SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-06-16

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Gamla Rådhuset Knutssalen klockan 18:10-20:20

Beslutande

Se sidan 2

Övriga
närvarande

Närvarande ej tjänstgörande ersättare:
Paula Nilsson (M) paragraferna 102-106, 108-114
Per-Einar Larsson (M) paragraferna 102-106, 108-114
Karin Olsson Lindström (L)
Anne-Marie Fasth (L)
Riccard Axtelius (S) paragraferna 102-106, 108
Birgitta Cestrone Nyman (S)
Bengt Gunnarsson (SD) paragarferna 102-107, 109-114
Peter Linder (SD)
Peter Lundgren (SD)
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Lisa Syrén Mandelkonvalj, sekreterare
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Roger Jönsson (S), Håkan Thorén Damm (KD)
ersättare Paula Larsson Jarl (M)
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2022-06-20 14:00

Paragrafer:

102-114

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………………………
Roger Jönsson (S), Håkan Thorén Damm (KD)
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Datum då anslaget sätts upp

2022-06-21
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Förvaringsplats för protokollet

Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad
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Kommunfullmäktige

Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Beslutande

Sammanträdesdatum
2022-06-16

Henrik Plantin (M), ordförande
Urban Fasth (L)
Paul Svensson (SD)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M), jäv paragraf 107
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Adrian Magnusson (S), jäv paragraf 107
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M), jäv paragraf 107
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Marina Nilsson (MP)
Magnus Hörnblad (MP)
Isabelle Strandhagen (S)
Thomas Micha (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Michael Michaelsen (SD), jäv paragraf 108
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Peter Lindhe (SD)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik-Håkansson (C)
Martin Andersson (C)
Clifford Härstedt (M) ersätter Curt Hansson (M)
Håkan Eriksson (C) ersätter Madeleine Söderlund Hägg (C)
Hans Christerson (C) ersätter Henrik Berven (C) jäv paragraf 107
Ingmar Ljunggren (C) ersätter Nils-Evert Erlandsson (C)
Håkan Thorén Damm (KD) ersätter Göran Göransson (-)
Bo Frense Ekenstierna (KD) ersätter Anders Mårtensson (KD)
Lilian Borén (S) ersätter Kent Mårtensson (S)
Kenny Fransson (S) ersätter Anja Edvardsson (S) paragraferna 102108

Justerares
signatur
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Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Riccard Axtelius (S) ersätter Anja Edvardsson (S) paragraferna 109114
Doris Möller (S) ersätter Ros-Marie Johansson (S)
Gunilla Olsson (S) ersätter Lars Wollin (S)
Jonas Pettersson (V) ersätter Annika Weitner (V)
Klas Nilsson (SD) ersätter Thomas Heinrich (SD)
Bengt Gunnarsson (SD) ersätter Michael Michaelsen (SD) paragraf
108
Paula Nilsson (M) ersätter Ingemar Andersson (M) paragraf 107
Per-Einar Larsson (M) ersätter Gunilla Andersson (M) paragraf 107
Riccard Axtelius (S) ersätter Adrian Magnusson (S) paragraf 107

Justerares
signatur
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2022-06-16

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf
§ 102

§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107

Diarienr

Sida

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare
2022/169 5
i samhällsbyggnadsnämnden samt därav föranlett
fyllnadsval efter Carl Munther (M)
Simrishamns kommuns deltagande i gemensamt
handläggarkontor samt ingå i en gemensam
2022/56 6 - 7
överförmyndarnämnd tillsammans med Tomelilla,
Ystads och Sjöbo kommuner
Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut
Begäran om att erhålla uppdrag att uppföra nytt
vårdboende
Äldreboende i Trädgårdsstaden och revidering av
beslutad investeringsbudget för åren 2022–2025
Förslag till Tilläggsavtal till arrendeavtal för
fritidshus i Ystads sandskog

2022/137 8
2022/69

9 - 10

2022/114 11
2022/133 12 - 16

§ 108

Förslag till avgiftsfri uteservering 2022

2022/146 17 - 18

§ 109

Svar på Motion om Bevara och utveckla den
biologiska mångfalden i Ystads kommun

2021/369 19 - 20

§ 110

Svar på Motion om att bilda ett byggestetiskt råd

2021/416 21 - 22

§ 111
§ 112
Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Ärende

§ 113
§ 114

Svar på Motion om Vässa SYSAVs mål, minska
förbränningen
Interpellation ställd till ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden om bidrag
Motion om Stärk rätten till trygghet för synskadade
personer!
Enkel fråga ställd till ordförande i
Kommunstyrelsen om Ystads minoritetspolitiska
arbete

Justerares
signatur
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2021/398 23 - 29
2022/170 30
2022/177 31
2022/178 32

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-06-16

KF § 102

Dnr 2022/169

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden samt därav föranlett fyllnadsval
efter Carl Munther (M)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Carl Munther (M) från uppdraget som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Carl Munther (M) har begärt sitt entledigande från uppdraget som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.

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

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
bordläggs.

Beslut skickas till:
Carl Munther (M)
Samhällsbyggnadsnämnden
Kansliavdelningens förtroendemannasystem

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-06-16

KF § 103

Dnr 2022/56

Simrishamns kommuns deltagande i gemensamt
handläggarkontor samt ingå i en gemensam
överförmyndarnämnd tillsammans med Tomelilla,
Ystads och Sjöbo kommuner
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att ingå samverkansavtal om gemensam
överförmyndarorganisation och nämnd, samt anta reglemente för Sydöstra Skånes
överförmyndarnämnd mandatperioden 2023–2026.

Protokollsanteckning
Cecilia Magnusson-Svärd (S) lämnar följande protokollsanteckning.
Det är angeläget att kommunerna ser över sammansättningen vid nominering och
beslut till Överförmyndarnämnden. Att nämnden får en demokratisk sammansättning
med representation från olika partier. Det hade varit önskvärt med representation från
såväl majoritet som opposition.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Ystads kommun och Sjöbo kommun har sedan 2010 en gemensam organisation för
överförmyndarverksamheten och sedan 2011 även en gemensam överförmyndarnämnd.
Från 2016 har Tomelilla ingått i den gemensamma överförmyndarverksamheten och varit
värdkommun. Den nuvarande gemensamma nämnden för Tomelilla, Ystads och Sjöbo
kommuner startade från och med 2019.
I början av 2021 påbörjades en diskussion om Simrishamns kommuns deltagande i
den gemensamma överförmyndarverksamheten och -nämnden. Kommunfullmäktige i
Simrishamns kommun fattade den 31 maj 2021 beslut om att Simrishamns kommun önskar
ingå i ett gemensamt handläggarkontor samt ingå i en gemensam överförmyndarnämnd
tillsammans med Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner.
Samtliga fyra kommuner har under hösten 2021 fattat ett principbeslut om att Simrishamns
kommun ska ingå från och med den 1 januari 2023. Se beslut i kommunstyrelsen den 29
september 2021, paragraf 192.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-06-16

KF § 103

Dnr 2022/56

Syftet med samarbetet är att minska sårbarheten, upprätthålla en hög kompetensnivå,
skapa en effektiv och rättssäker hantering, uppnå kostnadseffektivitet, genom att använda
resurserna gemensamt.
Den nuvarande överförmyndarnämnden har informerats och diskuterat liggande förslag.
Det har även varit på informell remiss i de fyra kommunerna.
Namnen på enheten och nämnden förslås bli Sydöstra Skånes överförmyndarenhet och
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd. Nämnden föreslås ha fyra ledamöter och fyra
ersättare, det vill säga en ledamot och en ersättare per kommun.
Reglementet ska följas upp inför varje ny mandatperiod.
Ärendet är endast av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Beslut i kommunstyrelsen 29 september 2021 paragraf 192, KS 2021/248
Simrishamns kommunfullmäktige 20 december - Utredning angående deltagande i
gemensamt handläggarkontor och överförmyndarnämnd
Förslag-Samverkansavtal om gemensam överförmyndarorganisation 2023–2026
Förslag-Reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd mandatperioden
2023–2026
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 3 maj 2022
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 11 maj 2022 paragraf 58
Beslut i kommunstyrelsen 25 maj 2022 paragraf 117

Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ingå samverkansavtal om
gemensam överförmyndarorganisation och nämnd, samt anta reglemente för Sydöstra Skånes
överförmyndarnämnd mandatperioden 2023–2026.

Beslut skickas till:
Simrishamns kommun
Tomelilla kommun
Sjöbo kommun
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-06-16

KF § 104

Dnr 2022/137

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner redovisad uppföljning av kommunfullmäktiges beslut under
2021 och till maj 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2018 att en uppföljning av kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens beslut ska redovisas i maj och november varje år till kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen.
Redovisningen ska innehålla beslut som inte är verkställda och med en förklaring av
respektive förvaltning.
Vid denna uppföljning har en genomgång gjorts av beslut fattade av kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen under år 2021 och fram till maj 2022.
Ärendet är av administrativ art och har inte checklistats.

Beslutsunderlag
•
•
•

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut under 2021 och till maj 2022
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 18 maj 2022
Beslut i kommunstyrelsen 25 maj 2023 paragraf 110

Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisad uppföljning av
kommunfullmäktiges beslut under 2021 och till maj 2022.

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-06-16

KF § 105

Dnr 2022/69

Begäran om att erhålla uppdrag att uppföra nytt vårdboende
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige fattar följande beslut.
1. Kommunfullmäktige godkänner AB Ystadbostäders begäran och ger AB
Ystadbostäder i uppdrag att producera nytt vårdboende på fastighet Mispeln 1.
2. Kommunfullmäktige beviljar AB Ystadbostäder nyupplåning om maximalt
192 000 000kronor.
3. Kommunfullmäktige beslutar att teckna ett 25-årigt hyresavtal med AB
Ystadbostäder.
4. Kommunfullmäktige beviljar tilläggsyrkandet om ett tillagningskök i vårdboendet
på fastighet Mispeln 1.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Kommunstyrelsen fattade den 23 mars 2022 (paragraf 57) beslut om att godkänna AB
Ystadbostäders begäran och att ge AB Ystadbostäder i uppdrag att producera nytt
vårdboende på fastighet Mispeln 1 samt att bevilja Ystadbostäder nyupplåning om maximalt
192 000 000 kronor. Man beslutade också att kommunstyrelsen ska teckna ett 25-årigt
hyresavtal med AB Ystadbostäder. Man beslutade även att bifalla ett tilläggsyrkande om
ett tillagningskök i vårdboendet på fastighet Mispeln 1.
Beslutet fattades i kommunstyrelsen utan att föreslå kommunfullmäktige att besluta i
ärendet. Ärendet som sådant får dock betraktas vara av större vikt för kommunen och för
sådana typer av ärenden faller beslutanderätten på kommunfullmäktige enligt 5 kap. 1 §
kommunallagen (2017:725). Ärenden av större vikt är ärenden där det politiska momentet
allmänt sett är avgörande och detta ärende får betraktas vara ett sådant och av det skälet bör
det av kommunstyrelsen fattade beslutet av den 23 mars 2022 paragraf 57 lämnas vidare till
kommunfullmäktige för beslut.
Ärendet är endast av administrativ art och har därför inte barnchecklistats.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-06-16

KF § 105

Dnr 2022/69

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Begäran om att erhålla uppdrag att uppföra nytt vårdboende, AB Ystadbostäder,
8 mars 2022
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson 15 mars 2022 - Svar på begäran om
att erhålla uppdrag att uppföra nytt vårdboende
Beslut i kommunstyrelsen 23 mars 2022 paragraf 57
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson – Begäran om att erhålla uppdrag
att uppföra nytt vårdboende, 17 maj 2022
Beslut i kommunstyrelsen 25 maj paragraf 116

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.
1. Kommunfullmäktige godkänner AB Ystadbostäders begäran och ger AB
Ystadbostäder i uppdrag att producera nytt vårdboende på fastighet Mispeln 1.
2. Kommunfullmäktige beviljar AB Ystadbostäder nyupplåning om maximalt
192 000 000kronor.
3. Kommunfullmäktige beslutar att teckna ett 25-årigt hyresavtal med AB
Ystadbostäder.
4. Kommunfullmäktige beviljar tilläggsyrkandet om ett tillagningskök i vårdboendet
på fastighet Mispeln 1.

Förslag till beslut under sammanträdet
Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

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

Beslut skickas till:
AB Ystadbostäder
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-06-16

KF § 106

Dnr 2022/114

Äldreboende i Trädgårdsstaden och revidering av beslutad
investeringsbudget för åren 2022–2025
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att investeringsprojektet ”Äldreboende i Trädgårdsstaden”
utgår från investeringsbudgeten för åren 2022–2025 och därtill tillhörande investeringsbelopp
motsvarande 192 miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade beslut den 23 mars 2022 paragraf 57 och den 25 maj 2022 paragraf
116 att föreslå kommunfullmäktige detsamma, att uppdra åt AB Ystadbostäder att producera
nytt äldreboende på fastighet Mispeln 1. Därmed utgår investeringsprojektet ”Äldreboende i
Trädgårdsstaden” med investeringsbeloppet 192 mkr från investeringsbudgeten för åren
2022–2025 fastställd av kommunfullmäktige den 18 november 2021 paragraf 214.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Begäran om att erhålla uppdrag att uppföra nytt vårdboende AB Ystadbostäder,
8 mars 2022
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson 7 april 2022 - Äldreboende i
Trädgårdsstaden och revidering av beslutad investeringsbudget för åren 2022–2025
Beslut i kommunstyrelsen 28 april 2022 paragraf 86
Beslut i kommunstyrelsen 25 maj 2022 paragraf 116

Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att investeringsprojektet ”Äldreboende i Trädgårdsstaden”
utgår från investeringsbudgeten för åren 2022–2025 och därtill tillhörande investeringsbelopp
motsvarande 192 miljoner kronor.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-06-16

KF § 107

Dnr 2022/133

Förslag till Tilläggsavtal till arrendeavtal för fritidshus i Ystads
sandskog
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att först pröva yrkandet om bordläggning.
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
att bordlägga ärendet.
Vänsterpartiet lämnar följande skriftliga reservation:
Vänsterpartiet menar att det är av vikt att göra en inventering kring hur de regler som
finns för området har efterlevts fram till idag, samt en inventering vad ett sådant
tilläggsavtal kan innebära för Sandskogen som rekreationsområde.
Vi menar vidare, att även om det var formellt tillåtet för kommunfullmäktiges
ordförande, KFO, att välja bordläggning före återremiss, så är det problematiskt att så
gjordes. Det första som äskades inom ärendet var återremiss av Socialdemokraterna,
direkt därefter yrkade Moderaterna på bordläggning. Att Moderaternas begäran blev det
första för KF att besluta om är problematiskt då ordförade tillhör samma parti. Vi
menar att det kan finnas anledning för KFO att gå på den ordning som olika äskanden
begärs, istället för det som KFO politiskt står bakom.

Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Av dessa båda skäl reserverar Vänsterpartiet sig i detta ärende.

Jäv
Gunilla Andersson (M) anmäler jäv.
Ingemar Andersson (M) anmäler jäv.
Adrian Magnusson (S) anmäler jäv.
Hans Christerson (C) anmäler jäv.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-06-16

KF § 107

Dnr 2022/133

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.
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: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Justerares signatur
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KF § 107

Dnr 2022/133

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

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering. En
inventering av området ska göras innan beslut om tilläggsavtal kan bli aktuellt. En inventering
av alla 546 arrendetomter. Hur efterlevs gällande arrendeavtal? Förekommer det avsteg från
nuvarande avtal med byggnationer och tomtgränser?
Eva Bramsvik Håkansson (C) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S)
återremissyrkande.
Terese Grahn (S) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) återremissyrkande.
Paula Nilsson (M) yrkar att ärendet bordläggs.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om att först pröva yrkandet om bordläggning mot förslaget att
först pröva yrkandet om återremiss och finner att kommunfullmäktige beslutat att först
pröva yrkandet om bordläggning.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.

Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

JA=Bordläggning först
NEJ=Återremiss först
Med 25 JA-röster och 23 NEJ-röster har kommunfullmäktige beslutat att först pröva
yrkandet om bordläggning.
Ordförande ställer därefter förslaget om att bordlägga ärendet mot förslaget att ärendet ska
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutat att bordlägga ärendet.
Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kansliavdelningen
Kommunfullmäktige 18 augusti 2022
Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 107/2022-06-16
Förslag till Tilläggsavtal till arrendeavtal för fritidshus i Ystads sandskog
Bordläggning först=JA
Återremiss först=NEJ

Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Resultat
Ja
Nej

25
23

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (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)
Per-Einar Larsson (M)
Håkan Thorén Damm (KD)
Bo Frense Ekenstierna (KD)
Klas Nilsson (SD)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Marina Nilsson (MP)
Magnus Hörnblad (MP)
Isabelle Strandhagen (S)
Thomas Micha (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)

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
Nej
Nej
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Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)
Ingmar Ljunggren (C)
Lilian Borén (S)
Kenny Fransson (S)
Doris Möller (S)
Riccard Axtelius (S)
Gunilla Olsson (S)
Jonas Pettersson (V)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-06-16

KF § 108

Dnr 2022/146

Förslag till avgiftsfri uteservering 2022
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för markupplåtelse på allmän platsmark
för uteserveringar inte tas ut under perioden den 1 januari 2022 till och med
den 31 december 2022.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen som en näringslivssatsning
därmed ersätter samhällsbyggnadsnämnden för förlorade intäkter under 2022
med 600 000 kronor.
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens ram av detta skäl ökas med
600 000 kronor.
4. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker genom att budgeterade
skatteintäkter ökas med samma belopp.

Jäv
Michael Michaelsen (SD) anmäler jäv.

Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att upphäva avgiften för markupplåtelse för
uteserveringar under halva 2020 och hela 2021 med anledning av coronapandemin.
Inför 2022 fastställde kommunfullmäktige att markupplåtelse på allmän platsmark till
uteserveringar får ske året om samt även avgifter för markupplåtelse för uteserveringar,
att gälla från och med 1 januari 2022.
Det är nu tydligt att även om pandemin gått in i en ny fas och vi så smått kan börja återgå
till tidigare sätt att träffas och umgås så kvarstår behovet av viss försiktighet. Företagarna
påverkas fortfarande av sviterna av pandemin och förslaget till beslut att upphäva avgiften
för uteserveringar stöttar det lokala näringslivet och underlättar den lokala återhämtningen
efter pandemin.

Justerares signatur
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Kommunfullmäktige

2022-06-16

KF § 108

Dnr 2022/146

Beslutsunderlag
•
•
•

Beslut i kommunfullmäktige 18 november 2021 paragraf 284
Tjänsteskrivelse av SÖSK-koordinator Emma Bruce 16 maj 2022
Beslut i kommunstyrelsen 25 maj 2022 paragraf 119

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för markupplåtelse på allmän platsmark
för uteserveringar inte tas ut under perioden den 1 januari 2022 till och med
den 31 december 2022.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen som en näringslivssatsning
därmed ersätter samhällsbyggnadsnämnden för förlorade intäkter under 2022
med 600 000 kronor.
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens ram av detta skäl ökas med
600 000 kronor.
4. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker genom att budgeterade
skatteintäkter ökas med samma belopp.

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

Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Eva Bramsvik Håkansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gunilla Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-06-16

KF § 109

Dnr 2021/369

Svar på Motion om Bevara och utveckla den biologiska
mångfalden i Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktigeledamöterna Anja Edvardsson (S) och Roger Jönsson (S) har i en motion
föreslagit att Ystad kommun ska ta fram ett nytt naturvårdsprogram och en strategi
för att bibehålla och stärka den biologiska mångfalden i Ystads kommun.
Ystad kommuns nuvarande naturvårdsprogram antogs den 16 augusti 2012. Till Ystad
kommuns nuvarande naturvårdsprogram från 2012 hör en bilaga med åtgärder på 5 och 10
års sikt. Bilagan ska revideras en gång per mandatperiod. Revidering har genomförts 2017
och 2021. 2017 lades flera åtgärder till i bilagan och majoriteten av åtgärderna har
genomförts. Sedan programmet antogs har bland annat två nya statliga naturreservat bildats
i kommunen. Ny kunskap om förekomsten av olika arter har tillkommit. Begreppen
ekosystemtjänster och ekologisk kompensation har blivit gängse begrepp och nämns ett
fåtal gånger i nuvarande naturvårdsprogram men utvecklas inte närmare.

Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Länsstyrelsen Skåne håller på att ta fram en ny regional naturvårdsplan som planeras blir
färdig under 2022 och det finns kommunala beslut om att ta fram ett kulturmiljöprogram
och ett rekreations- och grönstrukturprogram. Såväl många kulturmiljöer som många
rekreationsmiljöer är även naturmiljöer.
Det är lämpligt att ta fram ett nytt kommunalt naturvårdsprogram i anslutning till dessa.
Samtidigt kan en strategi för biologisk mångfald tas fram som antingen kan vara en del av
naturvårdsprogrammet eller ett fristående dokument.
Utifrån samhällsbyggnadsnämndens yttrande föreslås att motionen bifalls.
Ärendet berör inte barn och unga mer än indirekt och har därför inte barnchecklistats.

Justerares signatur
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Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Motion från Anja Edvardsson (S) och Roger Jönsson (S) registrerad 17 oktober 2021
Beslut i kommunfullmäktige 21 oktober 2021 paragraf 277
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden över motion om att bevara och utveckla
den biologiska mångfalden i Ystads kommun 28 januari 2022
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 15 februari 2022 paragraf 22
Tjänsteskrivelse av koordinator Emma Bruce 28 april 2022
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 11 maj 2022 paragraf 61
Beslut i kommunstyrelsen 25 maj 2022 paragraf 122

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Eva Bramsvik Håkansson (C) yrkar bifall till motionen.
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till motionen.
Gunilla Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Riccard Axtelius (S) yrkar bifall till motionen.
Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Marina Nilsson (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslut skickas till:
Motionärerna
Kansliavdelningen
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-06-16

KF § 110

Dnr 2021/416

Svar på Motion om att bilda ett byggestetiskt råd
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att motionen ska avslås.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Motion av Lars Toftemar (-), registrerad 6 december 2021
Beslut i kommunfullmäktige 16 december 2021 paragraf 316
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden över motion om att bilda ett byggestetiskt
råd 3 februari 2022
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 15 februari 2022 paragraf 24
Tjänsteskrivelse av koordinator Emma Bruce 26 april 2022
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 11 maj 2022 paragraf 62
Beslut i kommunstyrelsen 25 maj 2022 paragraf 123

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Toftemar (-) yrkar återremiss på ärendet med motiveringen att korrigera felaktigheter i
underlaget för beslutet.
Stefan Engdahl (M) yrkar avslag på motionen.
Paul Svensson (SD) yrkar avslag på motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslaget om att ärendet ska återremitteras mot förslaget att ärendet ska
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Justerares signatur

21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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KF § 110

Dnr 2021/416

Ordförande ställer därefter frågan om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Beslut skickas till:
Motionären
Kansliavdelningen
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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KF § 111

Dnr 2021/398

Svar på Motion om Vässa SYSAVs mål, minska
förbränningen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige avslår att-sats ett samt beslutar att att-sats två och tre anses besvarade.

Reservation
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
Det är synd att vi i Ystad ska vara så defensiva i många klimat- och miljö-frågor. Vi
kunde istället vara mer pro-aktiva. Världen befinner sig i ett klimatnödläge, men ändå så
tar inte politiker sitt ansvar för att minska koldioxidökningen med alla medel.
Svaret på motionen talar om att vi inte kan bestämma över andra kommuner respektive
att mycket redan görs på alla områden. Därav finner KS att att-sats 1 ska avslås och attsatserna 2 och 3 anses besvarade.
Vi finner att ca 65 % av det som lämnas in som rest- eller hushållssopor är möjligt att
återvinna, istället bränns det och skapar koldioxid. Klimatriksdagen konstaterar att med
dagens klimatpolitik i Sverige kommer inte målen att begränsa den globala
medeltemperaturen till väl under 2 grader.

Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Men motionen vill inte bestämma över andra kommuner, utan istället att vår
representant i Sysavs styrelse tar en aktiv roll för att diskutera dessa problematiska frågor
med övriga styrelsemedlemmar.
Med tanke på det globala klimat- och miljöläget i världen menar Vänsterpartiet att det är
dags att på allvar agera för en förändrad värld, för främst våra barn och barnbarns skull.
Då vårt yrkande om att bifalla motionen inte vann kommunfullmäktiges gehör
reserverar vi oss mot beslutet.

Justerares signatur
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Dnr 2021/398

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktigeledamöterna Annika Weitner (V) och Göran Brante (V) har lämnat in en
motion till kommunfullmäktige, där de föreslår;
1. att det skall vara obligatoriskt för alla kommuner inom SYSAV att effektiv
sopsortering ska vara möjlig redan vid fastigheten.
2. att ägarkommunerna ger SYSAVs styrelse i uppdrag att besluta om att inte planera
eller bygga ny kapacitet för sopförbränning.
3. att ägarkommunerna ger företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål om att både
mängden avfall som förbränns i SYSAVs förbränningsanläggningar, och mängden
fossil koldioxid som förbränningen genererar, skall ha minst halverats till 2030
jämfört med 2019 års nivåer.
Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat följande yttrande över motionen.
Den kommunala renhållningsskyldigheten finns beskriven i miljöbalkens 15 kapitel,
paragraferna 20 och 20a. Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning
eller bortskaffande av avfall i kommunen som faller under kommunens ansvar.
Kommunen har stor frihet att utforma sina avfallsföreskrifter och sitt avfallssystem
utifrån kommunens förutsättningar för att uppnå en ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt
god avfallshantering.
De olika kommunerna kan inte besluta om hur andra kommuner ska hantera
renhållningsskyldigheten. Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav, har ingen rådighet
över ägarkommunernas beslut om hur renhållningsskyldigheten enligt miljöbalken
ska utföras. Utifrån detta föreslås att första punkten i yrkandet avslås.

Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

I sammanhanget kan nämnas att såväl Ystad kommun, genom kommunfullmäktiges
beslut 2018 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att införa Fastighetsnära insamling
i fyrfackkärl, som Sysav, förespråkar en fastighetsnära insamling. Studier visar att
fastighetsnära insamling ger högst utsortering och bäst kvalitet.
I Sysavs ägarkommuner sker insamlingen av hushållsavfall både i egen regi och av
upphandlade entreprenörer. I flera av ägarkommunerna sker insamlingen i fyrfackskärl med
totalt åtta fraktioner vid tomtgräns. Flerfamiljshus kan redan idag ha förpacknings- och
returpappersinsamling. I alla kommunerna finns återvinningsstationer med förpackningsoch returpappersinsamling. Insamling av matavfall erbjuds idag i alla kommunerna. På
återvinningscentralen kan grovavfall lämnas gratis för privatpersoner och där finns också
möjlighet att lämna förpackningsavfall.

Justerares signatur
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Avseende motionens andra punkt, har Sysav ingen plan på att utöka kapaciteten för
energiåtervinning däremot kommer man att utreda förutsättningarna för att ersätta de två
äldsta pannorna, byggda 1973, med en ny modern anläggning när dessa läggs ner, vilket är
planerat till år 2030. Beslut utifrån denna utredning tas av Sysavs ägare. Därmed föreslås
denna punkt vara besvarad.
Utifrån motionens tredje punkt arbetar Sysav redan idag efter EU:s avfallshierarki där
energiåtervinning är en av fem metoder. Avfallshierarkins grundprincip är att den behandling
som bäst skyddar människors miljö och hälsa som helhet ska anses som lämpligast, om inte
behandlingen är orimlig.
Energiåtervinning är en naturlig del i en väl fungerande cirkulär ekonomi och ska baseras
på utsorterade avfallsrester, rejekt från andra återvinningsprocesser och på material som inte
bör eller går att återvinna eller återanvändas på annat sätt. Energiåtervinningen är en säker
hantering för att destruera giftiga ämnen som inte ska recirkuleras i samhället, samtidigt som
energin i avfallet kan återanvändas på bästa sätt för att möta det regionala energibehovet av
både el och värme. Sysavs avfallsförbränningsanläggning har byggts ut i tre etapper från 1973
till 2008 och har tillstånd att ta hand om 630 000 ton avfall och producerar 60 procent av
värmen till EON:s fjärrvärmenät i Malmö och Burlöv och därtill el.

Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Inom Europa läggs fortfarande (2020) mer än 70 miljoner ton hushållsavfall på deponi.
Detta ska jämföras med att vi i Sverige endast lägger 53 000 ton askor och slam
(restprodukter från behandling) på deponi. I Sverige finns sedan början av 2000-talet
förbud mot att lägga organiskt eller brännbart avfall på deponi. Eftersom kostnaden för
att behandla avfall i en förbränningsanläggning är relativt hög har avsändaren av avfallet
ett stort incitament att endast leverera de utsorterade avfallsrester som det inte finns
efterfrågan på, eller som kan behandlas på bättre sätt.
Av hushållens avfall återvinns i Sverige idag 99,2 procent som material eller energi, endast 0,8
procent deponeras. I Sysav-regionens fjorton ägarkommuner samlar vi tillsammans in cirka
52 procent av matavfallet och det återvinns som biogas och biogödsel.
Genom en bättre utsortering kan mängden avfall som materialåtervinns ökas. I Sysavregionen arbetar vi tillsammans på olika sätt för att få en ännu bättre utsortering av
hushållsavfallet, till exempel genom lättillgängliga återvinningscentraler, enkla
sorteringsguider och kampanjer. Sysav erbjuder pedagogisk verksamhet och arbetar också
med rådgivning till företag och industrier.
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En stor utmaning i en cirkulär ekonomi är att produkter som sätts på marknaden ska
vara producerade av smarta och klimatneutrala material för längre användning och bättre
återvinning. En kraftfull indikator för restavfallet i den antagna Regionala Kretsloppsplanen
för år 2021-2030 är att senast 2030 ska restavfallet vara 100 kg per person.
Sysav utreder möjligheten att på sikt investera i en så kallad Carbon Capture Storage
(CCS-anläggning) för att minska mängden utsläpp av fossila koldioxidutsläpp från
energiåtervinningen och på sikt bli en kolsänka. Man värderar också möjligheterna till
en investering i en storskalig försortering av olika typer av grövre avfall. Tanken är att
kunna sortera ut återvinningsbart material som det finns efterfrågan på och där plasten är
i fokus. Utifrån detta bör motionens tredje punkt anses besvarad.
Utifrån samhällsbyggnadsnämndens yttrande förslås avslag på att-sats 1 och att att-sats 2
och 3 ska anses besvarade.
Ärendet berör inte barn och unga mer än indirekt och har därmed inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
•
•
•
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•
•
•
•

Motion av Annika Weitner (V) och Göran Brante (V) registrerad 17 november 2021
Beslut i kommunfullmäktige 18 november 2021 paragraf 294
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden över motionen Vässa SYSAVs mål, minska
förbränningen 23 februari 2022
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 15 mars 2022 paragraf 39
Tjänsteskrivelse av koordinator Emma Bruce 28 april 2022
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 11 maj 2022 paragraf 63
Beslut i kommunstyrelsen 25 maj 2022 paragraf 124

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
1. Kommunfullmäktige avslår att-sats 1
2. Kommunfullmäktige beslutar att-sats 2 och 3 anses besvarade.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jonas Pettersson (V) yrkar bifall till motionens samtliga att-satser.
Gunilla Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-06-16

KF § 111

Dnr 2021/398

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Petterssons (V) förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=KS förslag
NEJ= Jonas Petterssons förslag
Med 46 JA-röster mot 2 NEJ-röster och 1 som avstår har kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Beslut skickas till:
Motionärerna
Kansliavdelningen
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 111/2022-06-16
Svar på Motion om Vässa SYSAVs mål, minska förbränningen
KS förslag=JA
Jonas Petterssons förslag=NEJ

Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Ej röstat

46
2
1
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)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Marina Nilsson (MP)
Magnus Hörnblad (MP)
Isabelle Strandhagen (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)
Peter Lindhe (SD)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Martin Andersson (C)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Clifford Härstedt (M)
Håkan Eriksson (C)
Hans Christerson (C)
Ingmar Ljunggren (C)
Håkan Thorén Damm (KD)
Bo Frense Ekenstierna (KD)
Lilian Borén (S)
Doris Möller (S)
Riccard Axtelius (S)
Gunilla Olsson (S)
Klas Nilsson (SD)
Göran Brante (V)
Jonas Pettersson (V)
Lars Toftemar (-)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Avstår

29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-06-16

KF § 112

Dnr 2022/170

Interpellation ställd till ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden om bidrag
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Brante (V) har ställt en interpellation om bidrag till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Beslutsunderlag

Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Interpellation från Göran Brante (V), registrerad den 7 juni 2022.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-06-16

KF § 113

Dnr 2022/177

Motion om Stärk rätten till trygghet för synskadade personer!
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att lämna den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Brante (V) och tjänstgörande ersättare Jonas Pettersson (V) har lämnat in
en motion om Stärk rätten till trygghet för synskadade personer!

Beslutsunderlag
Motion av ledamoten Göran Brante (V) och Jonas Pettersson (V), registrerad 12 juni 2022.

Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Beslut skickas till:
Motionärerna
Kommunstyrelsen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-06-16

KF § 114

Dnr 2022/178

Enkel fråga ställd till ordförande i Kommunstyrelsen om
Ystads minoritetspolitiska arbete
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Terese Grahn (S) har ställt en enkel fråga till ordförande i kommunstyrelsen
om Ystads minoritetspolitiska arbete.

Beslutsunderlag

Signature reference: 111c98a0-6b74-436f-82a2-0e5ca03ddb0c

Enkel fråga av Terese Grahn (S), registrerad den 13 juni 2022.

Justerares signatur
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