreslås kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att besluta om föreskrifter med stöd av 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot
olyckor samt upphäva desamma samt att detta uppdrag ska delegeras kommunstyrelsen och
därvid upptas i dess reglemente.

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Föreskrifter ska enligt 8 kap. 13 § andra stycket kommunallagen vara lättillgängliga på
kommunens hemsida. Beslutet om att meddela föreskrifter ska tillkännages på kommunens
webbaserade anslagstavla.
Ärendet bedöms beröra barn, unga och äldre men får inte antas påverka dem negativt endast
i och med att detta beslut fattas.

Beslutsunderlag
•
•
•

Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj, daterat den 5 april 2022
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 april 2022 paragraf 46
Beslut i kommunstyrelsen 28 april 2022 paragraf 91

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 91

Dnr 2022/89

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att en ny lydelse i
kommunstyrelsens reglemente ska införas under huvudrubriken Delegering från fullmäktige
enligt följande:
1. Styrelsen beslutar om föreskrifter om förbud mot eldning utomhus samt om liknande
förebyggande åtgärder mot brand enligt 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd
mot olyckor.
2. Styrelsen beslutar om upphävande av styrelsen fattade föreskrifter om förbud mot
eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand enligt 2 kap. 7
§ förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 92

Dnr 2021/21

Svar på återremitterat svar på motion om att bygga
idrottshall
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Svar på återremitterat ärende, utifrån beslut i kommunstyrelsen att det ska utredas huruvida
motionen riskerar strida mot lagen om offentlig upphandling.
Svar på återremiss
I enlighet med bifogat PM från Lindahls, strider inte motionen mot lagen om offentlig
upphandling, utifrån att Kommunen och Industrifastigheter genomför upphandlingen av
idrottshallen gemensamt. Däremot, är de bolags- och kommunalrättsliga frågorna något
mer komplexa och behöver utredas mer i detalj för att kunna avgöra om det föreligger
några hinder mot att genomföra upphandlingen på sätt som föreslagits i Motionen. Även
den skatterättsliga aspekten av förslaget i Motionen bör utredas närmare.
Bakgrund
I en motion av Kevin Rasmussen (S) och Anja Edvardsson (S) framförs att ett antal
fastigheter har sålts av Ystad Industrifastigheter AB och inbringat 128 miljoner kronor.
Utifrån denna försäljning föreslås en del av intäkterna att återinvesteras i en ny idrottshall
vid Södra Dragongatan 10 och att Ystad kommun som markägare möjliggör detta. Vidare
föreslås att Ystad Industrifastigheter AB tillsammans med Kultur & Utbildning och Ystad
kommuns fastighetsavdelning tar fram förslag på en idrottshall efter det som efterfrågas.

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Ägardirektivet för Ystad Industrifastigheter AB anger att bolaget ska
•
•
•

inom Ystads kommun förvärva, äga, sälja, bebygga och förvalta fastigheter för
näringslivets behov
med lämplig upplåtelseform erbjuda byggnader och lokaler utifrån näringslivets
behov och kommunens planering
i nära kontakt med det lokala näringslivet och Ystads kommuns övriga
näringslivsfrämjande verksamhet ha kunskap om näringslivets framtida behov
av fastigheter

Att uppdra åt Ystad Industrifastigheter AB att uppföra en idrottshall avviker således
från ägardirektivet.

Justerares signatur
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Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 92

Dnr 2021/21

Vidare har Ystad Industrifastigheter AB amorterat 70 mkr under 2021 vilket frigjort utrymme
för politiska prioriteringar gällande investeringar inom kommunkoncernen. Inför budget
2022 med tillhörande planperiod ligger redan olika förslag på idrottshall på Södra
Dragongatan 10.
Ärendet har inte checklistats då det endast är av administrativ art.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motion från Kevin Rasmussen (S) och Anja Edvardsson (S), registrerad den 15
januari 2021
Beslut i kommunfullmäktige den 18 februari 2021, paragraf 93
Barn- och utbildningens nämndens yttrande 27 maj 2021 paragraf 87
Barnchecklista, daterad den 12 maj 2021
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Stefan Ahlbäck den 12 maj 2021
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson, daterad den 16 november 2021
Beslut i kommunstyrelsen 24 november 2021, paragraf 254
Beslut i kommunfullmäktige 16 december 2021, paragraf 312
Tjänsteskrivelse av inköpschef Mattias Johansson, daterad den 5 april 2022
PM Lindahls advokatbyrå, daterad den 25 januari 2022
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 april 2022 paragraf 48
Beslut i kommunstyrelsen 28 april 2022 paragraf 92

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Gunilla Andersson (M) yrkar avslag på motionen.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Kent Mårtensson (S) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar avslag på motionen.
Eva Bramsvik Håkansson (C) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Anja Edvardsson (S) yrkar bifall till att motionen ska anses besvarad.
Kevin Rasmussen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 92

Dnr 2021/21

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om att motionen ska anses besvarad mot förslaget att motionen
ska avslås och finner att kommunfullmäktige beslutat att motionen ska avslås.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=Besvara motionen
NEJ=Avslå motionen
Med 22 JA-röster mot 25 NEJ-röster och 1 som avstår har kommunfullmäktige beslutat att
motionen ska avslås.

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Beslut skickas till:
Motionärerna
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 92/2022-05-19
Svar på återremitterat svar på motion om att bygga idrottshall
Besvara motionen=JA
Avslå motionen=NEJ

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Ej röstat

22
25
1
1

Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Marina Nilsson (MP)
Magnus Hörnblad (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Thomas Micha (S)
Terese Grahn (S)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Håkan Eriksson (C)
Lilian Borén (S)
Kenny Fransson (S)
Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Paula Nilsson (M)
Per-Einar Larsson (M)
Ann-Marie Fasth (L)
Bo Frense Ekenstierna (KD)
Håkan Thorén Damm
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
Lars Toftemar (-)
Ingmar Ljunggren (C)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Ja
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 93

Dnr 2020/267

Svar på motion om anslutning till ICAN Cities Appeal
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation
Vänsterpartiet lämnar in följande skriftliga reservation.
Vår motion om att Ystad ska ansluta sig till ICAN Cities Appeal till stöd för FN’s
konvention om kärnvapenförbud röstades tyvärr ned av alla övriga partier. Argumenten
mot motionen som redogjordes för i kommunjuristens svar var främst att den föll utanför
det som kan betraktas som en kommunal angelägenhet, samt att den är att se som en
opinionsyttring som berör internationella relationer. Vi menar att det är en märklig slutsats
då hela uppropet är utformat just för städer (kommuner) att ansluta sig till i syfte att
uppmana staten att ta ställning mot kärnvapen. Det som anförs kring opinionsyttrandet
kopplat till RÅ 1990 ref.9 handlar om att en kommun vägrat ta emot besök av främmande
örlogsfartyg för de fall de var utrustade med kärnvapen. Ser vi saken som ovan borde inte
kommuner kunna yttra sig kring handel, infrastruktur eller annat som inbegriper andra
länder.
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Vi åberopar istället Samverkansparagrafen (§8) i Förvaltningslagen som menar att en
myndighet (Ystad kommun) inom sitt verksamhetsområde ska samverka med andra
myndigheter (regeringen). Kommuner kan inte besluta om anslutning till FNs globala
kärnvapenförbud, men de kan via ICAN Cities Appeal vädja (appeal) till staten att ansluta
sig. Det innebär inte att lägga sig i internationella relationer, utan är en helt nationell
företeelse.
Då vårt yrkande om att bifalla motionen inte vann kommunfullmäktiges gehör reserverar
vi oss mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna Göran Brante (V) och Annika Weitner (V) har lämnat en motion om
anslutning till ICAN Cities Appeal. I motionen föreslås att Ystads kommun ansluter
sig till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud.
Av 2 kap. 2 § KL följer att kommuner inte får ha hand om angelägenheter som enbart
staten ska ha hand om.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 93

Dnr 2020/267

Opinionsyttringar inom det utrikespolitiska området är en angelägenhet som normalt endast
ankommer på staten och inte på kommuner (jfr Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
RÅ 1990 ref. 9).
Kommunala beslut som berör det utrikespolitiska området faller emellertid inom den
kommunala kompetensen om beslutet har stöd av någon särskild bestämmelse. Så kan
även vara fallet när det gäller beslut på andra områden med endast indirekta inslag av
utrikespolitik. Någon sådan situation är det dock inte fråga om i det här fallet, även om
det kan finnas ett allmänt intresse för Ystads kommunmedlemmar att staden är fri från
kärnvapen.
Ett bifall till motionen skulle innebära att kommunen ställer sig bakom en uppmaning till
svenska staten att agera på ett visst sätt genom att ratificera en internationell konvention.
Det får anses utgöra en tydlig opinionsyttring på det utrikespolitiska området. Det finns inte
någon särskild bestämmelse som trots detta gör att beslutet faller inom den kommunala
kompetensen. Motionen avser således en angelägenhet som enbart staten ska ha hand om
och det är därmed inte en angelägenhet för kommunen utan faller utanför den kommunala
kompetensen i 2 kap. 2 § KL. Med det sagt ska motionen därför avslås.
Ärendet berör endast indirekt barn och unga och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

•
•
•
•
•

Motion om anslutning till ICAN Cities Appeal, registrerad 22 oktober 2020
Beslut i kommunfullmäktige 22 oktober 2020, paragraf 179
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj, 29 mars 2022
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 april 2022 paragraf 50
Beslut i kommunstyrelsen 28 april 2022 paragraf 94

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Göran Brante (V) yrkar bifall till motionen.
Paula Nilsson (M) yrkar avslag på motionen.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 93

Dnr 2020/267

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om att avslå motionen mot förslaget att bifalla motionen
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=Avslå motionen
NEJ=Bifalla motionen
Med 45 JA-röster mot 3 NEJ-röster har kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen.
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Beslut skickas till:
Motionärerna

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 93/2022-05-19
Svar på motion om anslutning till ICAN Cities Appeal
Avslå motionen=JA
Bifalla motionen=NEJ
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Resultat
Ja
Nej
Ej röstat

45
3
1

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Marina Nilsson (MP)
Magnus Hörnblad (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Thomas Micha (S)
Terese Grahn (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Paula Nilsson (M)
Per-Einar Larsson (M)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Håkan Eriksson (C)
Ingmar Ljunggren (C)
Ann-Marie Fasth (L)
Bo Frense Ekenstierna (KD)
Håkan Thorén Damm
Lilian Borén (S)
Kenny Fransson (S)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 94

Dnr 2021/355

Svar på Motion om utsmyckning av pirarna
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen dras tillbaka.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktigeledamoten Lars Toftemar (-) har i en motion föreslagit att de yttre pirarna i
Ystad Hamn utsmyckas med skulpturer och finansieras genom att tillämpa regeln om att
använda en procent av byggkostnaden till utsmyckning. Det finns tre att-satser i motionen:
- att en skulpturtävling utlyses
- att en medborgar- eller politikeromröstning hålles för att ta fram ett vinnande
skulpturkoncept bland tävlingsbidragen
- att det vinnande konceptet förverkligas och uppsättes på de två pirhuvudena
Kulturnämnden har behandlat motionen och lämnat ett yttrande där de föreslår att motionen
ska besvaras. Enligt riktlinjerna för enprocentregeln och konstnärlig gestaltning för Ystads
kommun ska de kommunala bolagen tillämpa enprocentregeln i tillämpliga delar, men
kommunfullmäktige kan fatta särskilt beslut om att en investering inte ska utgöra grund för
konstnärlig utsmyckning enligt enprocentregeln.

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Vad gäller investeringen för utbyggnaden av hamnen har kommunfullmäktige fattat beslut
om att inte avsätta några medel för konstnärlig gestaltning. Enprocentregeln kan därför
inte appliceras på utbyggnaden av hamnen, som motionären föreslår. Yttrandet från
kulturnämnden kan förstås så att utan den föreslagna finansieringen kan inte att-satserna
i motionen bifallas.
Även Ystad Hamn Logistik AB har ombetts yttra sig över motionen och lyfter fram pirarnas
syfte som sjösäkerhetsanordning samt att enprocentregeln inte gäller för investeringen i
pirarna.
Pirhuvudena i Ystad Hamn är konstruerade för skydd mot vågor samt som avslut på de
pirarmar som likaledes skyddar hamnen mot vågbildning. Pirhuvudena är dessutom en del
av en sjösäkerhetsanordning, i detta fall fyrar som ska kunna ses i 360 grader och leda fartyg
rätt in och ut ur hamnen via farleden. Något annat kan således inte placeras på pirhuvudena
då det inte får finnas något som på något sätt kan skymma ljuset från fyrarna och därmed
störa sjösäkerheten.
Investeringen är gjord av Ystads kommun. Kommunfullmäktige har beslutat att för
investeringen i den yttre hamnen enprocentregeln inte ska gälla, varför finansiering enligt
motionen inte är möjlig.
Justerares signatur

40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 94

Dnr 2021/355

Den sammanvägda bedömningen av yttrandena blir därmed att motion ska avslås.
Ärendet berör inte barn eller unga direkt och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motion från Lars Toftemar (-) registrerad 4 oktober 2021
Beslut i kommunfullmäktige 21 oktober 2021 paragraf 272
Yttrande från kulturnämnden över motion om konstnärlig utsmyckning av
pirarna 16 februari 2022
Beslut i kulturnämnden 23 februari 2022 paragraf 8
Offentlig konst i Ystad Kommun – arbetsformer och beslutsordning 9 mars 2022
Yttrande från Ystad Hamn Logistik AB över motion om konstnärlig utsmyckning
av pirarna 4 april 2022
Tjänsteskrivelse av koordinator Emma Bruce 5 april 2022
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 april 2022 51
Beslut i kommunstyrelsen 28 april 2022 paragraf 95

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Lars Toftemar (-) yrkar att motionen dras tillbaka.

Beslut skickas till:
Motionären
Kulturnämnden
Ystad Hamn Logistik AB

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 95

Dnr 2022/116

Motion om Miljö- och klimatchecklista
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att överlämna den till
kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Lars Toftemar (-) har lämnat in en motion om att införa en Miljö- och
klimatchecklista.

Beslutsunderlag
Motion av Lars Toftemar (-) registrerad 25 april 2022.

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Beslut skickas till:
Motionären
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 96

Dnr 2022/122

Motion om att skapa skolträdgårdar vid kommunens skolor
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att överlämna den till
kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna Marina Nilsson (MP) och Magnus Hörnblad (MP) har lämnat in en motion
om att skapa skolträdgårdar vid kommunens skolor.

Beslutsunderlag
Motion från Marina Nilsson (MP) och Magnus Hörnblad (MP), registrerad 29 april 2022.
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Beslut skickas till:
Motionärerna
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 97

Dnr 2022/68

Uppföljning av särskild avgift till Inspektionen för vård och
omsorg för år 2021
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner uppföljning av särskild avgift till Inspektion för vård och
omsorg år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har efterfrågat en rapportering av socialnämndens kostnader för särskild
avgift till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för ej verkställda gynnande beslut om
boende enligt lag om stöd och service till vissa funktionshinder, LSS, och socialtjänstlagen,
SoL.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse av ekonom Elisabeth Ejlertsson 17 februari 2022
Beslut i socialnämnden 24 februari 2022 paragraf 47
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 5 april 2022
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 april 2022 paragraf 45
Beslut i kommunstyrelsen 28 april 2022 paragraf 96

Förslag till beslut

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Kommunstyrelsen tar del av uppföljningen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljning av särskild avgift
till Inspektion för vård och omsorg år 2021.
Beslut skickas till:
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 98

Dnr 2021/238

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom
socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa
funktionshinder kvartal 4/2021
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 4 2021.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har behandlat rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut för kvartal 4
2021 och överlämnar rapporteringen för godkännande till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut, kvartal 4 2021
Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 4 2021
Beslut i socialnämnden 24 februari 2022 paragraf 49
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 april 2022 paragraf 47
Beslut i kommunstyrelsen 28 april 2022 paragraf 97

Förslag till beslut

Signature reference: 0438a176-5d94-473b-914e-c912dbbd6ebb

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av ej
verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade för kvartal 4 2021.

Beslut skickas till:
Socialnämnden

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-05-19

KF § 99

Dnr 2022/95

För kännedom; Svar på granskning av samverkan kring barn
och unga med behov av samordnade insatser
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens svar
på granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av revisionen i Region Skåne har Helseplan Consulting Group AB genomfört
en granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser.
Kommunens revisorer har begärt svar från socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden. Nämndernas svar lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag
•
•
•
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•
•
•
•

Revisorernas begäran om svar - Granskning av samverkan kring barn och unga med
behov av samordnade insatser
Granskningsrapport av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade
insatser
Barnchecklista för socialnämnden- Granskning av samverkan kring barn och unga
med behov av samordnade insatser
Tjänsteskrivelse av samordnare Social Omsorg Caroline Ekstrand 17 mars 2022
Beslut i socialnämnden 24 mars 2022 paragraf 56
Beslut i barn- och utbildningsnämnden 24 mars 2022 paragraf 51
Beslut i kommunstyrelsen 28 april 2022 paragraf 98

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens svar på
granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser.
Kommunstyrelsen lämnar socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens svar på
granskningen till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslut skickas till:
Revisionen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Justerares signatur
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KF § 100

Dnr 2022/129

Motion om att installera dricksvattenstationer på offentliga
platser
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att överlämna den till
kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna Marina Nilsson (MP) och Magnus Hörnblad (MP) har lämnat in en motion
om dricksvattenstationer på offentliga platser.

Beslutsunderlag
Motion av Marina Nilsson (MP) och Magnus Hörnblad (MP), registrerad 13 maj 2022.
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Beslut skickas till:
Motionärerna
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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KF § 101

Dnr 2022/130

Motion om att skapa bilfria zoner vid skolor
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att överlämna den till
kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna Marina Nilsson (MP) och Magnus Hörnblad (MP) har lämnat in en motion
om bilfria zoner vid skolor.

Beslutsunderlag
Motion av Marina Nilsson (MP) och Magnus Hörnblad (MP), registrerad 29 april 2022.
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Beslut skickas till:
Motionärerna
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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