SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-12-16

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Gamla Rådhuset, Knutssalen, Stortorget i Ystad klockan 18:00–22:14

Beslutande

Se sidan 2

Övriga
närvarande

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Karin Olsson Lindström (L)
Anne-Marie Fasth (L)
Magnus Hörnblad (MP)
Peter Linder (SD)
Gunilla Olsson (S)
Lisa Syrén Mandelkonvalj, sekreterare

Utses att justera

Gunilla Andersson (M), Kent Mårtensson (S)
ersättare Marina Nilsson (MP)

Digital justering

Digitalt justerat 2021-12-20 14:00

Paragrafer:

295-318

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………………………
Gunilla Andersson (M), Kent Mårtensson (S)

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-12-16

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-21

Datum när anslaget tas ned

2022-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Beslutande

Sammanträdesdatum
2021-12-16

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)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Mohammad Omran (KD) paragraferna 305-318, kom kl. 18:55
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Lars Toftemar (-)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Theres Grahn (S) paragraferna 301-318, kom kl. 18:40
Jan-Åke Isaksson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Peter Lindhe (SD) paragraferna 295-307, gick kl. 19:12
Tomas Landgren (SD)
Göran Brante (V)
Madeleine Söderlund Hägg (C)
Henrik Berven (C)
Martin Andersson (C)
Thomas Micha (S) ersätter Anja Edvardsson (S)
Paula Nilsson (M) ersätter Curt Hansson (M)
Håkan Thorén Damm (KD) ersätter Mohammad Omran (KD)
paragraferna 295-304
Lilian Borén (S) ersätter Shukrije Rama-Pllashniku (S)
Riccard Axtelius (S) ersätter Lars Wollin (S)
Kenny Fransson (S) ersätter Terese Grahn (S) paragraferna 295-300
Klas Nilsson (SD) ersätter Thomas Heinrich (SD)
Bengt Gunnarsson (SD) ersätter Peter Lindhe (SD) paragraferna 308-318

Justerares
signatur
2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Jonas Pettersson (V) ersätter Annika Weitner (V)
Håkan Eriksson (C) ersätter Eva Bramsvik-Håkansson (C)
Hans Christerson (C) ersätter Börje Andersson (C)

Justerares
signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-12-16

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf

Ärende

Diarienr

§ 295

Dela ut Hållbarhetspriset 2021

2021/235

§ 296

§ 297

§ 298

§ 299
§ 300

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

§ 301
§ 302
§ 303
§ 304
§ 305
§ 306
§ 307

Bordlagd - Val av ledamot och ordförande i
kommunstyrelsen, ledamot och ordförande i
krisledningsnämnden, ombud vid Skånes
kommuner förbundsmöten samt ledamot i
Sydöstra Skånes samarbetskommitté från den 1
mars 2022
Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot
i kommunfullmäktige, ersättare i valberedning
ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i
socialnämnden och ledamot i kommunstyrelsens
hållbarhetsutskott samt därav föranlett fyllnadsval
efter Marcus Bräutigam (MP)
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare
i valnämnden samt därav föranlett fyllnadsval efter
Madeleine Ekstrand (M)
Entledigande från förtroendeuppdrag som
ordförande i valnämnden samt därav föranlett
fyllnadsval efter Johan Wahlgren (M)
Ansökan om att utöka borgensram - Sydöstra
Skånes Räddningstjänstförbund
Nytt tomtpris för verksamhetsmark i nya Öja
verksamhetsområde
Revidering av PBL- taxan 2020 för Ystads
kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt Sjöhög
avloppsreningsverk, i34308
Markpris för handelstomt i Köpingebro,
Sockerbruket
Oförändrade timavgifter för året 2022
Översyn av Ystads kommuns standard för teknisk
säkerhet
Ersättarkvot för ledamöter i kommunfullmäktige
från 15 oktober 2022

Justerares
signatur
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2021/293

2021/411

2021/426

2021/417
2021/346
2021/379
2021/386
2021/345
2021/378
2021/375
2021/315
2021/395

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
§ 308

Svar på motion om Elenergiförsörjning

2021/53

§ 309

Svar på motion om kartläggning av ödehus

2021/111

§ 310

Svar på Motion om att utöka antalet
återvinningsstationer i centrala Ystad, samt
intensifiera arbetet med hushållsnära insamling i
enlighet med Ystads egna miljömål

2021/60

§ 311

Svar på motion avseende fyrverkerianvändning

2021/18

§ 312

Svar på motion om att bygga idrottshall

2021/21

§ 313
§ 314

2020/186
2021/262

§ 315

Bordlagd - Svar på motion om Byggestetiskt råd

2021/7

§ 316

Motion om att bilda ett byggestetiskt råd

2021/416

§ 317

§ 318

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Svar på motion om Ystadmodellen - gällande
samverkan för sysselsättning kompetens och
arbetshälsa
Svar på motion om Handslag som garanterar
anställning efter fullföljd VO-utbildning

Interpellation ställd till ordförande i
kommunstyrelsen om granskning av krisledning
och hantering av pandemin i Ystads kommun
Enkel fråga ställd till kommunstyrelsens
ordförande om plan för kommunövergripande
trygghetsskapande åtgärder i Ystads kommun

Justerares
signatur
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2021/427

2021/430

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 295

Dnr 2021/235

Dela ut Hållbarhetspriset 2021
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige gratulerar Karolin Fält och Caroline Sjövall till mottagare av
kommunens hållbarhetspris 2021.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott beslutade den 2 november 2021 att tilldela
Karolin Fält och Caroline Sjövall Ystads kommuns hållbarhetspris för 2021.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 296

Dnr 2021/293

Bordlagd - Val av ledamot och ordförande i
kommunstyrelsen, ledamot och ordförande i
krisledningsnämnden, ombud vid Skånes kommuner
förbundsmöten samt ledamot i Sydöstra Skånes
samarbetskommitté från den 1 mars 2022
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Paula Nilsson (M) till kommunstyrelsens ordförande från
den 1 mars 2022 till den 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Paula Nilsson (M) till krisledningsnämndens ordförande
från den 1 mars 2022 till den 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Paula Nilsson (M) till ombud vid Skånes kommuners
förbundsmöten.
Kommunfullmäktige utser Paula Nilsson (M) till ledamot i Sydöstra Skånes
samarbetskommitté.

Beslutsmotivering

Cecilia Magnusson-Svärd (S) tackar nej till att ställa upp som kandidat till posten som
kommunstyrelsens ordförande. Roger Jönsson (S) tackar också nej till att ställa upp som
kandidat till posten som kommunstyrelsens ordförande. Således finns det endast en
föreslagen kandidat till posten som kommunstyrelsens ordförande.

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska utse ordförande, ledamot eller ombud till följande organ
efter Kristina Bendz (M):
•
•
•
•

Kommunstyrelsens ordförande från den 1 mars 2022
Krisledningsnämndens ordförande från den 1 mars 2022
Ombud vid Skånes kommuners förbundsmöten från den 1 mars 2022
Sydöstra Skånes samarbetskommitté ledamot från den 1 mars 2022

Beslutsunderlag
•

Kristina Bendz (M) avsägelse som kommunstyrelsens ordförande från 1 mars 2022.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 296

Dnr 2021/293

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att till ordförande i kommunstyrelsen
utses Paula Nilsson (M).
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att till ordförande i krisledningsnämnden
utses Paula Nilsson (M).
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att till ombud vid Skånes kommuners
förbundsmöten utses Paula Nilsson (M).
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att till ledamot i Sydöstra Skånes
samarbetskommitté utses Paula Nilsson (M).
Göran Göransson (-) föreslår Cecilia Magnusson-Svärd (S) till kommunstyrelsens
ordförande.

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Lars Toftemar (-) föreslår Roger Jönsson (S) till kommunstyrelsens ordförande.

Beslut skickas till:
Paula Nilsson (M)
Kansliavdelningens förtroendemannasystem
Kansliavdelningen
Skånes kommuner
Sydöstra Skånes samarbetskommitté

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 297

Dnr 2021/411

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, ersättare i valberedningen, ledamot i
kommunstyrelsen, ledamot i socialnämnden och ledamot i
kommunstyrelsens hållbarhetsutskott samt därav föranlett
fyllnadsval efter Marcus Bräutigam (MP)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar, från och med den 1 januari 2022, Marcus Bräutigam (MP)
som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i valberedningen, ledamot i kommunstyrelsen,
ledamot i socialnämnden och ledamot i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.
Fyllnadsval av ny ledamot i kommunfullmäktige lämnas till länsstyrelsen.
Kommunfullmäktige bordlägger val av ledamot i kommunstyrelsen från den 1 januari 2022
till den 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Emma Nilsson (MP) som ledamot i socialnämnden från
den 1 januari 2022 till den 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Magnus Hörnblad (MP) som ersättare i valberedningen från
den 1 januari 2022 till den 31 december 2022.

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Sammanfattning av ärendet
Marcus Bräutigam (MP) har den 3 december 2021 lämnat en begäran om entledigande
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i valberedningen, ledamot
i kommunstyrelsen, ledamot i socialnämnden samt ledamot i kommunstyrelsens
hållbarhetsutskott.
Uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens hålbarhetsutskott utses av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Marcus Bräutigam (MP) har den 3 december 2021 lämnat en begäran om entledigande
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i
socialnämnden samt ledamot i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 297

Dnr 2021/411

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg (M).

Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att val av ledamot i kommunstyrelsen
bordläggs.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att till ledamot i socialnämnden utses
Emma Nilsson (MP).
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att till ersättare i valberedningen utses
Magnus Hörnblad (MP).

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Beslut skickas till:
Marcus Bräutigam (MP)
Emma Nilsson (MP)
Magnus Hörnblad (MP)
Kansliavdelningens förtroendemannasystem
Länsstyrelsen
Socialnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 298

Dnr 2021/426

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
valnämnden samt därav föranlett fyllnadsval efter Madeleine
Ekstrand (M)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Madeleine Ekstrand (M) som ersättare i valnämnden.
Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare i valnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Madeleine Ekstrand (M) har den 8 december 2021 lämnat in en begäran om entledigande
som ersättare i valnämnden.

Beslutsunderlag
Madeleine Ekstrands (M) begäran om entledigande som ersättare i valnämnden,
registrerat den 8 december 2021.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg (M).

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att bordlägga val av ersättare i valnämnden.

Beslut skickas till:
Madeleine Ekstrand (M)
Kansliavdelningens förtroendemannasystem
Valnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 299

Dnr 2021/417

Entledigande från förtroendeuppdrag som ordförande i
valnämnden samt därav föranlett fyllnadsval efter Johan
Wahlgren (M)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Johan Wahlgren (M) som ledamot och ordförande
i valnämnden.
Kommunfullmäktige utser Madeleine Ekstrand (M) som ledamot och ordförande
i valnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Johan Wahlgren (M) har den 4 december 2021 lämnat in en begäran om entledigande
från förtroendeuppdraget som ordförande i valnämnden.

Beslutsunderlag
Johan Wahlgrens (M) begärande om entledigande från förtroendeuppdraget som ordförande
i valnämnden, registrerat den 4 december 2021.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg (M).

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att till ledamot och ordförande i valnämnden
utses Madeleine Ekstrand (M).

Beslut skickas till:
Johan Wahlgren (M)
Madeleine Ekstrand (M)
Kansliavdelningens förtroendemannasystem
Valnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 300

Dnr 2021/346

Ansökan om att utöka borgensram - Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktige beslutar

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Kommunfullmäktige beslutar:
• Att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 50 000 000 kronor jämte därpå
löpande ränta och lånekostnader under tio år för att sedan göra en omprövning av
fortsatt borgen. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på de ursprungliga
skuldebrevens respektive lånebelopp.
•

Att borgen ingås under förutsättning att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
minst amorterar aktuellt lån i takt med fordonens avskrivningstid.

•

Att Ystads kommun ska, i enlighet med vad som anges i förbundsordningen för
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, ingå som part i det regressavtal mellan
medlemmarna där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.

•

Att borgensförbindelsen och regressavtalet för Ystad kommuns del undertecknas
av kommunstyrelsens ordförande (med vice ordförande som ersättare) och
kommundirektören (med ekonomichefen som ersättare)

•

Att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund inte ska erlägga någon borgensavgift.

•

Att Ystads kommuns beslut om borgensförbindelse och regressavtal gäller under
förutsättning av att motsvarande beslut fattas av de övriga tre medlemskommunerna.

Sammanfattning av ärendet
Medlemskommunerna i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF), Simrishamn,
Sjöbo, Tomelilla och Ystad ingick år 2013 i borgen för SÖRF på totalt 16 000 000 kronor.
Åtagandet gällde under tio år för att därefter omprövas.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 300

Dnr 2021/346

I samband med omprövning av befintligt borgensåtaganden har Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund (SÖRF) har inkommit med en hemställan om borgen för ytterligare
nyupplåning. Bakgrunden är den att SÖRF behöver investera i nya släck- och höjdfordon
under de kommande åren. Reparationer för befintliga fordon är kostsamma och äventyrar
SÖRF:s operativa förmåga. Befintliga bilar är över 20 år gamla. SÖRF är i behov av att köpa
in två höjdfordon och fyra till fem släckbilar under perioden 2022–2027 vilket kräver en
nyupplåning med utökad kommunal borgen. Totalt innebär omprövning av befintlig borgen
samt tillkommande nyupplåning att borgensramen ökas till 50 000 000 kronor.
Upplägget är sådant att medlemskommunerna (Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad)
ingår en solidarisk borgen. När flera borgensmän går i borgen för samma skuld och utan
förbehåll, ansvarar de solidariskt om låntagaren inte kan betala den aktuella skulden.
Långivaren kan då kräva betalning av en eller flera av borgensmännen. För att begränsa
den enskilda kommunens ekonomiska ansvar behövs ett inbördes regressavtal mellan
kommunerna. Genom detta avtal begränsas ansvaret till den procentsats som motsvarar
respektive kommuns andel av den totala medlemsavgiften. Ett nytt regressavtal behöver
upprättas med aktuellt borgensbelopp.

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Enligt finanspolicyn för Ystads kommun, fastställd av fullmäktige 19 maj 2011 lämnas
kommunal borgen och garantier normalt endast till bolag ingående i kommunkoncernen.
Kommunal borgen kan också ställas för lån till ideella föreningar. I detta fall bör
kommunalförbundet jämställas med ett delägt kommunalt bolag.
Förslaget till beslut inkluderar även att medlemskommunerna ska ha möjlighet att ompröva
borgensåtagandet efter tio år. Ett skäl för detta är att kommunernas åtagande inte bör vara
obegränsat i tid. Vissa av kommunerna har i policy reglerat denna tidsgräns för ett
borgensåtagande. En annan förutsättning för borgensåtagandet är att aktuellt lån amorteras
i takt med fordonens avskrivningstid. Denna tid kan dock överstiga 10 år.
Beslutet om utökad borgensram innebär inte att kommunen godkänner ökad driftsram.
Driftramar för respektive år hanteras i medlemssamråd enligt förbundsordningen.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Ansökan om att utöka borgensram, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Regressavtal mellan Ystad, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn och Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson Skoglund 17 november 2021
Beslut i kommunstyrelsen 24 november 2021 paragraf 247.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 300

Dnr 2021/346

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
• Att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 50 000 000 kronor jämte därpå
löpande ränta och lånekostnader under tio år för att sedan göra en omprövning av
fortsatt borgen. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på de ursprungliga
skuldebrevens respektive lånebelopp.
•

Att borgen ingås under förutsättning att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
minst amorterar aktuellt lån i takt med fordonens avskrivningstid.

•

Att Ystads kommun ska, i enlighet med vad som anges i förbundsordningen för
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, ingå som part i det regressavtal mellan
medlemmarna där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.

•

Att borgensförbindelsen och regressavtalet för Ystad kommuns del undertecknas
av kommunstyrelsens ordförande (med vice ordförande som ersättare) och
kommundirektören (med ekonomichefen som ersättare)

•

Att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund inte ska erlägga någon borgensavgift.

•

Att Ystads kommuns beslut om borgensförbindelse och regressavtal gäller under
förutsättning av att motsvarande beslut fattas av de övriga tre medlemskommunerna.

Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Wahlgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

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

Beslut skickas till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 301

Dnr 2021/379

Nytt tomtpris för verksamhetsmark i nya Öja
verksamhetsområde
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige fastställer de nya tomtpriserna för verksamhetsmark i nya Öja
verksamhetsområde att gälla från 1 mars 2022.
Pris för mark i kvarter:
• Startmotorn, Ventilen, Bränslepumpen: 430 kronor per kvadratmeter
• Topplocket, Flottören och Förgasaren: 360 kronor per kvadratmeter
• Katalysatorn, Ljuddämparen, Kamaxeln och Fläkten: 320 kronor per kvadratmeter

Sammanfattning av ärendet
Försäljningstakten av tomterna i nya Öja verksamhetsområde har tagit rejäl fart. Området
har möjliggjort för cirka 27 hektar byggbar mark. För nuvarande har totalt 16 köpekontrakt
undertecknats i varierande storlekar motsvarande totalt 10,3 hektar. Samtidigt sker
diskussioner med intressenter över ytterligare 10 hektar mark.

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Enligt Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2017, paragraf 189, Markpriser för
verksamhetsmark i nya Öja verksamhetsområde, fastställdes tomtpriserna i nya Öja
verksamhetsområde.
Exploateringsenheten verkar för att ta ut marknadsmässiga priser varvid prisbilden inom
samtliga områden behöver ses över kontinuerligt. Förslag till nytt markpris baseras på en
jämförelse med övriga kommuner för att se om någon prisutveckling skett, samt en studie
av verksamhetsmark som sålts privat inom Ystads kommun. Priset föreslås fortsatt vara
differentierat beroende på tomtens geografiska läge för att attrahera en mångfald av
företagsetableringar.
Följande nya tomtpriser föreslås:
• Startmotorn, Ventilen, Bränslepumpen: 430 kronor per kvadratmeter
• Topplocket, Flottören och Förgasaren: 360 kronor per kvadratmeter
• Katalysatorn, Ljuddämparen, Kamaxeln och Fläkten: 320 kronor per kvadratmeter
Ärendet berör inte barn och unga utan är av administrativ karaktär.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 301

Dnr 2021/379

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2017, paragraf 189 Markpriser för
verksamhetsmark i nya Öja verksamhetsområde
Översiktskarta sålda fastigheter i Östra industriområdet, Ystads kommun
Markvärdering och jämförelse med andra kommuner
Tjänsteskrivelse av exploateringsingenjör Fredrik Pettersson den 30 september 2021
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 20 oktober 2021 paragraf 188
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 november 2021 paragraf 143
Beslut i kommunstyrelsen 24 november 2021 paragraf 249

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa de nya tomtpriserna för
verksamhetsmark i nya Öja verksamhetsområde att gälla från 1 mars 2022.
Pris för mark i kvarter:
• Startmotorn, Ventilen, Bränslepumpen: 430 kronor per kvadratmeter
• Topplocket, Flottören och Förgasaren: 360 kronor per kvadratmeter
• Katalysatorn, Ljuddämparen, Kamaxeln och Fläkten: 320 kronor per kvadratmeter

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 302

Dnr 2021/386

Revidering av PBL- taxan 2020 för Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna myndighetsnämndens förslag, MYN paragraf
136/2021, till reviderad PBL-taxa för Ystads kommun och att den nya taxan träder i kraft
från månadsskiftet efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft, dock tidigast
den 1 januari 2022.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att den av kommunfullmäktige tidigare
beslutade taxan, paragraf 217/2021, därmed upphör att gälla samt att myndighetsnämnden
årligen, med start inför 2023, ska justera den nu aktuella taxan i enlighet med Sveriges
Kommuners och Regioners prisindex för kommunal verksamhet (PKV) och att justeringen
för det påföljande året ska göras med den senast kända prognosen per den 1 oktober det
innevarande året.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2021, paragraf 217, om en reviderad PBL 2020 som
trädde i kraft månadsskiftet efter att beslutet vunnit laga kraft. Myndighetsnämnden, paragraf
136/2021, har nu återkommit med ett förslag till en ny revidering av taxan.
Bakgrunden till det nya förslaget är att det bedöms finnas behov av ett tillägg som reglerar att
avgift kan tas ut i de fall sökanden tar tillbaka sin ansökan efter att handläggning skett. En
sådan ändring innebär att kommunen i sådana fall kan erhålla täckning för nedlagda
kostnader (se ”A 20.2 Avskrivning” i bifogad taxetabell). Myndighetsnämndens förslag är att
den reviderade taxan ska börja gälla från den 1 januari 2022.

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Beslut i Myndighetsnämnden den 19 oktober 2021 paragraf 136
Bilagd reviderad taxetabell avseende PBL-taxa för Ystads kommun
Tjänsteskrivelse av budgetchef Peter Andersson 5 november 2021
Beslut i kommunstyrelsen 24 november 2021 paragraf 252

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 302

Dnr 2021/386

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta attgodkänna myndighetsnämndens
förslag, MYN paragraf 136/2021, till reviderad PBL-taxa för Ystads kommun och att den
nya taxan träder i kraft från månadsskiftet efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga
kraft, dock tidigast den 1 januari 2022.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att den av kommunfullmäktige tidigare
beslutade taxan, paragraf 217/2021, därmed upphör att gälla samt att myndighetsnämnden
årligen, med start inför 2023, ska justera den nu aktuella taxan i enlighet med Sveriges
Kommuners och Regioners prisindex för kommunal verksamhet (PKV) och att justeringen
för det påföljande året ska göras med den senast kända prognosen per den 1 oktober det
innevarande året.

Förslag till beslut under sammanträdet
Stefan Engdahl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Beslut skickas till:
Myndighetsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 303

Dnr 2021/345

Slutredovisning av investeringsprojekt Sjöhög
avloppsreningsverk, i34308
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens slutredovisning av
investeringsprojektet Sjöhög avloppsreningsverk (I34308).

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en slutredovisning av investeringsprojektet
Sjöhög avloppsreningsverk (I34308). Den totala investeringsutgiften uppgår till 184,6 mnkr,
vilket är 0,9 mkr lägre än budgeterat.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 22 september 2021 paragraf 153
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 29 juli 2021
Tjänsteskrivelse av budgetchef Peter Andersson 25 oktober 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 november 2021 paragraf 138
Beslut i kommunstyrelsen 24 november 2021 paragraf 248

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna samhällsbyggnadsnämndens
slutredovisning av investeringsprojektet Sjöhög avloppsreningsverk (I34308).

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Lind (L) 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

2021-12-16

KF § 304

Dnr 2021/378

Markpris för handelstomt i Köpingebro, Sockerbruket
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige fastställer markpriset om 135 kronor per kvadratmeter tomtarea för
handelstomt i Köpingebro, Sockerbruket.

Sammanfattning av ärendet
Den lokala livsmedelsbutiken i Köpingebro är i behov av att expandera för att möta ortens
behov. I dess nuvarande läge är möjligheterna begränsade att bygga ut, logistiken fungerar
ej samt att byggnaden i övrigt är ineffektiv för att bedriva en livsmedelsbutik. För att värna
om Köpingebro har därför ett nytt läge för livsmedelsbutiken pekats ut, tillsammans med
den lokala aktören, nordväst om tågspåret.
På uppdrag av Ystads kommun har därför NAI Svefa tagit fram ett värdeutlåtande avseende
tomtmark för handel inom del av Köpingebro 14:308 varvid ortsprismetoden indikerar om
ett värde om 135 kronor per kvadratmeter tomtarea.

Beslutsunderlag

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

•
•
•
•
•
•

Värdeutlåtande avseende tomtmark för handel inom del av Köpingebro 14:308
Översiktskarta för aktuellt läge för handelstomt i Köpingebro, Sockerbruket
Tjänsteskrivelse av exploateringsingenjör Fredrik Pettersson den 28 september 2021
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 20 oktober 2021 paragraf 198
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 november 2021 paragraf 142
Beslut i kommunstyrelsen 24 november 2021 paragraf 250

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa markpriset om 135 kronor
per kvadratmeter tomtarea för handelstomt i Köpingebro, Sockerbruket.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 304

Dnr 2021/378

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 305

Dnr 2021/375

Oförändrade timavgifter för året 2022
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner att Ystad-Österlenregionen miljöförbunds timavgifter inom
nedan uppräknade taxor hålls oförändrade 2022 jämfört med 2021:
• Taxa för prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet
• Taxa för offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder
• Taxa för tillsyn över sprängämnesprekursorer
• Taxa för handel över receptfria läkemedel
• Taxa enligt strålskyddslagen
• Taxa för tillsyn över folköl
Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges beslut från november 2019, paragraf 218,
därmed upphör att gälla avseende höjning av timavgifter mellan åren 2021 och 2022.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Medlemskommunerna i Ystad-Österlenregionen miljöförbunds har på förslag från förbundet
tidigare beslutat att de olika timavgifterna från 2019 till 2022 ska höjas med 2,5 procent per
år. För Ystads del togs beslutet av kommunfullmäktige den 21 november 2019, paragraf 218.
Miljöförbundet har nu inkommit med ett förslag om att det inte ska ske någon höjning av
timavgifterna mellan åren 2021 och 2022. De taxor förbundet arbetar efter är följande:
• Taxa för prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet
• Taxa för offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder
• Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen
• Taxa för tillsyn över sprängämnesprekursorer
• Taxa för handel över receptfria läkemedel
• Taxa enligt strålskyddslagen
• Taxa för tillsyn över folköl
När det gäller taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen bör noteras att
miljöförbundet i ett separat ärende har inkommit med ett förslag om oförändrade taxor.
Bakgrunden är den att förbundet inte hade ansvaret för alkoholtillsynen vid beslutet 2019
och att det därför nu inte finns något befintligt beslut omfattande även 2022 som behöver
ändras. Därtill handhar förbundet denna tillsyn, förutom för medlemskommunerna
Simrishamn, Tomelilla och Ystad, även för Sjöbo kommun. Detta medför sammantaget att
det har bedömts lämpligt att beslut om avgifter gällande alkoholtillsynen denna gång hanteras
i ett separat ärende.
Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 305

Dnr 2021/375

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Ystad-Österlenregionens miljöförbunds beslut, paragraf 81, 18 oktober 2021
Ystad-Österlenregionens miljöförbunds tjänsteskrivelse, 6 oktober 2021
Tjänsteskrivelse av budgetchef Peter Andersson 26 oktober 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 november 2021 paragraf 140
Beslut i kommunstyrelsen 24 november 2021 paragraf 251

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att YstadÖsterlenregionen miljöförbunds timavgifter inom nedan uppräknade taxor hålls oförändrade
2022 jämfört med 2021:
• Taxa för prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet
• Taxa för offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder
• Taxa för tillsyn över sprängämnesprekursorer
• Taxa för handel över receptfria läkemedel
• Taxa enligt strålskyddslagen
• Taxa för tillsyn över folköl
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktiges beslut från november 2019,
paragraf 218, därmed upphör att gälla avseende höjning av timavgifter mellan åren 2021 och
2022.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Cecilia Fahlborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Ystad-Österlenregionen miljöförbund
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 306

Dnr 2021/315

Översyn av Ystads kommuns standard för teknisk säkerhet
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Underlag avseende kostnader för larm/skalskydd med mera har inkommit från kommunerna
Simrishamn, Trelleborg, Tomelilla och Sjöbo.
I bilagan redovisas kostnader på övergripande nivå som vi har fått ta del av för kommunerna
ovan samt kostnader på mera detaljerat nivå för Ystads kommun.
Dessutom har kontakt med Ystads kommuns försäkringsbolag gett vid handen att inga
rabatter har kunnat kommit kommunen till del p.g.a. högre skyddsnivå än vad som krävs av
försäkringsbolaget.
När det gäller antalet inbrott och stölder så har inga svar inkommit från övriga kommuner
och statistik kommer inte heller redovisas avseende Ystads kommun då det bedöms vara
skyddsvärd information.
Varje kommun har olika nivå på sitt skalskydd/larm med mera och det är svårt att rakt av
jämföra kostnader från en kommun till en annan. Oaktat detta kan man konstatera att Ystads
kommun till synas har en orimligt hög nivå på sin kostnad för detta.
Nuvarande avtal gäller till och med utgången av 2024. I god tid innan kommer en analys
genomföras av behovet avseende teknisk säkerhet och även beakta huruvida leasing är den
bästa lösningen för Ystads kommuns del.

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•

Motion från Kevin Rasmussen (S) om att se över Ystads kommuns standard för
teknisk säkerhet
Beslut i kommunfullmäktige 19 mars 2020 paragraf 55
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 6 juli 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 augusti 2020
Beslut i kommunstyrelsen 26 augusti 2020 paragraf 167
PM om ”larm och bevakningskostnader” = Ystads kommuns tekniska säkerhet.
Samhällsbyggnadsnämnden 17 augusti 2017
PM jämförelsekostnader teknisk säkerhet
Tjänsteskrivelse av kommundirektör Randi Graungaard 20 september 2021

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 306

Dnr 2021/315

•
•

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 november 2021 paragraf 144
Beslut i kommunstyrelsen 24 november 2021 paragraf 238

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga informationen till
handlingarna.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

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

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 307

Dnr 2021/395

Ersättarkvot för ledamöter i kommunfullmäktige från 15
oktober 2022
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utökar antalet ersättare till 34 i fullmäktige från och med att val av
fullmäktige hålls nästa gång i hela landet.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Den 15 november 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om hur många
fullmäktigeledamöter Ystads kommun ska ha. Antalet ledamöter är beroende av antalet
röstberättigade, vilket framgår av 5 kap. 5 paragraf kommunallagen (2017:725). Ystads
kommun har för närvarande 49 ledamöter i fullmäktige vilket är baserat på att kommunen
har över 16 000 röstberättigade. I kommuner med 24 000 röstberättigade ska antalet
ledamöter bestämmas till minst 51. Redan den 1 mars 2018 hade antalet röstberättigade i
kommunen uppnått 24 075 vilket innebär att Ystads kommun måste utöka antalet ledamöter
i fullmäktige till minst 51. Ett beslut om förändrat antal fullmäktigeledamöter tillämpas först
när val av fullmäktige hålls nästa gång i hela landet, alltså år 2022. Det följer av 5 kap. 7
paragraf kommunallagen.
Vid beslutet den 15 november 2018 fattades aldrig beslut om vilken ersättarkvot Ystads
kommun ska ha i kommunfullmäktige, vilket också måste ske vid förändrat antal ledamöter
i fullmäktige. Av kommunallagens 5 kap. 8 paragraf framgår att antalet ersättare ska utgöra
en viss andel, dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. Av 14
kap. 17 paragraf vallagen (2005:837) framgår att det för ett parti med en eller två ledamöter
i kommunfullmäktige alltid kommer utses två ersättare. Det innebär således att beroende av
hur utfallet av mandatfördelningen blir, det skulle kunna innebära att två partier med så få
ledamöter som en eller två ledamöter kommer att få plats i fullmäktige och därmed bör
antalet ersättare utökas till fyra ytterligare utöver dagens antal på 30 ersättare, dvs sammanlagt
34 ersättare.
Ärendet är av administrativ karaktär och berör därför inte barn.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 307

Dnr 2021/395

Beslutsunderlag
Beslut i kommunfullmäktige 15 november 2018, paragraf 149
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj, 23 november 2021
Beslut i kommunstyrelsen 24 november 2021 paragraf 257

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka antalet ersättare till 34 i fullmäktige
från och med att val av fullmäktige hålls nästa gång i hela landet.

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
Länsstyrelsen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 308

Dnr 2021/53

Svar på motion om Elenergiförsörjning
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige avslår motionen avseende att-satsen att utreda den långsiktiga strategin
samt anser motionen besvarad avseende att-satsen om att identifiera lämpliga byggnader för
solenergi.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Lars Toftemar (-) föreslås;
(1)- att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda den
långsiktiga strategin för att åstadkomma självförsörjning av förnybar energi såsom vind- och
solenergi samt
(2)- att kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att efter att ha identifierat
lämpliga byggnader för uppsättning av solpaneler installerar sådana.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet och anför bland annat följande angående
att-sats (1).
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde omfattar i sig inte energiförsörjning. Om
strategin skulle syfta på hur kommunen som organisation ska kunna bli självförsörjande
åläggs mer lämpligt kommunens energibolag. Ystad Energi arbetar strategiskt för att utveckla
och erbjuda hållbara energilösningar.

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet och anför bland annat följande angående
att-sats (2).
Samhällsbyggnadsnämnden gör redan detta. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar redan
sedan flera år med ett energiledningssystem med syftet att göra det möjligt att följa upp,
förändra och kontrollera kommunens energianvändning. Det ska även möjliggöra planering
av investeringar och medvetna, strategiska val som är bra på både kort och lång sikt. Från
2010 och framåt har stora energi-effektiviseringsåtgärder utförts i kommunens
fastighetsbestånd. I första hand har fokus varit på att bryta fossilbränsleberoendet för
uppvärmningen, men även optimering av byggnadernas värmesystem. Ystads Energi har
möjliggjort att stora delar av Ystad kommuns fastighetsbestånd har fossilfri
fjärrvärmeuppvärmning sedan vintern 2019.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 308

Dnr 2021/53

Av samhällsbyggnadsnämndens yttrande får förstås att samhällsbyggnadsnämndens
ansvarsområde inte omfattar energiförsörjning och med det ska motionen i att-sats (1) avslås.
Av yttrandet får vidare förstås att samhällsbyggnadsnämnden redan idag arbetar i enlighet
med motionens förslag i att-sats (2) och med det ska motionen i att-sats (2) anses besvarad.
Ärendet berör inte barn och unga mer än möjligen indirekt men oaktat det kan förslaget inte
bedömas ha någon negativ påverkan på dem.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Motion från Lars Toftemar (-), registrerad 9 februari 2021
Beslut i kommunfullmäktige 18 februari 2021 paragraf 109
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 22 september 2021 paragraf 167
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 1 oktober 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 oktober 2021 paragraf 132
Beslut i kommunstyrelsen 27 oktober 2021 paragraf 221

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen avseende att-satsen att
utreda den långsiktiga strategin samt att anse motionen besvarad avseende att-satsen om att
identifiera lämpliga byggnader för solenergi.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Toftemar(-) yrkar bifall till motionens båda att-satser.

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Göran Brante (V) yrkar bifall till motionen.
Paul Svensson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Madeleine S Hägg (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Lars Toftemars (-) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 308

Dnr 2021/53

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=KS förslag
NEJ=Lars Toftemars förslag
Med 34 JA-röster, 11 NEJ-röster och 4 som avstår har kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Beslut skickas till:
Motionären

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 308/2021-12-16
Svar på motion om Elenergiförsörjning
KS förslag=JA
Lars Toftemars förslag=NEJ

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Resultat
Ja
Nej
Avstår

34
11
4

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)
Roger Jönsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Mohammad Omran (KD)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (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)
Paula Nilsson (M)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Riccard Axtelius (S)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
Göran Göransson (-)
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
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
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Marcus Bräutigam (MP)
Lars Toftemar (-)
Göran Brante (V)
Madeleine S Hägg (C)
Henrik Berven (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)
Hans Christerson (C)
Jonas Pettersson (V)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 309

Dnr 2021/111

Svar på motion om kartläggning av ödehus
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Adrian Magnusson (S) föreslås att det kartläggs hur många ödehus det
finns i Ystads kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet och framför bland annat följande.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen bifalles, bland annat för att kunna skapa
en bild av vilken problematik det finns med hus som eventuellt kan utgöra en miljöfara.
Efter en kartläggning är gjord kan olika förslag på åtgärder kring ödehusen och hur de
eventuellt skulle kunna användas tas fram.

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår även att nämnden får i uppdrag att under 2022
genomföra en inventering av ödehus genom användning av felanmälans-appen, kombinerad
med kommunikationsinsatser till allmänheten om möjligheten att anmäla ödehus till
kommunen. Resultatet av inventeringen ska redovisas till kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig odelat positiv till motionens förslag och den ska
därför bifallas. Hur samhällsbyggnadsnämnden ska förfara med kartläggningen bör man
besluta om i sin egen ordning.
Ärendet berör inte barn och unga utan är endast av administrativ karaktär.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Motion från Adrian Magnusson (S), registrerad 15 mars 2021
Beslut i kommunfullmäktige 18 mars 2021 paragraf 120
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 18 augusti 2021 paragraf 136
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 4 oktober 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 oktober 2021 paragraf 129
Beslut i kommunstyrelsen 27 oktober 2021 paragraf 222

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 309

Dnr 2021/111

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Adrian Magnusson (S) yrkar bifall till motionen.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Göran Göransson (-) yrkar bifall till motionen.
Thomas Micha (S) yrkar bifall till motionen.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till motionen.
Terese Grahn (S) yrkar bifall till motionen.
Madeleine S Hägg (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Jan-Åke Isakssons (SD) förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=KS förslag
NEJ=J-Å Isakssons förslag
Med 39 JA-röster mot 9 NEJ-röster och 1 som avstår beslutar kommunfullmäktige i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur

35

Omröstningslista Kf § 309/2021-12-16
Svar på motion om kartläggning av ödehus
KS förslag=JA
J-Å Isakssons förslag=NEJ

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Resultat
Ja
Nej
Avstår

39
9
1

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)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Mohammad Omran (KD)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Terese Grahn (S)
Göran Brante (V)
Madeleine S Hägg (C)
Henrik Berven (C)
Martin Andersson (C)
Paula Nilsson (M)
Håkan Eriksson (C)
Hans Christerson (C)
Thomas Micha (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
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Lilian Borén (S)
Riccard Axtelius (S)
Jonas Pettersson (V)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
Lars Toftemar (-)

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 310

Dnr 2021/60

Svar på Motion om att utöka antalet återvinningsstationer i
centrala Ystad, samt intensifiera arbetet med hushållsnära
insamling i enlighet med Ystads egna miljömål
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

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

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Göran Brante (V) och Annika Weitner (V) föreslås att;
(1) Kommunen åter placerar frågan på sin dagordning och utreder olika möjligheter att

intensifiera förpackningsinsamlingen i centrala och övriga Ystad.
(2) Kommunen ska utöka kontakterna med FTI för att i samarbete utforska möjligheten
att hitta platser för återvinningsstationer i centrala Ystad.
(3) Kommunen ska intensifiera och prioritera kontakt med privata markägare för att
diskutera möjligheten att upplåta mark.

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet och anför bland annat följande.
Det finns ett stort behov av att kunna lämna förpackningar till återvinning i kommunen,
främst i centrala Ystad där det saknas helt. Beroende på stadens utformning i de centrala
delarna finns ett behov av återvinningsstationer, eftersom fastighetsägarna där har svårt
att bereda plats för detta vid fastigheten. I första hand bör kommunal mark användas och
i andra hand bör privata markägare kontaktas för att diskutera möjligheterna för upplåtelse
av mark för återvinningsstationer.
Regeringen beslutade den 22 december 2020 att returpapper från och med 1 januari 2022
är ett kommunalt avfall och kommunerna tar därmed över ansvaret för detta materialslag.
Miljödepartementet utreder nu en ny förpackningsförordning i två parallella spår, ett med
kommunalt ansvar och ett med producentansvar. Enligt tidplanen kommer regeringen fatta
beslut först i juni 2022 och den nya förordningen ska börja gälla i januari 2023.
Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 310

Dnr 2021/60

I kommunen ska det införas fastighetsnära insamling i fyrfackskärl. Det har
kommunfullmäktige gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att införa. Vi planerar och
arbetar för att införa insamling i fyrfackskärl inom några år. Detta ser flertalet av våra
abonnenter fram emot, då det är så mycket enklare att sortera vid källan. När man inför
fastighetsnära insamling i så kallade fyrfackskärl ökar återvinningsgraden och materialslagens
renhet ökar markant.
Av samhällsbyggnadsnämndens yttrande får förstås att man redan arbetar med eller kommer
att arbeta med förslagen som framläggs i motionen. Med det ska motionen alltså anses
besvarad.
Ärendet bör barn och unga endast indirekt. Oaktat det saknas det skäl att anta är att förslaget
skulle vara negativt för dem.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Motion från Göran Brante (V) och Annika Weitner (V) registrerad 16 februari 2021
Beslut i kommunfullmäktige 18 februari 2021 paragraf 111
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 22 september 2021 paragraf 158
Yttrande av renhållningschef Catarina Göransson 3 september 2021
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 4 oktober 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 oktober 2021 paragraf 135
Beslut i kommunstyrelsen 27 oktober 2021 paragraf 223

Förslag till beslut

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet
Göran Brante (V) yrkar bifall till motionen.
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till motionen.
Madeleine S Hägg (C) yrkar bifall till motionen.
Kevin Rasmussen (S) yrkar bifall till motionen.

Justerares signatur

39

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 310

Dnr 2021/60

Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till motionen.
Håkan Eriksson (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Göran Brantes (V) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=KS förslag
NEJ=Göran Brantes förslag
Med 24 JA-röster mot 24 NEJ-röster och 1 som avstår beslutar kommunfullmäktige i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Beslut skickas till:
Motionärerna

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 310/2021-12-16
Svar på Motion om att utöka antalet återvinningsstationer i centrala Ystad, samt intensifiera
arbetet med hushållsnära insamling i enlighet med Ystads egna miljömål
KS förslag=JA
Göran Brantes förslag=NEJ

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Resultat
Ja
Nej
Avstår

24
24
1

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)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Mohammad Omran (KD)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Paula Nilsson (M)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Göran Göransson (-)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (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
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Terese Grahn (S)
Göran Brante (V)
Madeleine S Hägg (C)
Henrik Berven (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)
Hans Christerson (C)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Riccard Axtelius (S)
Jonas Pettersson (V)
Lars Toftemar (-)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 311

Dnr 2021/18

Svar på motion avseende fyrverkerianvändning
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslås att det utreds möjligheten att begränsa
fyrverkerianvändning ytterligare i de lokala ordningsstadgorna för Ystads kommun.
Nuvarande kommunal reglering
I § 21 i de lokala ordningsföreskrifterna för Ystads kommun, fastställd av
kommunfullmäktige 14 maj 2020 och gällande från 1 juli 2020, regleras användningen av
fyrverkeri och andra pyrotekniska varor. Av regleringen framgår följande:
”Tillstånd av Polismyndigheten krävs för att få använda fyrverkeri eller andra pyrotekniska
varor på offentlig plats. Fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor får användas på offentlig
plats utan Polismyndighetens tillstånd endast mellan kl. 16.00 och 02.00 på
valborgsmässoafton, påskafton och nyårsafton. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens
belägenhet och övriga omständigheter.”

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Av § 21 i Ystads kommuns lokala ordningsföreskrifter följer således att huvudregeln är att
det på offentliga platser krävs tillstånd av Polismyndigheten för att få använda fyrverkerier.
Undantaget från denna huvudregel är att det är tillåtet att utan Polismyndighetens tillstånd
använda fyrverkerier mellan kl. 16.00 och 02.00 på valborgsmässoafton, påskafton och
nyårsafton. Inskränkningen i bestämmelsen sträcker sig alltså bara till användning på
offentliga platser och inte till privata sådana.
Gällande relevanta författningar avseende pyroteknisk användning
Av 3 kap. 7 § första stycket ordningslagen (1993:1617), OL, framgår att pyrotekniska varor
inte får användas utan tillstånd av Polismyndigheten, om användningen med hänsyn till
tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller
någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.
Enligt 3 kap. 8 § OL får en kommun, efter regeringens bemyndigande, meddela ytterligare
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna
ordningen på offentlig plats. Enligt 9 § samma kapitel får kommunen även meddela
ytterligare föreskrifter för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av
användningen av pyrotekniska varor. Föreskrifter som meddelas av kommunen enligt 3 kap.
8 och 9 §§ OL får dock enligt 12 § andra stycket samma kapitel inte lägga onödigt tvång på
allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 311

Dnr 2021/18

Enligt förarbetena till OL (prop. 1992/93:210 s. 142 och 284) leder alltför långtgående
föreskrifter som saknar stöd i allmänhetens rättsmedvetande lätt till att respekten för
bestämmelserna undergrävs. Det är därför angeläget att kommuner noga prövar vilka
bestämmelser som behövs, liksom bestämmelsernas geografiska tillämpningsområde inom
kommunen. Förbud eller påbud ska begränsas till att gälla endast för sådana områden där det
verkligen behövs. Avsikten med 3 kap. 9 § OL är att det ska kunna införas krav på tillstånd
för eller förbud mot användning av pyrotekniska varor inom ett visst begränsat område eller
beträffande varor av visst slag. Behov av sådana möjligheter kan tänkas föreligga i fråga om
särskilt känsliga platser t.ex. vid sjukhus eller vårdhem eller på s.k. innetorg, där risken är
mera påtaglig för att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor.
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i rättsfallet 2018 ref. 75 uttalat bl.a. följande.
Lokala ordningsföreskrifter får inte vara för långtgående avseende geografiskt
tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och sakligt innehåll. Föreskrifter får inte ges ett
större geografiskt tillämpningsområde än vad som är påkallat i det enskilda fallet. Vidare
måste lokala bestämmelser, i den mån detta är relevant, begränsas till sådana tidpunkter
då en reglering är påkallad.

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Kammarrätten i Sundsvall har bedömt att en kommunal ordningsföreskrift gällande
tillståndsplikten för fyrverkerier och andra pyrotekniska varor var alltför långtgående och
stod därmed i strid med 3 kap. 12 § OL (se avgörande den 6 november 2019 i mål nr 300318). Den kommunala ordningsföreskriften hade i det målet ett relativt stort och ospecifikt
geografiskt tillämpningsområde och gällde året om förutom två timmar på nyårsafton och
tre timmar på valborgsmässoafton. Kammarrätten bedömde att det var fråga om ett för
långtgående tillståndskrav då det lade onödigt tvång på allmänheten och innebar obefogade
inskränkningar i den enskildes frihet.
Bedömning av motionens förslag
Motionens förslag är att möjligheten att ytterligare begränsa fyrverkerianvändning i Ystads
kommun utreds. För att en sådan utredning ska vara meningsfull behövs en, åtminstone,
initial bedömning göras huruvida det kan anses juridiskt gångbart att ytterligare inskränka
fyrverkerianvändandet i kommunen.
Med det regelverk vi idag har i kommunen får det, med hänsyn tagen till den praxis som
finns på området, antas att endast en mindre inskränkning ytterligare kan vara juridiskt
gångbar. En sådan inskränkning skulle kunna innefatta att peka ut särskilt känsliga offentliga
områden som fullständiga förbudsområden året om och/eller att ta bort en av dagarna för
möjligheten att använda fyrverkerier utan tillstånd från Polismyndigheten. Detta förutsatt
att de lokala ordningsföreskrifterna bibehåller sin nuvarande utformning.
Ärendet har just nu endast en administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats.
Justerares signatur
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Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 311

Dnr 2021/18

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Motion från Cecilia Magnusson-Svärd (S) registrerad 13 januari 2021
Beslut i kommunfullmäktige 18 februari 2021 paragraf 91
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 4 oktober 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 oktober 2021 paragraf 136
Beslut i kommunstyrelsen 27 oktober 2021 paragraf 224

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
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Beslut skickas till:
Motionären
Kansliavdelningen
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KF § 312

Dnr 2021/21

Svar på motion om att bygga idrottshall
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med motiveringen att det ska utredas huruvida
motionen riskerar strida mot lagen om offentlig upphandling.

Sammanfattning av ärendet
I en motion av Kevin Rasmussen (S) och Anja Edvardsson (S) framförs att ett antal
fastigheter har sålts av Ystad Industrifastigheter AB och inbringat 128 miljoner kronor.
Utifrån denna försäljning föreslås en del av intäkterna att återinvesteras i en ny idrottshall vid
Södra Dragongatan 10 och att Ystad kommun som markägare möjliggör detta. Vidare
föreslås att Ystad Industrifastigheter AB tillsammans med Kultur & Utbildning och Ystad
kommuns fastighetsavdelning tar fram förslag på en idrottshall efter det som efterfrågas.
Ägardirektivet för Ystad Industrifastigheter AB anger att bolaget ska
•
•
•

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

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Att uppdra åt Ystad Industrifastigheter AB att uppföra en idrottshall avviker således från
ägardirektivet.
Vidare har Ystad Industrifastigheter AB amorterat 70 mkr under 2021 vilket frigjort utrymme
för politiska prioriteringar gällande investeringar inom kommunkoncernen. Inför budget
2022 med tillhörande planperiod ligger redan olika förslag på idrottshall på Södra
Dragongatan 10.

Justerares signatur
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KF § 312

Dnr 2021/21

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Motion från Kevin Rasmussen (S) och Anja Edvardsson (S), registrerad
den 15 januari 2021
Beslut i kommunfullmäktige den 18 februari 2021 paragraf 93
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 27 maj 2021 paragraf 87
Barnchecklista, daterad den 12 maj 2021
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Stefan Ahlbäck den 12 maj 2021
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson Skoglund 16 november 2021
Beslut i kommunstyrelsen 24 november 2021 paragraf 254

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kevin Rasmussen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lennart Johansson (M) yrkar avslag på motionen.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar avslag på motionen.
Göran Göransson (-) yrkar avslag på att-sats ett och bifall till att-sats två.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till hela motionen.
Ingrid Ek (S) yrkar bifall till motionen.
Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till motionen.
Martin Andersson (C) yrkar bifall till motionen.
Gunilla Andersson (M) yrkar avslag på båda att-satserna i motionen.
Madeleine S Hägg (C) yrkar bifall till motionen.
Michael Michaelsen (SD) yrkar avslag på motionen.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-16

KF § 312

Dnr 2021/21

Roger Jönsson (S) yrkar bifall till motionen.
Kristina Bendz (M) yrkar återremiss av ärendet med motiveringen att det ska utredas
huruvida motionen riskerar strida mot lagen om offentlig upphandling.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om att återremittera ärendet mot förslaget om att avgöra ärendet
idag och finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA= Återremittera ärendet
NEJ= Avgöras idag
Med 26 JA-röster mot 23 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet.
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Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
Barn- och utbildningsnämnden

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 312/2021-12-16
Svar på motion om att bygga idrottshall
Återremittera ärendet=JA
Avgöras idag=NEJ
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Resultat
Ja
Nej
Avstår

26
23
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)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Mohammad Omran (KD)
Marina Nilsson (MP)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Paula Nilsson (M)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Marcus Bräutigam (MP)
Lars Toftemar (-)
Ros-Marie Johansson (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Isabelle Strandhagen (S)
Terese Grahn (S)
Göran Brante (V)
Madeleine S Hägg (C)
Henrik Berven (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)
Hans Christerson (C)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Riccard Axtelius (S)
Jonas Pettersson (V)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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KF § 313

Dnr 2020/186

Svar på motion om Ystadmodellen - gällande samverkan för
sysselsättning kompetens och arbetshälsa
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
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Sammanfattning av ärendet
I en motion från Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Allan Waktmar (S) föreslås att fullmäktige
ska besluta att:
- etablera ett lokalt samverkansorgan för arbete, utbildning och arbetshälsa och till
detta bjuda in relevanta aktörer från myndighetssidan (t.ex. Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Vuxenutbildningen, Primärvården) och från civilsamhället (t.ex.
lokala näringslivsföreträdare, löntagarorganisationer och idéburen sektor). Syftet är
ett bygga ett styrande organ präglat av styrkan i samarbetet mellan kunniga berörda
lokala aktörer.
- förbereda en ansökan till Regeringen om en särskild försöksverksamhet i Ystad, där
staten bör ta kostnader för alla arbetsmarknadsaktiviteter och yrkesutbildning, som
kan utgöra komplement till nationella arbetsmarknadspolitiska program, och där
kommunen jämte staten avdelar personal i ett lokalt jobbcenter och arbetar i nätverk
med lokala aktörer.
Gymnasienämnden och socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig över motionen.
Gymnasienämnden anför följande. Intentionen ligger i linje med det uppstartade arbete med
regelbundna möten kring vägledning mellan Vuxenutbildning, Arbetsmarknadsenhet och
försörjningsstöd på individnivå. Dessa kommunala instanser strävar efter en gemensam plan
för individen. Utifrån detta samarbete hoppas vi kunna hitta samarbetsformer som gör att
individen får möjlighet till en samordnad insats med en gemensam ingång i kommunen. Som
en del i denna tanke har vi en ambition att samlokalisera vuxenutbildningen med
arbetsmarknadsenheten.
Justerares signatur
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Dnr 2020/186

Utöver detta arbete finns ytterligare en påbörjat samverkan om hur vi kommungemensamt
skall hitta en bra samverkansform med Arbetsförmedlingen. Tanken är att detta samarbete
skall formaliseras genom en lokal överenskommelse mellan Ystads kommun och
Arbetsförmedlingen. Dessa satsningar ger vuxenutbildningen en större möjlighet att nå
presumtiva vuxenstuderande.
Motionen ligger, utifrån ovanstående, helt i linje med de satsningar som påbörjats och
vuxenutbildningen ser positivt på att ta ansvar för utbildningsdelen i den föreslagna
Ystadmodellen.
Socialnämnden anför följande. Intentionen i motionen ligger i linje med redan påbörjade
regelbundna möten kring vägledning mellan Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildning,
Arbetsmarknadsenhet och Försörjningsstödsenheten på individnivå. De samlade insatserna
strävar efter en gemensam plan för individen, med sysselsättning och självförsörjning som
mål. Utifrån detta samarbete prövar vi olika samarbetsformer som gör att individen får
möjlighet till en samordnad insats med en gemensam ingång i kommunen. Som en del i
detta planerar vi för att samlokalisera Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildningen i
Arbetsmarknadsenhetens lokaler på Dragongatan.
Utöver detta arbete finns ytterligare en påbörjat samverkan om hur vi kommungemensamt
skall arbeta fram en samverkansform med Arbetsförmedlingen. Tanken är att detta
samarbete skall formaliseras genom en regional överenskommelse mellan SÖSK
kommunerna och Arbetsförmedlingen (RÖK). Det finns även en pågående samverkan lokalt
på individnivå med Försäkringskassan (LYS). Arbetsmarknadsenheten har också ett nära
samarbete med kommunens näringslivsenhet som är ett stort stöd ut mot den privata
arbetsmarknaden, vilket utvecklats med flera fruktbara kontakter som lett till både arbete
och praktikplatser.

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Motionen ligger, utifrån ovanstående, helt i linje med de satsningar som påbörjats och
planeras framöver.
Av gymnasienämndens och socialnämndens yttrande får förstås att motionens förslag
redan har påbörjats och avser fortlöpa. Med det sagt ska motionen anses besvarad.
Ärendet har inte barnchecklistas då det inte berör barn.
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Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motion från Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Allan Waktmar (S), registrerad
den 4 augusti 2020
Beslut i kommunfullmäktige 20 augusti 2020 paragraf 136
Beslut i gymnasienämnden 30 oktober 2020 paragraf 133
Yttrande från gymnasienämnden 30 oktober 2020
Beslut i socialnämnden 30 september 2021 paragraf 183
Yttrande från socialnämnden 30 september 2021
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 3 november 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 november 2021 paragraf 146
Beslut i kommunstyrelsen 24 november 2021 paragraf 253

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

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till motionen.
Adrian Magnusson (S) yrkar bifall till motionen.
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till motionen.
Göran Göransson (-) yrkar bifall till motionen.
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Riccard Axtelius (S) yrkar bifall till motionen.
Cecilia Fahlborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Henrik Berven (C) yrkar bifall till motionen.
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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
Med 24 JA-röster mot 24 NEJ-röster och 1 som avstår beslutar kommunfullmäktige i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Beslut skickas till:
Motionären

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 313/2021-12-16
Svar på motion om Ystadmodellen - gällande samverkan för sysselsättning kompetens och
arbetshälsa
KS förslag=JA
Cecilia M Svärds förslag=NEJ
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Resultat
Ja
Nej
Avstår

24
24
1

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)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Mohammad Omran (KD)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Paula Nilsson (M)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Göran Göransson (-)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (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
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Terese Grahn (S)
Göran Brante (V)
Madeleine S Hägg (C)
Henrik Berven (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)
Hans Christerson (C)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Riccard Axtelius (S)
Jonas Pettersson (V)
Lars Toftemar (-)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
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Svar på motion om Handslag som garanterar anställning
efter fullföljd VO-utbildning
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Adrian Magnusson (S) föreslås att
kommunen utreder möjligheten att ta ett initiativ till ett handslag som garanterar ungdomar,
med fullföljd utbildning inom vård och omsorgsprogrammet på Ystad gymnasium, en
anställning inom vård och omsorg,
Ystads kommun.
Gymnasienämnden och socialnämnden har yttrat sig över motionen.
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Gymnasienämnden anför följande
Gymnasienämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen. Gymnasienämnden
har tagit del av motionen och ställer sig positiv till initiativet att elever vid Vård- och
Omsorgsprogrammet på Ystad Gymnasium ska vara garanterad anställning i Ystads
kommun efter fullföljd, godkänd utbildning. Ystad Gymnasium erbjuder utbildning på
Vård- och Omsorgsprogrammet så länge tillräckligt stort elevunderlag finns. Initiativet
kan öka intresset för utbildningen, vilket gynnar både branschen och Ystad Gymnasium.
Socialnämnden anför följande
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med att Ystads kommun
följer en princip om att alla arbeten över 6 månader ska utannonseras om det inte finns
företrädesberättigade eller om tjänsten behöver tas i anspråk för omplacering, för att
människor ska kunna söka och få en tjänst i konkurrens med andra. Socialnämnden är
positiv till att fler vill utbilda sig och välkomnar alla som genomgått utbildning att söka
utannonserade tjänster.
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Av gymnasienämndens och socialnämndens yttranden framgår att gymnasienämnden anser
motionen ska bifallas men socialnämnden anser motionen ska anses besvarad. Vid ett bifall
av motionen skulle en verkställighet av motionens förslag till huvuddelen hamna inom
socialnämndens ansvarsområde. Av det skälet bör därför socialnämndens yttrande över
motionens förslag väga tyngre. Det innebär med ett sådant resonemang att motionen ska
anses besvarad.
Ärendet har inte barnchecklistats då ärendet får förmodas beröra endast personer över 18 år.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motion från Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Adrian Magnusson (S), registrerad
den 15 juni 2021
Beslut i kommunfullmäktige 17 juni 2021 paragraf 211
Beslut i gymnasienämnden 27 augusti 2021 paragraf 105
Beslut i socialnämnden 30 september 2021 paragraf 180
Yttrande från socialnämnden 30 september 2021
Minnesanteckningar från samverkansmöte med Ystad Pensionärsråd och
Ystad Tillgänglighetsråd 20 september 2021
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 3 november 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 november 2021 paragraf 147
Beslut i kommunstyrelsen 24 november 2021 paragraf 256

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till motionen.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Leif Olsson Svensson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Adrian Magnusson (S) yrkar bifall till motionen.
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Cecilia Fahlborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jonas Pettersson (V) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Göransson (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bo Sterner (M) 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
Med 33 JA-röster mot 15 NEJ-röster och 1 som avstår har kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Beslut skickas till:
Motionärerna

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 314/2021-12-16
Svar på motion om Handslag som garanterar anställning efter fullföljd VO-utbildning
KS förslag=JA
Cecilia M Svärds förslag=NEJ
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Resultat
Ja
Nej
Avstår

33
15
1

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)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Mohammad Omran (KD)
Marcus Bräutigam (MP)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Göran Brante (V)
Madeleine S Hägg (C)
Henrik Berven (C)
Martin Andersson (C)
Paula Nilsson (M)
Håkan Eriksson (C)
Hans Christerson (C)
Jonas Pettersson (V)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (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
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
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Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Marina Nilsson (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Terese Grahn (S)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Riccard Axtelius (S)
Lars Toftemar (-)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
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2021-12-16

KF § 315

Dnr 2021/7

Bordlagd - Svar på motion om Byggestetiskt råd
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motion om Byggestetiskt råd dras tillbaka.

Sammanfattning av ärendet
I en motion Lars Toftemar (-) föreslås att kommunfullmäktige tillsätter ett byggestetiskt
råd för att styra det yttre arkitektoniska formspråket vid nyproduktion av bostäder och
kommersiella byggnader i Ystads kommun. Rådet bör ha beslutanderätt och involveras vid
bygglov och utformningen av detaljplaner. Vidare föreslås att kommunfullmäktige tillsätter
en grupp för att utreda vilka riktlinjer och föreskrifter som är nödvändiga för att ett estetiskt
råd ska kunna tillsättas.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen och anför bland annat följande.

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Byggnaders färg, form, uttryck och anpassning till sin omgivning är en del av en helhet
som inte går att bryta ut från andra aspekter som också ska bedömas i samband med beslut
om detaljplaner och bygglov. Exempel på sådana aspekter är planlösning, brandsäkerhet,
användbarhet, tillgänglighet och dagsljuskrav. Dessa krav ska vägas samman med
fasadutformning, materialval, färgsättning och ingående komponenter. Byggnaders
utformning görs lämpligen av utbildad och kompetent arkitekt som anlitas av byggherren.
Kommunens uppgift är att bevaka att byggherren tar sitt ansvar, och att allmänna intressen
tillgodoses och avvägs mot enskilda intressen, samt att enskilda intressen vägs av mot
varandra så att en lämplig helhetsverkan uppnås. Hur detta ska ske regleras i plan- och
bygglagen.
Enligt plan- och bygglagen ska det i varje kommun finnas en byggnadsnämnd. Ansvaret
för att fullgöra byggnadsnämndens uppgifter kan läggas på en nämnd eller delas på flera
nämnder. I Ystad har fullmäktige beslutat om en organisation där samhällsbyggnadsnämnden
ansvarar för att ta fram detaljplaner och myndighetsnämnden fattar beslut om bygglov.
Nämnderna kan i sin tur kan delegera vissa beslut till förvaltningen genom en
delegationsordning.
Att tillsätta ett estetiskt råd med beslutanderätt kring estetiska frågor skulle kräva att en tredje
nämnd skulle inrättas med ett eget ansvar för de estetiska bedömningarna. Beslut om
detaljplaner och bygglov måste följa en viss ordning av rättssäkerhetsskäl. Beslut ska fattas
av den demokratiskt tillsatt nämnd som det ska vara möjligt att utkräva ansvar av. Nämnden
ska agera utifrån lagar och regler, och följa kommunallagen och förvaltningslagen. Beslut ska
handläggas, distribueras och hanteras enligt lagen, och de ska vara överklagningsbara.
Justerares signatur
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Dnr 2021/7

Allt detta kräver en förvaltnings- och nämndsadministration som kan hantera sådana
beslut. En sådan nämnd skulle också omfattas av processreglerna i plan- och bygglagen,
och exploatörerna/byggherrarna skulle ha rätt att kräva samordning inom de tids- och
kostnadsramar som gäller för planer och bygglov.
Det skulle bli administrativt krävande och kostsamt, med en uppenbar svårighet att klara
samordning och en effektiv ärendehantering. Rättssäkerheten skulle vara svår att upprätthålla
då ansvaret skulle delas mellan de olika nämnderna. Handläggningstiderna för ärenden skulle
förlängas, vilket skulle vara till stor nackdel för byggherrar och exploatörer. Kostnaderna för
ett sådant råd skulle kräva driftmedel med skattefinansiering. Utifrån dessa uppenbara
nackdelar för både kommunen och de enskilda byggaktörerna föreslås motionen avslås.
Av samhällsbyggnadsnämndens yttrande framgår att förslaget inte kan anses vara vare sig
kostnadseffektivt eller effektivt ur ärendehanteringssynpunkt, särskilt inte ur ett
rättssäkerhetsperspektiv. Av de skälen ska motionen därför avslås.
Ärendet berör inte barn och unga mer än möjligen indirekt men oaktat det kan förslaget
inte bedömas ha någon negativ påverkan på dem.

Beslutsunderlag

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

•
•
•
•
•
•
•

Motion från Lars Toftemar (-), registrerad den 6 januari 2021
Beslut i kommunfullmäktige 18 februari 2021 paragraf 88
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 18 augusti 2021 paragraf 137
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 1 oktober 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 oktober 2021 paragraf 130
Beslut i kommunstyrelsen 27 oktober 2021 paragraf 219
Beslut i kommunfullmäktige 18 november 2021 paragraf 290

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
Beslut skickas till:
Motionären

Justerares signatur
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Dnr 2021/416

Motion om att bilda ett byggestetiskt råd
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att lämna den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Lars Toftemar (-) har lämnat in en motion om att bilda ett byggestetiskt råd.

Beslutsunderlag
Motion registrerad den 9 december 2021.

Signature reference: 45bc2353-393d-4623-9e25-13baf951e602

Beslut skickas till:
Motionären
Kansliavdelningen
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Interpellation ställd till ordförande i kommunstyrelsen om
granskning av krisledning och hantering av pandemin i
Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs.

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
Interpellation registrerad den 9 december 2021.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar att ärendet bordläggs.
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Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 20 januari 2022
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Enkel fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande om plan
för kommunövergripande trygghetsskapande åtgärder i
Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs.

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
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar att ärendet bordläggs.
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Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 20 januari 2022

Justerares signatur
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