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Kommunfullmäktige

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

Beslutande

Sammanträdesdatum
2022-08-18

Henrik Plantin (M), ordförande
Paul Svensson (SD)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Johan Wahlgren (M)
Adrian Magnusson (S) jäv paragraf 120
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)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-) jäv paragraf 120
Marina Nilsson (MP)
Magnus Hörnblad (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
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)
Peter Lindhe (SD)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik-Håkansson (C)
Henrik Berven (C)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Martin Andersson (C)
Clifford Härstedt (M) ersätter Gunilla Andersson (M)
Karin Olsson Lindström (L) ersätter Urban Fasth (L)
Klas Nilsson (SD) ersätter Thomas Heinrich (SD)
Lilian Borén (S) ersätter Lena Lovén Andersson (S)
Doris Möller (S) ersätter Isabelle Strandhagen (S)
Mats Nilsson (M) ersätter Bo Sterner (M) paragraferna 115-119 och
121-126
Mats Nilsson (M) jäv paragraf 120
Paula Nilsson (M) ersätter Ingemar Andersson (M)

Justerares
signatur
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Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

Kent Svensson (M) ersätter Curt Hansson (M)
Håkan Eriksson (C) ersätter Madeleine Söderlund Hägg (C)
Riccard Axtelius (S) ersätter Lars Wollin (S)
Anders Hansson (V) ersätter Annika Weitner (V)
Håkan Thorén Damm (KD) ersätter Anders Mårtensson (KD)
Per-Einar Larsson (M) ersätter Bo Sterner (M) paragraf 120
Bo Frense Ekenstierna (KD) ersätter Göran Göransson (-) paragraf
120

Justerares
signatur
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2022-08-18

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf
§ 115

§ 116

§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

§ 124

Ärende

Diarienr

Bordlagt - Fyllnadsval av förtroendeuppdrag som
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Carl
Munther (M)
Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot
i revisionen, lekmannarevisor i AB Ystadbostäder
och lekmannarevisor Ystad Industrifastigheter AB
samt därav föranlett fyllnadsval efter Anders
Karlgren (M)
Strategi för krisberedskap inom Ystads kommun
2022-2023
Inrättande av kultur- och fritidsnämnd
Aktualitetsprövning av Ystads kommuns
översiktsplan och uppdrag om fördjupad
översiktsplan för Köpingebro och Nybrostrand
Bordlagt - Tilläggsavtal till arrendeavtal för
fritidshus i Ystads sandskog
Investering i och upprustning av krisledningsplats
Budgetäskande av driftmedel för iordningställande
av skyddsrum och rivning av byggnader på
framtida exploateringsområden
Svar på Motion om Besökscentrum i "Byahuset"
Kåseberga
Interpellation ställd till ordförande i socialnämnden
om arbetsmiljön
Interpellation ställd till kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande om hantering av kommunens ekonomi

Sida

2022/169 5

2022/214 6

2022/159 7 - 8
2022/162 9 - 10
2022/132 11 - 12
2022/133 13 - 20
2022/173 21 - 22
2022/172 23 - 24
2020/268 25 - 26
2022/200 27
2022/218 28

§ 125

Motion om Avgiftsfri kulturskola

2022/219 29

§ 126

Motion om inventering av arrendeställen i
sandskogen

2022/226 30

Justerares
signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-08-18

KF § 115

Dnr 2022/169

Bordlagt - Fyllnadsval av förtroendeuppdrag som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden efter Carl Munther (M)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Maria Svärd (M) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Carl Munther (M) har begärt sitt entledigande från uppdraget som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige entledigade Carl Munther (M)
från uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden den 16 juni 2022.

Beslutsunderlag
Carl Munthers (M) begäran om entledigande, registrerad den 16 juni 2022.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att Maria Svärd (M) utses som ersättare
i samhällsbyggnadsnämnden.
Beslut skickas till:
Maria Svärd (M)
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-08-18

KF § 116

Dnr 2022/214

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i
revisionen, lekmannarevisor i AB Ystadbostäder och
lekmannarevisor Ystad Industrifastigheter AB samt därav
föranlett fyllnadsval efter Anders Karlgren (M)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Anders Karlgren (M) som ledamot i revisionen,
lekmannarevisor i AB Ystadbostäder och Ystad Industrifastigheter.
Kommunfullmäktige bordlägger val av ledamot till revisionen, lekmannarevisor i AB
Ystadbostäder och Ystad Industrifastigheter.

Sammanfattning av ärendet
Anders Karlgren (M) har begärt sitt entledigande från förtroendeuppdragen som ledamot
i revisionen, lekmannarevisor i AB Ystadbostäder och Ystad Industrifastigheter.

Beslutsunderlag
Anders Karlgrens (M) begäran om entledigande, registrerat den 1 augusti 2022.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att val av ledamot till revisionen,
lekmannarevisor i AB Ystadbostäder och Ystad Industrifastigheter bordläggs.

Beslut skickas till:
Anders Karlgren (M)
Revisionen
AB Ystadbostäder
Ystad Industrifastigheter

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-08-18

KF § 117

Dnr 2022/159

Strategi för krisberedskap inom Ystads kommun 2022-2023
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar Strategi för krisberedskap inom Ystads kommun 2022–2023.

Sammanfattning av ärendet
Dagens samhälle är sårbart för krissituationer och samhällsstörningar. Den oroväckande
utvecklingen i omvärlden påverkar oss och ställer ytterligare krav på beredskap.
Kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar är en av grundpelarna i Sveriges
krishanteringssystem och totalförsvar. Ystads kommun måste därför ha förmåga att motstå
olika nivåer av samhällsstörningar och kriser samt kunna hantera konsekvenserna av det som
inträffar. Krisberedskap omfattar förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer
och störningar i samhällsfunktioner.
Detta styrdokument för krisberedskap syftar till att skapa en övergripande strategisk
inriktning för arbete med krisberedskap i Ystads kommun. Det ligger således till grund för
kommunens fortsatta arbete med upprättande av styrdokument i frågor om krisberedskap
och andra säkerhetsfrågor.
Ärendet har inte checklistats då det endast är av administrativ art.

Beslutsunderlag

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

•
•
•

Strategi för krisberedskap inom Ystads kommun 2022–2023
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 15 juni 2022.
Beslut i kommunstyrelsen 22 juni 2022 paragraf 141

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Strategi för krisberedskap inom
Ystads kommun 2022-2023.

Förslag till beslut under sammanträdet
Paula Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-08-18

KF § 117

Dnr 2022/159

Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-08-18

KF § 118

Dnr 2022/162

Inrättande av kultur- och fritidsnämnd
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige fattar följande beslut.
Kommunfullmäktige inrättar en kultur- och fritidsnämnd som ersätter nuvarande
kulturnämnden från och med 1 januari 2023.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag till
reglemente för kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

Nuvarande politiska organisation består av följande nämnder:
• Barn- och utbildningsnämnden
• Gymnasienämnden
• Samhällsbyggnadsnämnden
• Socialnämnden
• Kulturnämnden
• Myndighetsnämnden
• Valnämnden
• Överförmyndarnämnden
Inför nästa mandatperiod, med start från 1 januari 2023, föreslås en förändring i uppdragen
till barn- och utbildningsnämnden och kulturnämnden. I nuvarande organisation ligger
ansvaret för fritidsfrågorna hos barn- och utbildningsnämnden. Liggande förslag innebär
att kulturnämnden från och med 1 januari 2023 ersätts av en ny kultur-och fritidsnämnd
och att ansvaret för fritidsfrågorna flyttas från barn- och utbildningsnämnden till den
nyinrättade kultur-och fritidsnämnden.
Den nya kultur- och fritidsnämnden ansvarar därmed för följande av kommunens
verksamheter:
• Kultur
• Bad
• Bibliotek
• Fritidsverksamhet
• Idrottsverksamhet

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-08-18

KF § 118

Dnr 2022/162

I ärendet föreligger därmed förslag på att kulturnämnden ersätts av kultur-och
fritidsnämnden och att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag till
reglementen för berörda nämnder.
Ärendet berör barn- och unga endast indirekt och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 9 juni 2022
Beslut i kommunstyrelsen 22 juni 2022 paragraf 142

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att inrätta en kultur- och fritidsnämnd som ersätter nuvarande kulturnämnden från och med
1 januari 2023.
att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag till
reglemente för kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

Göran Göransson (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
Kulturnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-08-18

KF § 119

Dnr 2022/132

Aktualitetsprövning av Ystads kommuns översiktsplan och
uppdrag om fördjupad översiktsplan för Köpingebro och
Nybrostrand
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens översiktsplan inte är aktuell i alla delar. Den
kommunövergripande planen Kommunen Ystad 2030 är aktuell. Fördjupningarna för Ystad
och Svarte bedöms också fortfarande vara aktuella. Fördjupningen för Köpingebro bedöms
inte vara aktuell.
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till
fördjupad översiktsplan för Köpingebro och Nybrostrand, samt att kommunstyrelsens
arbetsutskott ska fungera som styrgrupp för arbetet med den fördjupade översiktsplanen.
Kommunfullmäktige beslutar att arbetet ska genomföras med samhällsbyggnadsnämndens
ekonomiska och personella resurser för översiktsplanering, och att samtliga nämnder och
kommunala bolag ska bidra i arbetet för att få en väl förankrad plan.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

En fördjupad översiktsplan (FÖP) är mer detaljerad och specifik kring mark- och
vattenanvändningen jämfört med en kommunövergripande översiktsplan som anger
mer övergripande markanvändning. En FÖP ger möjlighet till fördjupade analyser av
planområdet och en bra förberedelse för kommande planarbete och tillståndsansökningar.
En FÖP ska liksom en översiktsplan fungera strategiskt för efterföljande beslut om
lovgivning och planläggning. Planen ger endast vägledning eftersom den inte är juridiskt
bindande.
I den nyligen antagna översiktsplanen Kommunen Ystad 2030 är orterna Köpingebro och
Nybrostrand utpekade som ett utvecklingsstråk. I arbetet med översiktsplanen identifierades
ett behov av att studera de båda orterna tillsammans i en fördjupad översiktsplan. I
dialogprocessen under framtagandet av översiktsplanen har byalagen i de båda orterna
uttryckt önskemål om en gemensam översiktsplan.
Stadsbyggnadskontoret anser att en ny fördjupad översiktsplan behöver tas fram som tar
ett helhetsgrepp för hur de två orterna kan utvecklas samt dra nytta av den geografiska
närheten mellan orterna.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-08-18

KF § 119

Dnr 2022/132

Den nu gällande fördjupade översiktsplanen för Köpingebro behöver enligt
Stadsbyggnadsavdelningen ersättas med en mer genomförandeinriktad plan med en
överskådlig planeringshorisont grundad i dagens förutsättningar. Efter antagandet
av översiktsplanen Kommunen Ystad 2030 kvarstod en del planeringsfrågor att lösa för
Nybrostrand, vilket kommer att studeras närmre i kommande arbete med en fördjupad
översiktsplan.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Projektplan för fördjupad översiktsplan för Köpingebro och Nybrostrand, 1 juni
2022
Redogörelse av statliga och mellankommunala intressen avseende Ystads kommun,
17 februari 2022
Tjänsteskrivelse av planarkitekt Sofie Larsson stadsbyggnadsavdelningen, 1 juni 2022
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 8 juni 2022 paragraf 76
Beslut i kommunstyrelsen 22 juni 2022 paragraf 133

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunens översiktsplan inte
är aktuell i alla delar. Den kommunövergripande planen Kommunen Ystad 2030 är aktuell.
Fördjupningarna för Ystad och Svarte bedöms också fortfarande vara aktuella.
Fördjupningen för Köpingebro bedöms inte vara aktuell.

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till fördjupad översiktsplan för Köpingebro
och Nybrostrand, samt att kommunstyrelsens arbetsutskott ska fungera som styrgrupp för
arbetet med den fördjupade översiktsplanen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att arbetet ska genomföras med
samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska och personella resurser för översiktsplanering, och
att samtliga nämnder och kommunala bolag ska bidra i arbetet för att få en väl förankrad
plan.
Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-08-18

KF § 120

Dnr 2022/133

Bordlagt - Tilläggsavtal till arrendeavtal för fritidshus i Ystads
sandskog
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med följande motivering. Ärendet behöver
kompletteras med vilka kontrakt som ligger till grund mellan Ystads kommun och
Villaägareföreningen Ystads Sandskog. Det behövs även ett ytterligare förtydligande juridiskt
samt även gällande tillämpningen av en inventering vid ansökan från varje fastighet.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att återremittera ärendet med
Sverigedemokraternas återremissyrkande.
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att återremittera ärendet med Sverigedemokraternas
återremissyrkande.
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet att återremittera ärendet med Sverigedemokraternas
återremissyrkande.
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att återremittera ärendet med
Sverigedemokraternas återremissyrkande.

Jäv
Adrian Magnusson (S) anmäler jäv.

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

Mats Nilsson (M) anmäler jäv.
Göran Göransson (-) anmäler jäv.

Sammanfattning av ärendet
I Ystads Sandskog finns drygt 500 arrendeställen som upplåts genom arrendeavtal till
enskilda fritidshus. För området finns områdesbestämmelser från 1999 som reglerar
hur arrendestället får bebyggas, myndighetsnämndens bygglovsprövning utgår från
områdesbestämmelserna. Eftersom Ystads kommun är fastighetsägare kan Ystads
kommun även som markägare genom arrendeavtal reglera villkor för hur arrendeställena
får bebyggas med till exempel olika bygglovsbefriade åtgärder.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-08-18

KF § 120

Dnr 2022/133

Områdesbestämmelserna medger att det på varje arrendeställe får byggas en
komplementbyggnad om max 10 m2. Det nu gällande arrendeavtalen medger samma
sak, det vill säja en komplementbyggnad på 10 m2. Villaägareföreningen Ystad Sandskog
(VYS) har framfört önskemål om att de så kallade ”friggebods-reglerna” i plan- och
bygglagen ska kunna tillämpas även på arrendeställena. Friggebodsreglerna medger att
det till ett enbostadshus kan byggas en komplementbyggnad om max 15 m2 utan att bygglov
krävs. Om en komplementbyggnad placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns krävs
grannes medgivande.
Genom förslag till tilläggsavtal regleras att komplementbyggnad kan vara max 15 m2.
Genom förslag till ny blankett för anmälan anges att avgiftsgrundande åtgärder kan
utgöras av komplementbyggnad på max 15 m2 eller att befintlig komplementbyggnad
kan utökas till max 15 m2. Fortfarande får endast en komplementbyggnad finnas på varje
arrendeställe. På förslaget till ny blankett ska arrendatorn också intyga att arrendegranne
godkänner komplementbyggnad, i de fall komplementbyggnad placeras närmare
arrendegrannens arrendetomtsgräns än 4,5 meter.

Beslutsunderlag
•
•
•

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

•
•
•
•
•
•
•
•

Beslut i samhällsbyggnadsnämnden den 15 februari 2022 paragraf § 21 om
Återremiss av Tilläggsavtal till arrendeavtal för fritidshus i Ystads sandskog
Områdesbestämmelser för Ystads Sandskog laga kraft 1999
Regeringsbeslut avseende ändring av områdesbestämmelser för Ystads Sandskog
2012
Mall för nuvarande arrendeavtal
Förslag till Tilläggsavtal till arrendeavtal för fritidshus i Ystads Sandskog
Förslag till reviderad Blankett för anmälan av bygglovsbefriade åtgärder vid
arrendeställen i Ystads Sandskog
Överträdelser Sandskogen
Tjänsteskrivelse av fastighetschef Olof Hübner den 25 mars 2022
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 20 april 2022 paragraf 67
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 11 maj 2022 paragraf 59
Beslut i kommunstyrelsen 25 maj 2022 paragraf 118

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå tilläggsavtal till arrendeavtal för
fritidshus i Ystads sandskog.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-08-18

KF § 120

Dnr 2022/133

Förslag till beslut under sammanträdet
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar återremiss med följande motivering. Ärendet behöver
kompletteras med vilka kontrakt som ligger till grund mellan Ystads kommun och
Villaägareföreningen Ystads Sandskog. Det behövs även ett ytterligare förtydligande juridiskt
samt även gällande tillämpningen av en inventering vid ansökan från varje fastighet.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar återremiss med följande motivering. Socialdemokraterna
vidhåller det tidigare yrkandet om återremiss med följande motivering. Med det beslut som
fattades i kommunstyrelsen den 22 juni, det vill säga; att kommunstyrelsen tillskjuter medel
till samhällsbyggnadsnämnden som kan ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
genomföra en inventering av alla 546 arrendatorer i Ystads sandskog följer gällande
områdesbestämmelser och avtal, återremitteras ärendet med att en inventering och
uppföljning av området måste göras innan beslut om tilläggsavtal kan bli aktuellt.
Håkan Eriksson (C) yrkar återremiss av ärendet med följande motivering. Centerpartiet yrkar
på en inventering av fastigheterna för att undersöka förutsättningarna innan beslut kan fattas.
Vi vill inte att det ska finnas tvivel om att tilläggsavtalet strider mot områdesbestämmelserna.
Centerpartiet yrkar på återremiss.
Håkan Eriksson (C) återkallar sitt yrkande om återremiss och instämmer i
Socialdemokraternas yrkande om återremiss.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om att avgöra ärendet idag mot att återremittera ärendet och
finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=Avgöra ärendet idag
NEJ=Återremittera
Med 16 JA-röster mot 32 NEJ-röster och 1 som avstår har kommunfullmäktige beslutat
att återremittera ärendet.
Ordförande ställer Sverigedemokraternas återremissyrkande mot Socialdemokraternas
återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
Sverigedemokraternas återremissyrkande.
Omröstning begärs.
Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-08-18

KF § 120

Dnr 2022/133

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=Sverigedemokraternas återremissyrkande
NEJ=Socialdemokraternas återremissyrkande
Med 25 JA-röster mot 23 NEJ-röster och 1 som avstår har kommunfullmäktige beslutat
i enlighet med Sverigedemokraternas återremissyrkande.

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 120/2022-08-18
Bordlagt - Tilläggsavtal till arrendeavtal för fritidshus i Ystads sandskog
Avgöra ärendet idag=JA
Återremittera=NEJ

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Ej röstat

16
32
1
0

Henrik Plantin (M)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Clifford Härstedt (M)
Paula Nilsson (M)
Kent Svensson (M)
Per-Einar Larsson (M)
Karin Olsson Lindström (L)
Håkan Thorén Damm (KD)
Bo Frense Ekenstierna (KD)
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)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)

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
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Peter Lindhe (SD)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Henrik Berven (C)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)
Lilian Borén (S)
Doris Möller (S)
Riccard Axtelius (S)
Gunilla Olsson (S)
Anders Hansson (V)
Klas Nilsson (SD)
Lars Toftemar (-)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
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Omröstningslista Kf § 120/2022-08-18
Bordlagt - Tilläggsavtal till arrendeavtal för fritidshus i Ystads sandskog
Sverigedemokraternas återremissyrkande=JA
Socialdemokraternas återremissyrkande=NEJ
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Resultat
Ja
Nej
Avstår
Ej röstat

25
23
1
0

Henrik Plantin (M)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Peter Lindhe (SD)
Clifford Härstedt (M)
Paula Nilsson (M)
Kent Svensson (M)
Per-Einar Larsson (M)
Karin Olsson Lindström (L)
Håkan Thorén Damm (KD)
Bo Frense Ekenstierna (KD)
Klas Nilsson (SD)
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)

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
Nej
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Thomas Micha (S)
Terese Grahn (S)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Henrik Berven (C)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)
Lilian Borén (S)
Doris Möller (S)
Riccard Axtelius (S)
Gunilla Olsson (S)
Anders Hansson (V)
Lars Toftemar (-)

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

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-08-18

KF § 121

Dnr 2022/173

Investering i och upprustning av krisledningsplats
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att i syfte att upprusta August öka kommunstyrelsens ram
engångsvist för 2022 med 800 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens ramtillskott finansieras genom att
budgeterade skatteintäkter under Finansieringen ökas med samma belopp.

Sammanfattning av ärendet
I maj 2022 fastställdes ny Central Krisledningsplan för krisledning vid störningar, höjd
beredskap eller extraordinära händelser av kommunstyrelsen i Ystads kommun.
I den nya central krisledningsplanen omnämns kommunens krisledningsplats August.
August är dock i stort behov av upprustning för att kunna fungera som ledningsplats.
Medel finns att söka hos Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, men dessa
kommer inte täcka hela kostnaden för upprustning. Därför är förslaget att till den delen
som inte täcks av medel från MSB finansiera detta genom att ta budgeterade medel i
anspråk. Krisledningsplatsens upprustningsbehov handlar till stora delar om att underhållet
har varit eftersatt under några år och förslaget är därför att inte använda investeringsmedel
till detta.
Ärendet är endast av administrativ art och har därför inte checklistats.

Beslutsunderlag

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

•
•

Tjänsteskrivelse av kommundirektör Randi Graungaard 4 maj 2022
Beslut i kommunstyrelsen 22 juni 2022 paragraf 140

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut följande:
Kommunfullmäktige beslutar att i syfte att upprusta August öka kommunstyrelsens ram
engångsvist för 2022 med 800 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens ramtillskott finansieras genom att
budgeterade skatteintäkter under Finansieringen ökas med samma belopp.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-08-18

KF § 121

Dnr 2022/173

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-08-18

KF § 122

Dnr 2022/172

Budgetäskande av driftmedel för iordningställande av
skyddsrum och rivning av byggnader på framtida
exploateringsområden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden 900 000 kronor i tilläggsanslag för
2022 för iordningsställande av kommunens skyddsrum.
Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden 1 500 000 kronor i tilläggsanslag för
2022 till rivningskostnader inom Sockerbruksområdet i Köpingebro.
Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden 1 000 000 kronor i tilläggsanslag för
2022 till rivningskostnader inom Lantmannaområdet i Ystad.
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av dessa tilläggsanslag för ökade kostnader sker
genom att budgeten för skatteintäkter inom finansieringen ökas med 3 400 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en begäran om tilläggsanslag på sammanlagt
3,4 mkr för 2022. Av detta belopp avser 0,9 mkr iordningsställande av kommunens
skyddsrum för att få dessa i funktionsdugligt skick.

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

När det gäller rivningskostnader begärs 1,5 mkr för att utföra en rivning inom
Sockerbruksområdet samt 1 mkr till rivning inom Lantmannaområdet.
Av underlaget från samhällsbyggnadsnämnden framgår att det bedöms finnas behov av
ytterligare rivningar i framtiden inom de båda berörda områdena. Ledning och Utveckling
vill framhålla att om eller när Sockerbruksområdet respektive Lantmannaområdet kommer
att utgöra exploateringsområden behövs samlade ekonomiska kalkyler. Ett syfte med dessa
kalkyler är att få ett underlag om framtida rivningar långsiktigt kan finansieras via
exploateringsinkomster (exempelvis tomtförsäljningar) eller behöver skattefinansieras.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-08-18

KF § 122

Dnr 2022/172

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 6 maj 2022
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 87, 18 maj 2022
Tjänsteskrivelse av budgetchef Peter Andersson 15 juni 2022
Beslut i kommunstyrelsen 22 juni 2022 paragraf 139

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut
Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden 900 000 kronor i tilläggsanslag för
2022 för iordningsställande av kommunens skyddsrum.
Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden 1 500 000 kronor i tilläggsanslag för
2022 till rivningskostnader inom Sockerbruksområdet i Köpingebro.
Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden 1 000 000 kronor i tilläggsanslag för
2022 till rivningskostnader inom Lantmannaområdet i Ystad.
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av dessa tilläggsanslag för ökade kostnader sker
genom att budgeten för skatteintäkter inom finansieringen ökas med 3 400 000 kronor.

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-08-18

KF § 123

Dnr 2020/268

Svar på Motion om Besökscentrum i "Byahuset" Kåseberga
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

Protokollsanteckning
Cecilia Magnusson-Svärd (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna i Ystad har länge verkat för att det ska finnas ett besökscentrum i
Kåseberga, vårt största besöksmål i Ystads kommun. I den här motionen föreslås att en
annan fastighet i Kåseberga ska fungera som besökscentrum. Den utredning som är
framtagen visar att den föreslagna fastigheten inte är lämplig. Intentionen i motionen ser
vi som angelägen och skulle gärna se att förslag till besökscentrum i Kåseberga utreds.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Göransson (-) har i en motion påpekat att ”byahuset” i Kåseberga kunde
vara en lämplig plats för ett besökscentrum. För att utröna lokalens lämplighet har han
föreslagit
att ovanstående förslag till besökscentrum utredes
att en realistisk kostnadskalkyl vad gäller ändringar av befintliga lokaler framtages
att en kostnadskalkyl för driften framtages

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

att man i verksamhetens kostnadsbild tar hänsyn till de digitala möjligheterna men också
de lokala krafterna.
Vid utredning av fastighetens lämplighet har följande framkommit.
Fastighetens östra del hyrs ut som semesterboende via en agentur. Uppsägningstiden på det
avtalet är nio månader. Den västra delen nyttjas enligt avtal av Kåseberga byalag.
Uppsägningstid sex månader innan årsskiftet.
Den delen som skulle kunna vara aktuell i sammanhanget är den västra delen som uppgår
till 70 kvm och innehåller allrum, pentry och litet wc. Hcp-entré finns till allrummet medan
pentry och wc inte är hcp-anpassat. Vid fastigheten finns ett fåtal parkeringsplatser som
också disponeras av uthyrningslägenheten och till fastigheten hör också en trädgård.
Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-08-18

KF § 123

Dnr 2020/268

Fastighetens yta bedöms vara för liten för att på ett kostnadseffektivt sätt genomföra de
anpassningar som är nödvändiga till exempel handikappanpassat kundtoalett för att kunna
inhysa ett besökscentrum. Det kommer dessutom inte vara möjligt att få plats med ett
lämpligt utrymme för personalen. Därutöver saknas tillräckliga parkeringsmöjligheter i
direkt anslutning till fastigheten.
Då lokalen inte är lämplig har kostnadskalkyl för ombyggnation och drift inte utretts.
Ärendet berör endast indirekt barn och unga och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Motion från Göran Göransson (-) om Besökscentrum i ”Byahuset” i Kåseberga
Beslut i fullmäktige den 19 november 2020 paragraf 193
Tjänsteskrivelse av kommundirektör Randi Graungaard, 29 mars 2022
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 juni 2022 paragraf 78
Beslut i kommunstyrelsen 22 juni 2022 paragraf 144

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

Förslag till beslut under sammanträdet
Göran Göransson (-) yrkar bifall till motionen.
Paula Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

Eva Bramsvik Håkansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Motionären
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-08-18

KF § 124

Dnr 2022/200

Interpellation ställd till ordförande i socialnämnden om
arbetsmiljön
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Lars Toftemar (-) har ställt en interpellation om arbetsmiljön till ordförande
i socialnämnden.

Beslutsunderlag

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

Interpellation av Lars Toftemar (-), registrerad den 16 juli 2022.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-08-18

KF § 125

Dnr 2022/218

Interpellation ställd till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
om hantering av kommunens ekonomi
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Jan-Åke Isaksson (SD) har ställt en interpellation om hantering av kommunens
ekonomi till kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Beslutsunderlag

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

Interpellation från Jan-Åke Isaksson (SD), registrerad den 12 augusti 2022.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-08-18

KF § 126

Dnr 2022/219

Motion om Avgiftsfri kulturskola
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att skicka den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Brante (V) och tjänstgörande ersättare Anders Hansson (V) har lämnat
in en motion om avgiftsfri kulturskola.

Beslutsunderlag
Motion från Göran Brante (V) och Anders Hansson (V), registrerad den 18 augusti 2022.

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

Beslut skickas till:
Motionärerna
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-08-18

KF § 127

Dnr 2022/226

Motion om inventering av arrendeställen i sandskogen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att skicka den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna Peter Lindhe (SD), Tomas Landgren (SD), Paul Svensson (SD), Anna Sjöland
(SD), Jan-Åke Isaksson (SD), Leif Olsson Svensson (SD), Michael Michaelsen (SD), Göran
Björk (SD) och tjänstgörande ersättare Klas Nilsson (SD) har lämnat in en motion om
inventering av arrendeställen i sandskogen.

Beslutsunderlag
Motion från SD), registrerad den 18 augusti 2022.

Signature reference: d7b9b672-de35-40f2-9bc2-47bf7dbe64bf

Beslut skickas till:
Motionärerna
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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