SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-02-17

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Gamla Rådhuset Knutssalen klockan 18:00-22:10

Beslutande

Se sidan 2

Övriga
närvarande

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Ingmar Ljunggren (C), ersättare
Karin Olsson Lindström (L), ersättare
Anne-Marie Fasth (L), ersättare
Doris Möller (S), ersättare
Riccard Axtelius (S), ersättare
Bengt Gunnarsson (SD), ersättare
Peter Linder (SD), ersättare

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Lisa Syrén Mandelkonvalj, sekreterare
Utses att justera

Per-Olof Lind (L), Anja Edvardsson (S)
ersättare Göran Björck (SD)

Digital justering

Digitalt justerat 2022-02-23 14:00

Paragrafer:

17-42

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………………………
Per-Olof Lind (L), Anja Edvardsson (S)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-02-17

Datum då anslaget sätts upp

2022-02-24

Datum när anslaget tas ned

2022-03-18

Förvaringsplats för protokollet

Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2022-02-17

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Beslutande

Justerares
signatur

Henrik Plantin (M), ordförande
Urban Fasth (L)
Paul Svensson (SD)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Stefan Engdahl (M)
Bo Sterner (M)
Adrian Magnusson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Johan Wahlgren (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Marina Nilsson (MP)
Magnus Hörnblad (MP)
Lars Toftemar (-)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Peter Lindhe (SD)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Madeleine Söderlund Hägg (C)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Martin Andersson (C)
Thomas Micha (S) ersätter Lena Lovén Andersson (S)
Clifford Härstedt (M) ersätter Paula Larsson Jarl (M)
Per-Einar Larsson (M) ersätter Ingemar Andersson (M)
Jan Axlund-Horneij (M) ersätter Curt Hansson (M)
Håkan Thorén Damm (KD) ersätter Mohammad Omran (KD)
Lilian Borén (S) ersätter Shukrije Rama-Pllashniku (S)
Klas Nilsson (SD) ersätter Thomas Heinrich (SD)
Håkan Eriksson (C) ersätter Eva Bramsvik-Håkansson (C)
Hans Christerson (C) ersätter Henrik Berven (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2022-02-17

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf
§ 17
§ 18

§ 19

§ 20

§ 21

§ 22

§ 23
§ 24

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

§ 25

Ärende
Val av huvudmän för Sparbanken Syd
Bordlagt - Fyllnadsval av förtroendeuppdrag som
styrelseledamot i Ystad Hamn Logistik AB efter
Paula Nilsson (M)
Bordlagt - Fyllnadsval av förtroendeuppdrag som
styrelseledamot i AB Ystadbostäder efter Karin
Olsson Lindström (L)
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare
i valberedningen samt därav föranlett fyllnadsval
efter Martin Andersson (C)
Bordlagt - Fyllnadsval av förtroendeuppdrag som
ledamot i valberedningen efter Börje Andersson
(C)
Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot
i kommunfullmäktige samt därav föranlett
fyllnadsval efter Shukrije Pllashniku (S)
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare
i kommunfullmäktige samt därav föranlett
fyllnadsval efter Eva Setréus (S)
Återremitterat - Anta förslag till ny
Torghandelsstadga för Ystads kommun
Revidering av riktlinje och finansieringsmodell för
sociala investeringar

Diarienr
2021/425
2022/7

2022/13

2022/19

2022/15

2022/20

2022/25
2018/75
2021/404

§ 26

Utökad budgetram 2022 för Revisionen

2021/419

§ 27

Tomtköavgift

2021/377

§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
Justerares
signatur

Ändring i sammanträdesplan för
kommunfullmäktige
Svar på Motion om kartläggning av äldres psykiska
hälsa
Svar på Motion avseende psykisk ohälsa som
uppkommer ur pandemin
Svar på Motion för ökad sysselsättning

2021/289
2021/263
2021/17
2021/29

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 32

Svar på Motion om Framtida äldreboende i Ystads
kommun

2021/256

§ 33

Svar på Motion om jobb, tillväxt och möjligheter

2021/258

§ 34

§ 35
§ 36
§ 37

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

§ 38

Bordlagt - Enkel fråga ställd till kommunstyrelsens
ordförande om plan för kommunövergripande
trygghetsskapande åtgärder i Ystads kommun
Bordlagt - Interpellation ställd till ordförande i
kommunstyrelsen om granskning av krisledning
och hantering av pandemin i Ystads kommun
Interpellation ställd till ordförande i
Kommunstyrelsen om byggande av hyresrätter
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut
inom socialtjänstlagen och lag om stöd och service
till vissa funktionshinder 2021
Interpellation ställd till ordförande i YstadÖsterlenregionens Miljöförbund om tillsynsärende
Miljöförbundet

2021/430

2021/427
2022/33
2021/238

2022/34

§ 39

Motion om Gratis mensskydd i skolan

2022/35

§ 40

Enkel fråga ställd till ordförande i Barn- och
utbildningsnämnden om domar i förvaltningsrätten

2022/36

§ 41

Motion om Våtmarker i Ystads kommun

2022/40

§ 42

Motion om att återinföra tjänsten som syn- och
hörselinstruktör

2022/48

Justerares
signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 17

Dnr 2021/425

Val av huvudmän för Sparbanken Syd
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Hans Christerson (C) som huvudman för Sparbanken Syd.
Kommunfullmäktige utser Börje Andersson (C) som huvudman för Sparbanken Syd till och
med sparbankens stämma år 2026.

Sammanfattning av ärendet
Sparbanken Syd har den 14 december 2022 lämnat in en begäran om nyval av fyra huvudmän
till och med sparbankens stämma 2026. Kommunfullmäktige utsåg den 20 januari 2022,
paragraf 3, Hans Christersson (C) som huvudman för Sparbanken Syd till och med
sparbankens årsstämma år 2026. Detta val överensstämde inte med det önskemål
Centerpartiet haft om vem som skulle vara huvudman och av det skälet har Hans
Christersson (C) valt att bli entledigad för att låta Börje Andersson (C) fortsätta sitt uppdrag
som huvudman för Sparbanken Syd till och med år 2026.

Beslutsunderlag
•
•

Reglemente för Sparbanken Syd
Val av huvudmän för Sparbanken Syd

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Börje Andersson (C) som huvudman
för Sparbanken Syd till och med år 2026.
Beslut skickas till:
Hans Christersson (C)
Börje Andersson (C)
Sparbanken Syd
Kansliavdelningens förtroendemannasystem

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 18

Dnr 2022/7

Bordlagt - Fyllnadsval av förtroendeuppdrag som
styrelseledamot i Ystad Hamn Logistik AB efter Paula
Nilsson (M)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Per-Einar Larsson (M) till styrelseledamot i Ystad Hamn Logistik
AB.

Sammanfattning av ärendet
Paula Nilsson (M) har den 4 januari 2022 begärt sitt entledigande som styrelseledamot
i Ystad Hamn Logistik AB. Kommunfullmäktige fattade den 20 januari 2022, paragraf 4
beslut om att entlediga Paula Nilsson (M) som styrelseledamot i Ystad Hamn Logistik AB
men bordlade valet av hennes efterträdare.

Beslutsunderlag
•
•

Paula Nilssons (M) begäran om entledigande som styrelseledamot i Ystad Hamn
Logistik AB, registrerat den 4 januari 2022.
Beslut i kommunfullmäktige 20 januari 2022, paragraf 4.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att Per-Einar Larsson (M) utses till
styrelseledamot i Ystad Hamn Logistik AB.

Beslut skickas till:
Per-Einar Larsson (M)
Ystad Hamn Logistik AB
Kansliavdelningens förtroendemannasystem

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 19

Dnr 2022/13

Bordlagt - Fyllnadsval av förtroendeuppdrag som
styrelseledamot i AB Ystadbostäder efter Karin Olsson
Lindström (L)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Lars Lindahl (L) som styrelseledamot i AB Ystadbostäder.

Sammanfattning av ärendet
Karin Olsson Lindström (L) har begärt sitt entledigande som styrelseledamot i AB
Ystadbostäder den 13 januari 2022. Kommunfullmäktige entledigade Karin Olsson
Lindström (L) som styrelseledamot i AB Ystadbostäder den 20 januari 2022, paragraf 5 men
bordlade fyllnadsval av hennes efterträdare.

Beslutsunderlag
•
•

Karin Olsson Lindströms (L) begäran om entledigande som styrelseledamot i AB
Ystadbostäder den 13 januari 2022.
Beslut i kommunfullmäktige 20 januari 2022 paragraf 5

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att Lars Lindahl (L) utses till styrelseledamot i
AB Ystadbostäder.

Beslut skickas till:
Lars Lindahl (L)
AB Ystadbostäder
Kansliavdelningens förtroendemannasystem

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 20

Dnr 2022/19

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
valberedningen samt därav föranlett fyllnadsval efter Martin
Andersson (C)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Martin Andersson (C) som ersättare i valberedningen.
Kommunfullmäktige utser Madeleine Söderlund Hägg (C) till ersättare i valberedningen.

Sammanfattning av ärendet
Martin Andersson (C) har begärt sig entledigad från förtroendeuppdraget som ersättare i
valberedningen.

Beslutsunderlag
Martin Anderssons (C) begäran om entledigande, registrerat 20 januari 2022.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att Madeleine Söderlund Hägg (C) utses till
ersättare i valberedningen.

Beslut skickas till:
Martin Andersson (C)
Madeleine Söderlund Hägg (C)
Kansliavdelningen
Kansliavdelningens förtroendemannasystem

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 21

Dnr 2022/15

Bordlagt - Fyllnadsval av förtroendeuppdrag som ledamot i
valberedningen efter Börje Andersson (C)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Martin Andersson (C) till ledamot i valberedningen.

Sammanfattning av ärendet
Börje Andersson (C) har begärt sitt entledigande som ledamot i kommunfullmäktige samt
som ledamot i valberedningen den 14 januari 2022. Kommunfullmäktige entledigade Börje
Andersson (C) som ledamot i kommunfullmäktige samt som ledamot i valberedningen den
20 januari 2022 paragraf 6, men bordlade val av hans efterträdare i valberedningen.

Beslutsunderlag
•
•

Börje Anderssons (C) begäran om entledigande som ledamot i kommunfullmäktige
samt som ledamot i valberedningen, registrerat den 14 januari 2022.
Beslut i kommunfullmäktige 20 januari 2022 paragraf 6

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att Martin Andersson (C) utses till ledamot i
valberedningen.

Beslut skickas till:
Martin Andersson (C)
Kansliavdelningen
Kansliavdelningens förtroendemannasystem

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 22

Dnr 2022/20

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige samt därav föranlett fyllnadsval efter
Shukrije Pllashniku (S)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Shukrije Pllashniku (S) som ledamot i kommunfullmäktige.
Fyllnadsval av ny ledamot i kommunfullmäktige lämnas till länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Shukrije Pllashniku (S) har begärt sig entledigad från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Shukrije Pllashnikus (S) begäran om entledigande, registrerat 21 januari 2022.

Beslut skickas till:
Shukrije Pllashniku (S)
Länsstyrelsen
Kansliavdelningen
Kansliavdelningens förtroendemannasystem

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 23

Dnr 2022/25

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige samt därav föranlett fyllnadsval efter Eva
Setréus (S)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Eva Setréus (S) som ersättare i kommunfullmäktige.
Fyllnadsval av ny ersättare i kommunfullmäktige lämnas till länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Eva Setréus (S) har begärt sig entledigad från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Eva Setréus (S) begäran om entledigande, registrerat 24 januari 2022.

Beslut skickas till:
Eva Setréus (S)
Länsstyrelsen
Kansliavdelningen
Kansliavdelningens förtroendemannasystem

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 24

Dnr 2018/75

Återremitterat - Anta förslag till ny Torghandelsstadga för
Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar förslag till ny Torghandelsstadga för Ystads kommun.
Torghandelsstadgan för Ystads kommun beslutad den 16 december 2010 upphör att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen återremitterade den 25 april 2018 förslag från samhällsbyggnadsnämnden
om ny torghandelsstadga för Ystads kommun. Samhällsbyggnadsnämnden har bearbetat
torghandelsstadgan med utgångspunkt från återremissen och har efter en remissomgång
beslutat den 15 december 2021 att godkänna förslaget samt lämna det till kommunfullmäktige för antagande.
Gällande Torghandelsstadga antogs av kommunfullmäktige den 16 oktober 2008 och
reviderades den 16 december 2010.
Stadgan har i denna handläggning inte checklistats.

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Beslut i kommunstyrelsen 25 april 2018 paragraf 66 - återremiss
Förslag till ny Torghandelsstadga för Ystads kommun
Skillnad mellan gällande och nytt förslag till torghandelsstadga för Ystads kommun
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 15 december 2021 paragraf 223
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 12 januari 2022 paragraf 5
Beslut i kommunstyrelsen 26 januari 2022, paragraf 12

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 24

Dnr 2018/75

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny Torghandelsstadga
för Ystads kommun.
Torghandelsstadgan för Ystads kommun beslutad den 16 december 2010 upphör att gälla.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunal författningssamling

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 25

Dnr 2021/404

Revidering av riktlinje och finansieringsmodell för sociala
investeringar
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige fattar följande beslut.
1. Kommunfullmäktige beslutar att i budget 2022 anslå två miljoner kronor som en
central reserv under finansförvaltningen för att möjliggöra finansiering av sociala
investeringsprojekt.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anslaget på två miljoner kronor finansieras genom
att kommunens budgeterade resultat minskas med motsvarande belopp.
3. Kommunfullmäktige beslutar att det i budgeten beslutade finansiella målet ”Årets
resultat ska uppgå till minst 1,5 procent av skatteintäkterna och statsbidrag”
omformuleras till följande ”Balanskravsresultatet, med beaktande av de sociala
investeringsprojekten, ska uppgå till minst 1,5 procent av skatteintäkterna och
statsbidrag”.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Ystads kommun har sedan år 2011 haft en fond för förebyggande insatser. Under
2015 gjordes en uppföljning av arbetet med sociala investeringar och utifrån resultatet
beslutades 2016 om nya riktlinjer för fonden. Under 2021 har såväl riktlinjerna som
finansieringsmodellen för sociala investeringar setts över vilket resulterat i reviderade
riktlinjer och förändrad finansieringsmodell.
Målet med Ystads kommuns sociala investeringar är att:
• Skapa förutsättningar för goda uppväxtvillkor, motverka individers utanförskap
och bidra till att dämpa kommunens framtida kostnadsutveckling
• Bidra till kommunens övergripande mål och prioriteringar
• Uppnå gränsöverskridande samverkan för ett minskat stuprörstänkande
• Tillvarata nytänkande och möjliggöra för nya arbetssätt och metoder att prövas
• Ställa om organisationen – från reaktiv till proaktiv
• Implementera lyckade satsningars arbetssätt och metoder i ordinarie verksamhet
Insatser som finansieras med sociala investeringsmedel ska bidra till att stärka och förbättra
livsvillkoren för barn och unga i åldern 0–25 år, bosatta i Ystads kommun. Det innebär inte
att insatserna behöver riktas direkt till barn och unga.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 25

Dnr 2021/404

Kommunala verksamheter i samverkan med aktörer från civila samhället eller annan offentlig
aktör har möjlighet att tillsammans ansöka om medel. Kravet är att minst två kommunala
nämnder ska medverka i satsningen, eller minst en kommunal nämnd i samverkan med en
aktör från annan offentlig verksamhet eller civila samhället. Vinstdrivande företag ingår inte
i denna definition. Satsningar kan även genomföras tillsammans med kommunala bolag som
är majoritetsägda.
När det gäller de ekonomiska aspekterna är det viktigt att notera att kostnader i ett projekt
rörande sociala investeringar måste redovisas de år kostnaden uppstår. Detta innebär att
kommunens årliga resultat och även resultatet vid avstämningen mot det lagreglerade
balanskravet kommer att påverkas under projektens genomförande. För att finansiera
genomförandet av sociala investeringsprojekt föreslås att det från och med 2022 budgeteras
en central reserv på två mkr per år inom Finansförvaltningen. De projekt som blir godkända
att genomföra tilldelas budgetkompensation från denna reserv.
För att kunna visa en koppling mellan reserverade medel från tidigare år och de projekt
som nu genomförs är förslaget att den lagstadgade balanskravstämningen kompletteras
med en ”kommunegen” justering som beaktar de kostnader som uppkommit inom de
sociala investeringsprojekten.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Förslag till riktlinjer för Sociala investeringar, 13 december 2021
Barnchecklista 21 december 2021
Tjänsteskrivelse av kvalitetsstrateg Carolina Palm 13 december 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 12 januari 2022 paragraf 2
Beslut i kommunstyrelsen 26 januari 2022 paragraf 13

Förslag till beslut
Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.
4. Kommunfullmäktige beslutar att i budget 2022 anslå två miljoner kronor som en
central reserv under finansförvaltningen för att möjliggöra finansiering av sociala
investeringsprojekt.
5. Kommunfullmäktige beslutar att anslaget på två miljoner kronor finansieras genom
att kommunens budgeterade resultat minskas med motsvarande belopp.
6. Kommunfullmäktige beslutar att det i budgeten beslutade finansiella målet ”Årets
resultat ska uppgå till minst 1,5 procent av skatteintäkterna och statsbidrag”
omformuleras till följande ”Balanskravsresultatet, med beaktande av de sociala
investeringsprojekten, ska uppgå till minst 1,5 procent av skatteintäkterna och
statsbidrag”.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 25

Dnr 2021/404

Föredragande
Carolina Palm, kvalitetsstrateg
Carola Nilsson, redovisningschef

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

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 26

Dnr 2021/419

Utökad budgetram 2022 för Revisionen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige fattar följande beslut.
1. Kommunfullmäktige beviljar kommunrevisionen utökad budgetram
med 150 000 kronor från och med år 2022.
2. Kommunfullmäktige beslutar att denna ramförstärkning finansieras genom
att kommunens budgeterade resultat minskas med motsvarande belopp.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen inkom i november till kommunfullmäktige med en skrivelse. I skrivelsen
ansöks om en oförändrad budgetram för 2022 jämfört med 2021. Beloppet som anges
är 1 625 000 kronor. Beloppet inkluderar det tilläggsanslag till kommunrevisionen på
150 000 kronor som kommunfullmäktige godkände i februari 2021, paragraf 58. Det
har nu uppmärksammats att i kommunens budgetprocess för 2022 har inte det nämnda
tilläggsanslaget inkluderats. Skälet är att Ledning & Utveckling har uppfattat det som att
februaribeslutet avsåg ett engångsvist tillskott specifikt för 2021.

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Den ram för 2022 som kommunfullmäktige har beviljat kommunrevisionen i budgetbeslutet,
november 2021, uppgår till 1 490 000 kronor. Beloppet exkluderar således det nämnda
tilläggsanslaget. Samtidigt ingår en priskompensation på 15 000 kronor (motsvarande
kompensation har övrig kommunal verksamhet också erhållit mellan 2021 och 2022).
Sammantaget innebär detta att kommunfullmäktige på nytt bör ta ställning till
kommunrevisionens resursbehov för 2022.
Vilken ram som kommunrevisionen ska förfoga över är en fråga för kommunfullmäktige att
ta ställning till utan förslag eller ställningstagande på vägen. Beslutsformuleringarna under
”Förslaget till beslut” ska därför ses som formuleringar som kan användas om fullmäktige
ställer sig bakom kommunrevisionens ansökan.
Vid beviljande av utökad budgetram till kommunrevisionen kommer ramen att uppgå till
1 640 000 kronor, det vill säga ansökt belopp om 1 625 000 kronor samt tillägg med
15 000 kronor som inflationskompensation.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 26

Dnr 2021/419

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunrevisionens skrivelse, 9 november 2021
Tjänsteskrivelse av budgetchef Peter Andersson 7 januari 2022
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 12 januari 2022 paragraf 4
Beslut i kommunstyrelsen 26 januari paragraf 14

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

1. Kommunfullmäktige beviljar kommunrevisionen utökad budgetram
med 150 000 kronor från och med år 2022.
2. Kommunfullmäktige beslutar att denna ramförstärkning finansieras genom att
kommunens budgeterade resultat minskas med motsvarande belopp.

Beslut skickas till:
Revisionen
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 27

Dnr 2021/377

Tomtköavgift
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar tomtköavgiften på 400 kronor per år att gälla från och
med 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Ystads kommun har en tomtkö vars syfte är att erbjuda byggklara tomter som kommunen
säljer. Senaste byggklara tomter som har erbjudits är i Nybrostrand.
För att få vara med i tomtkön erläggs en årlig tomtköavgift på 200 kronor. Förslag till
tomtköavgift på 400 kronor per år baseras på den tiden av administrativt arbete som
krävs samt de kring kostnader som uppkommer vid handläggning.
Jämförelse med kommuner i Skåne har gjorts. Den genomsnittliga tomtköavgiften i
Skåne för att vara med i tomtkö är 358 kronor per år.
Beslutet berör inte barn och unga då det är av administrativ karaktär.

Beslutsunderlag
•
•

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

•
•
•

Undersökning utförd 2021 om tomtköavgifter i Skåne,
Tjänsteskrivelse av mark- och exploateringschef Andreas Winborg
den 1 oktober 2021
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden den 20 oktober 2021 paragraf 186
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 november 2021 paragraf 141
Beslut i kommunstyrelsen 26 januari 2022 paragraf 15

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta tomtköavgiften på
400 kronor per år att gälla från och med 1 januari 2023.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 28

Dnr 2021/289

Ändring i sammanträdesplan för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige
förändras enligt följande.
Sammanträdestiden den 16 juni 2022 startar klockan 18.00 och sammanträdesdagen
den 17 november 2022 startar klockan 13.00.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har genom tidigare beslut, fattat 19 augusti 2021, paragraf 220, beslutat
om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2022.
Genom beslut fattat i kommunstyrelsen 26 januari 2022, paragraf 5, (KS 2021/438) ändrades
tid för när budgeten ska tas i kommunfullmäktige. Beslutet innebar att budget tas endast i
november 2022 och inte i juni 2022. Av det skälet behöver också beslut om ändrade
sammanträdestider för kommunfullmäktige fattas.
Förslaget innebär att sammanträdet den 16 juni startar kl. 18.00 istället för 13.00 och att
sammanträdet i november startar kl. 13.00 istället för kl. 18.00.
Barn och unga berörs inte av ärendet eftersom det handlar om en sammanträdesplanering
inför 2022.

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj, 7 februari 2022
Sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige
förändras enligt följande.
Sammanträdestiden den 16 juni 2022 startar klockan 18.00 och sammanträdesdagen
den 17 november 2022 startar klockan 13.00.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 28

Dnr 2021/289

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Beslut skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasienämnden
Kulturnämnden
Myndighetsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Valnämnden
Tomelilla, Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Ledning & utveckling, kansliavdelningen o ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 29

Dnr 2021/263

Svar på Motion om kartläggning av äldres psykiska hälsa
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Roger Jönsson (S) föreslås att en kartläggning görs av den psykiska
hälsan hos äldre (+65 år) i Ystads kommun.
Socialnämnden har yttrat sig i ärendet och anför bland annat följande.
Enkätundersökningar återkommande når äldre i Ystads kommun vari psykisk
hälsa ingår samt att ytterligare fördjupade undersökningar är resurskrävande vilket
organisationen inte har utrymme för inom befintlig budgetram.
Av socialnämndens yttrande får förstås att man anser att en kartläggning genom
enkätundersökningar utförs vari psykiska hälsa ingår. Med det ska motionen därför
anses besvarad.

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Ärendet berör inte barn eller unga.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•

Motion från Roger Jönsson (S) registrerad 15 juni 2021
Beslut i kommunfullmäktige 17 juni 2021 paragraf 212
Yttrande från socialnämnden 10 september 2021
Minnesanteckningar från samverkansmöte med Ystad Tillgänglighetsråd och
Ystad Pensionärsråd 20 september 2021
Beslut i socialnämnden 30 september 2021 paragraf 181
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 29 december 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 12 januari 2022 paragraf 10
Beslut i kommunstyrelsen 26 januari 2022 paragraf 20

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 29

Dnr 2021/263

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till motionen.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till motionen.
Göran Göransson (-) yrkar bifall till motionen.
Madeleine S. Hägg (C) yrkar bifall till motionen.
Cecilia Fahlborg (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Jan-Åke Isakssons (SD) förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Jan-Åke Isakssons (SD) förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=KS förslag
NEJ=J-Å Isakssons förslag om motion besvarad

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Med 22 JA-röster mot 26 NEJ-röster och 1 som avstår beslutar kommunfullmäktige i
enlighet med Jan-Åke Isaksson (SD) förslag.
Beslut skickas till:
Motionären
Socialnämnden

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 29/2022-02-17
Svar på Motion om kartläggning av äldres psykiska hälsa
KS förslag=JA
J-Å Isakssons förslag om motion besvarad=NEJ

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Ej röstat

22
26
1
0

Adrian Magnusson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Göran Göransson (-)
Marina Nilsson (MP)
Magnus Hörnblad (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Madeleine S Hägg (C)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)
Hans Christerson (C)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Jan-Åke Isaksson (SD)

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
Nej
Nej
Nej
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Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Peter Lindhe (SD)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Clifford Härstedt (M)
Jan Axlund Horneij (M)
Håkan Thorén Damm (KD)
Klas Nilsson (SD)
Lars Toftemar (-)

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

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 30

Dnr 2021/17

Svar på Motion avseende psykisk ohälsa som uppkommer ur
pandemin
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslås att omsorgen om äldres hälsa inrättar
en förebyggande uppsökande verksamhet gällande psykisk ohälsa som uppkommit i samband
med pandemin.

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Socialnämnden har yttrat sig över motionen och anför bland annat följande.
Social Omsorg har under pandemin tvingats förändra en del av arbetet. Det har t.ex. inte
varit möjligt att ha gruppverksamhet som daglig verksamhet eller att seniorernas hus varit
öppet. För att möta upp behovet så har verksamheten anpassats så att personalen i stället
besökt brukaren i hemmet, vilket är ett arbetssätt som kräver mer personella resurser för att
upprätthålla den formen av insats under normala förhållanden. Verksamheten har på detta
sätt utfört sitt uppdrag med att förebygga psykisk ohälsa och ensamhet inom den befintliga
ramen. Då samhället åter öppnade upp för bland annat gruppverksamhet så har arbetet
återgått till ordinarie insatser. Det saknas ekonomiska möjligheter att fortsätta arbetet i
hemmiljön.
Av socialnämndens yttrande får anses framgå att man anser att man redan har arbetat och
arbetar i enlighet med motionens intentioner. Med det ska motionen därför anses besvarad.
Ärendet berör inte barn och unga.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 30

Dnr 2021/17

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Motion från Cecilia Magnusson-Svärd (S) registrerad 13 januari 2021
Beslut i kommunfullmäktige 18 februari 2021 paragraf 90
Yttrande över motion avseende psykisk ohälsa som uppkommer ur pandemin, 19
november 2021
Beslut i socialnämnden 2 december 2021 paragraf 235
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 29 december 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 12 januari 2022 paragraf 7
Beslut i kommunstyrelsen 26 januari 2022 paragraf 16

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

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till motionen.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Michael Michaelsen (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Sverker Meyer (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Madeleine S. Hägg (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Cecilia Magnusson-Svärds (S) förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=KS förslag
NEJ=Cecilia M. Svärds förslag om bifall till motionen
Med 26 JA-röster mot 21 NEJ-röster och 2 som avstår beslutar kommunfullmäktige i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslut skickas till:
Motionären
Socialnämnden
Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 30/2022-02-17
Svar på Motion avseende psykisk ohälsa som uppkommer ur pandemin
KS förslag=JA
Cecilia M. Svärds förslag om bifall till motionen=NEJ
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Resultat
Ja
Nej
Avstår
Ej röstat

26
21
2
0

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Lars Toftemar (-)
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)
Jan Axlund Horneij (M)
Håkan Thorén Damm (KD)
Klas Nilsson (SD)
Adrian Magnusson (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)

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
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Magnus Hörnblad (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Madeleine S Hägg (C)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)
Hans Christerson (C)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)

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

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 31

Dnr 2021/29

Svar på Motion för ökad sysselsättning
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslås att arbetsträningsverksamheten i
Ystad utökas i enlighet med budgetbeslut i kommunfullmäktige 19 november 2020 samt
att alla kommunala verksamheter tilldelas ett extra uppdrag – att inom ramen för sina
verksamheter arbeta för att minska arbetslösheten.
Socialnämnden har yttrat sig i ärendet och anför bland annat följande.
Arbetsmarknadsenheten och försörjningsenheten har ett nära samarbete med kommunens
olika verksamheter avseende både praktikplatser och extratjänster, samt även tillgång till den
privata arbetsmarknaden med stöd av näringslivsenheten. Insatserna leder på sikt till egen
försörjning vilket resulterat i att kostnaderna för försörjningsstöd stadigt minskat över året.
Av socialnämndens yttrande får förstås att man menar att man i dagsläget arbetar i enlighet
med motionens intentioner. Med det ska motionen därför anses besvarad.
Ärendet berör inte barn och unga mer än indirekt och har därför inte barnchecklistats.
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Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Motion från Cecilia Magnusson-Svärd (S) registrerad 19 januari 2021
Beslut i kommunfullmäktige 18 februari 2021 paragraf 98
Yttrande över motion för ökad sysselsättning 19 november 2021
Beslut i socialnämnden 2 december 2021 paragraf 234
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 12 januari 2022 paragraf 8
Beslut i kommunstyrelsen 26 januari 2022 paragraf 17

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

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 31

Dnr 2021/29

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till motionen.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Brante (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Cecilia Magnusson-Svärds (S) förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=KS förslag
NEJ=Cecilia M. Svärds förslag bifall till motionen

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Med 28 JA-röster mot 21 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Motionären
Socialnämnden

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 31/2022-02-17
Svar på Motion för ökad sysselsättning
KS förslag=JA
Cecilia M. Svärds förslag bifall till motionen=NEJ
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Resultat
Ja
Nej
Ej röstat

28
21
0

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Lars Toftemar (-)
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)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Clifford Härstedt (M)
Jan Axlund Horneij (M)
Håkan Thorén Damm (KD)
Klas Nilsson (SD)
Adrian Magnusson (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
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Marina Nilsson (MP)
Magnus Hörnblad (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Madeleine S Hägg (C)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)
Hans Christerson (C)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 32

Dnr 2021/256

Svar på Motion om Framtida äldreboende i Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Roger Jönsson (S) och Eva Clausson (C) föreslås;
- att nästa äldreboende som ska byggas, efter Trädgårdsstaden, ska byggas på
landsbygden, dock inte på klass 9 åkermark,
- att det ses över om nuvarande äldreboenden kan byggas ut med fler
äldreboendeplatser samt
- att arbetet med att ta fram konkreta tomter/fastigheter för äldreboende både i
tätorten Ystad och på landsbygden intensifieras.

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Socialnämnden har yttrat sig i ärendet och anför bland annat följande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Social Omsorg har ett pågående samarbete kring
lämpliga framtida tomter för äldreboende och vilka befintliga äldreboenden som skulle
kunna byggas ut. I arbetet ingår analys kring framtida behov kopplat till demografisk
utveckling och utav att hitta kostnadseffektiva lösningar för hela kommunens organisation
av äldreomsorg. Social Omsorg behöver i planering av framtida boenden ta hänsyn till
tillgänglighet för kollektivtrafik för att ha möjlighet att rekrytera personal och för att det
ska bli möjligt för anhöriga utan bil att besöka äldreboendet.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet och anför bland annat följande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Social Omsorg har ett pågående samarbete kring
lämpliga framtida tomter för äldreboende och vilka befintliga äldreboenden som skulle
kunna byggas ut. I arbetet ingår analys kring framtida behov kopplat till demografisk
utveckling samt att hitta kostnadseffektiva lösningar för hela kommunens organisation
av äldreomsorg.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 32

Dnr 2021/256

Av socialnämndens och samhällsbyggnadsnämndens yttranden får förstås att man anser
att motionen ska anses besvarad med hänvisning till det planeringsarbete som de båda
nämnderna utför tillsammans avseende motionens förslag.
Ärendet berör inte barn eller unga.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motion från Roger Jönsson (S) och Eva Clausson (C) registrerad den 13 juni 2021
Beslut i kommunfullmäktige 17 juni 2021 paragraf 207
Minnesanteckningar från samverkansmöte med Ystads Tillgänglighetsråd och Ystads
Pensionärsråd, 20 september 2021
Socialnämndens yttrande 21 september 2021
Beslut i socialnämnden 30 september 2021 paragraf 182
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 20 oktober 2021 paragraf 189
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 24 november 2022
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 12 januari 2022 paragraf 9
Beslut i kommunstyrelsen 26 januari 2022 paragraf 18

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till motionen.

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Håkan Eriksson (C) yrkar bifall till motionen.
Göran Göransson (-) yrkar bifall till motionen.
Per-Olof Lind (L) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Nils-Evert Erlandsson (C) yrkar bifall till motionen.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 32

Dnr 2021/256

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Jan-Åke Isakssons (SD) förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Jan-Åke Isakssons (SD) förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=KS förslag
NEJ=J-Å Isakssons förslag motion besvarad
Med 22 JA-röster mot 26 NEJ-röster och 1 som avstår beslutar kommunfullmäktige i
enlighet med Jan-Åke Isaksson (SD) förslag.

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Beslut skickas till:
Motionärerna
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 32/2022-02-17
Svar på Motion om Framtida äldreboende i Ystads kommun
KS förslag=JA
J-Å Isakssons förslag motionen besvarad=NEJ

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Ej röstat

22
26
1
0

Adrian Magnusson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Göran Göransson (-)
Marina Nilsson (MP)
Magnus Hörnblad (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Madeleine S Hägg (C)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)
Hans Christerson (C)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Jan-Åke Isaksson (SD)

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
Nej
Nej
Nej
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Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Peter Lindhe (SD)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Clifford Härstedt (M)
Jan Axlund Horneij (M)
Håkan Thorén Damm (KD)
Klas Nilsson (SD)
Lars Toftemar (-)

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

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 33

Dnr 2021/258

Svar på Motion om jobb, tillväxt och möjligheter
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Roger Jönsson (S), Mårten Mårtensson (S), Thomas Micha (S), Håkan
Eriksson (C) och Eva Clausson (C) föreslås att framtagandet av
nya industritomter/industriområden i Ystads kommun intensifieras och prioriteras.
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Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet och anför bland annat följande.
Kommunens arbete för att möjliggöra mark för näringslivets behov kan delas in i tre delar:
• Planlägga för verksamhetsmark, först med den lokaliseringsprövning och av
avvägning mellan olika intressen som görs genom översiktsplaner och sedan den
mer platsspecifika prövningen av villkor som görs genom detaljplaner.
• Samordna och stötta så markägare respektive företagare kan identifiera behov och
möjligheter på sikt och stötta i hur marken kan anpassas och utvecklas utifrån olika
ändamål.
• Kommunen kan, i sin roll som markägare, driva plan och exploateringsprocess
inför att kunna sälja byggklar mark för näringslivets behov.
Kommunen har i den nyligen antagna översiktsplanen Kommunen Ystad 2030 pekat
ut markområden som kan vara lämpliga för etablering av nya verksamheter. Merparten
av den utpekade marken är i privat ägo, vilket inte hindrar en detaljplaneprocess, men
ägoförhållandena avgör om och när markområdet kan komma ut för försäljning.
Tillsammans med kommunens näringslivsavdelning kommer dialogen med privata
fastighetsägare om kommunens utmaningar om framtida verksamhetsområden, om
möjligheter för företag att etablera sig och hur markägarna skulle kunna bidra till detta.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 33

Dnr 2021/258

Om det i denna process framkommer att det finns intresse för att sälja marken till
kommunen kommer detta följas upp. Alternativt kommer näringslivsavdelningen och
stadsbyggnadsavdelningen att stötta de privata markägarna genom planprocessen med
syftet att mark för näringslivets behov ska skapas.
Av samhällsbyggnadsnämndens yttrande får förstås att man anser att man redan idag
arbetar i enlighet med motionens intentioner. Med det ska motionen därför anses
besvarad.
Ärendet berör inte barn och unga.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Motion från Mårten Mårtensson (S), Roger Jönsson (S), Thomas Micha (S), Håkan
Eriksson (C) och Eva Clausson (C) registrerad 14 juni 2021
Beslut i kommunfullmäktige 17 juni 2021 paragraf 208
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 17 november 2021 paragraf 207
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 24 november 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 12 januari 2022 paragraf 9
Beslut i kommunstyrelsen 26 januari 2022 paragraf 19

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Thomas Micha (S) yrkar bifall till motionen.

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Kevin Rasmussen (S) yrkar bifall till motionen.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Mårten Mårtensson (S) yrkar bifall till motionen.
Per-Olof Lind (L) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till motionen.
Kent Mårtensson (S) yrkar bifall till motionen.
Håkan Eriksson (C) yrkar bifall till motionen.
Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 33

Dnr 2021/258

Kristina Bendz (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Jan-Åke Isakssons (SD) förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Jan-Åke Isakssons (SD) förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=KS förslag
NEJ=J-Å Isakssons förslag motion besvarad
Med 24 JA-röster mot 24 NEJ-röster och 1 som avstår beslutar kommunfullmäktige i
enlighet med Jan-Åke Isaksson (SD) förslag.
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Beslut skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 33/2022-02-17
Svar på Motion om jobb, tillväxt och möjligheter
KS förslag=JA
J-Å Isakssons förslag motionen besvarad=NEJ

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Ej röstat

24
24
1
0

Adrian Magnusson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Göran Göransson (-)
Marina Nilsson (MP)
Magnus Hörnblad (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Madeleine S Hägg (C)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)
Hans Christerson (C)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (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
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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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)
Jan Axlund Horneij (M)
Håkan Thorén Damm (KD)
Klas Nilsson (SD)
Lars Toftemar (-)

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

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 34

Dnr 2021/430

Bordlagt - Enkel fråga ställd till kommunstyrelsens
ordförande om plan för kommunövergripande
trygghetsskapande åtgärder i Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan dras tillbaka och att vidare
handläggning upphör.

Sammanfattning av ärendet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) har lämnat in en enkel fråga till ordförande i
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
•

Enkel fråga registrerad den 13 december 2021.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Cecilia Magnusson-Svärd yrkar att den enkla frågan dras tillbaka.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 35

Dnr 2021/427

Bordlagt - Interpellation ställd till ordförande i
kommunstyrelsen om granskning av krisledning och
hantering av pandemin i Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Cecilia Magnusson-Svärd (S) har lämnat in en interpellation om granskning av
krisledning och hantering av pandemin i Ystads kommun ställd till kommunstyrelsens
ordförande.

Beslutsunderlag

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

•

Interpellation registrerad den 9 december 2021.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 36

Dnr 2022/33

Interpellation ställd till ordförande i Kommunstyrelsen om
byggande av hyresrätter
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Lars Toftemar, (-) har lämnat in en interpellation om byggande av hyresrätter till ordförande
i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Interpellation från Lars Toftemar (-), registrerad 8 februari 2022.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 37

Dnr 2021/238

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom
socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa
funktionshinder 2021
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut enligt
Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktions-hindrade för kvartal 3 2021.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har behandlat rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut för kvartal 3
2021 och överlämnar rapporteringen för godkännande till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut, kvartal 3 2021
Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3 2021
Beslut i socialnämnden 2 december 2021 paragraf 244
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 15 december 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 12 januari 2022 paragraf 12
Beslut i kommunstyrelsen 26 januari 2022 paragraf 21

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av ej verkställda
gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 3 2021.

Beslut skickas till:
Socialnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 38

Dnr 2022/34

Interpellation ställd till ordförande i Ystad-Österlenregionens
Miljöförbund om tillsynsärende Miljöförbundet
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen dras tillbaka och att vidare handläggning
upphör.

Sammanfattning av ärendet
Göran Brante (V) har lämnat in en interpellation till ordförande i Ystad-Österlenregionens
Miljöförbund om tillsynsärende i Miljöbundet.

Beslutsunderlag
Interpellation från Göran Brante (V), registrerad den 11 februari 2022.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Göran Brante (V) yrkar att interpellationen dras tillbaka.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 39

Dnr 2022/35

Motion om Gratis mensskydd i skolan
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att lämna den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Annika Weitner (V) har lämnat in en motion om gratis mensskydd i skolan.

Beslutsunderlag

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Motion registrerad 14 februari 2022.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Motionären

Justerares signatur

49

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 40

Dnr 2022/36

Enkel fråga ställd till ordförande i Barn- och
utbildningsnämnden om domar i förvaltningsrätten
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) har lämnat in en enkel fråga om domar i förvaltningsrätten
till ordförande i barn-och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Enkel fråga från Cecilia Magnusson-Svärd (S), registrerad 14 februari 2022.

Justerares signatur

50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 41

Dnr 2022/40

Motion om Våtmarker i Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att lämna den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Anja Edvardsson (S) har lämnat in en motion
om våtmarker i Ystads kommun.

Beslutsunderlag

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Motion registrerad den 15 februari 2022.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Motionärerna

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-17

KF § 42

Dnr 2022/48

Motion om att återinföra tjänsten som syn- och
hörselinstruktör
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att lämna till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna Göran Brante (V) och Annika Weitner (V) har lämnat in en motion om att
återinföra tjänsten som syn-och hörselinstruktör.

Beslutsunderlag
Motion inlämnad den 17 februari 2022.

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

Beslut skickas till:
Motionärerna
Kommunstyrelsen

Justerares signatur
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ordförande SAM: Per-Olof Lind

Signed by: Anja Edvardsson
Date: 2022-02-23 19:09:49
BankID refno: 4e390929-4189-4a41-964b-500ae4b51990

Signature reference: 328fe18b-d030-40fb-a26d-46698c855b92

ledamot i kommunfullmäktige: Anja Edvardsson

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

