SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-05-20

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Knutssalen Gamla Rådhuset klockan 17:00-23:05

Beslutande

Se sidan 2

Övriga
närvarande

Clifford Härstedt (M)
Karin Olsson Lindström (L)
Anne-Marie Fasth (L)
Håkan Thorén Damm (KD), ersättare paragraferna 154-167
Kenny Fransson (S), ersättare paragraferna 154-170
Lars-Erik Larsson (SD)
Eva Setréus (S), gick kl. 21:30
Nils-Evert Erlandsson (C)
Håkan Eriksson (C)
Riccard Axtelius (S)
Anders Hansson (V)
Magnus Hörnblad (MP)
Gunilla Olsson (S)
Peter Linder (SD), gick kl. 22:11
Mats Nilsson (M), gick kl. 18:25
Jan Axlund-Horneij (M)
Kent Svensson (M)

Utses att justera

Johan Wahlgren (M), Tomas Landgren (SD)

Digital justering

Digitalt justerat 2021-05-31

Paragrafer:

154-182

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………………………
Johan Wahlgren (M), Tomas Landgren (SD)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-05-20

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-01

Datum när anslaget tas ned

2021-06-22

Förvaringsplats för protokollet

Nya Rådhuset Österportstorg 2 i Ystad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Beslutande

Justerares
signatur

Sammanträdesdatum
2021-05-20

Henrik Plantin (M), ordförande
Urban Fasth (L)
Paul Svensson (SD)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Adrian Magnusson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S), paragraferna 154-170, gick kl. 22:00
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (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 154-167, gick kl. 20:00
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Shukrije Rama-Pllashniku (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Henrik Berven (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik-Håkansson (C)
Lars Toftemar (-)
Stefan Engdahl (M)
Peter Lindhe (SD)
Marina Nilsson (MP)
Lena Lovén Andersson (S)
Madeleine Söderlund Hägg (C)
Curt Hansson (M)
Lennart Johansson (M)
Thomas Micha (S) ersätter Isabelle Strandhagen (S)
Klas Nilsson (SD) ersätter Thomas Heinrich (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Håkan Thorén Damm (KD) ersätter Mohammad Omran (KD)
paragraferna 168-182
Kenny Fransson (S) ersätter Kent Mårtensson (S) paragraferna 171-182

Justerares
signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-05-20

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf
§ 154
§ 155

§ 156

§ 157

§ 158

Allmänhetens frågestund
Val av styrelseledamöter och lekmannarevisor till
holdingbolag: Ystad industrifastigheter Holding
AB, dotterbolag 1: Lillö 1 AB, dotterbolag 2:
Ljungbyhed 1 AB
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare
i kommunstyrelsen samt därav föranlett fyllnadsval
Pia Salmiranta (V)
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare
i samhällsbyggnadsnämnden samt därav föranlett
fyllnadsval Kevin Sundin (M)
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare
i socialnämnden samt fyllnadsval efter Cecilia
Persson (V)

Diarienr
2021/205
2021/215

2021/217

2021/219

2021/220

§ 159

Godkänna Delårsrapport 1 31 mars 2021

2021/6

§ 160

Godkännande av planprogram för Stortorget

2021/129

§ 161
§ 162
§ 163
Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Ärende

§ 164
§ 165

Godkänna slutredovisning Verkmästaren 18 Källan skola och förskola
Delegation av föreskriftsrätt mot förbud att vistas
på särskilt angivna platser
Förlängning av lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen YÖM dnr
2020.2202
Bordlagd - Svar motion om Förbud för mopeder
på cykelbanorna
Bordlagd - Svar på motion - införande av
landsbygdspris

2021/128
2021/168
2021/201
2020/189
2020/143

§ 166

Bordlagd - Svar på motion om språkkrav

2020/201

§ 167

Bordlagd - Svar på motion om personalens
språkutveckling inom skola och omsorg

2020/215

§ 168

Bordlagd - Svar på motion om politikers arvoden

2021/22

Justerares
signatur

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
§ 169
§ 170
§ 171
§ 172
§ 173
§ 174

§ 175

§ 176
§ 177
§ 178

2020/262
2020/206
2021/119
2021/173
2021/180
2021/174

2021/153

2021/152
2021/106
2021/105

§ 179

Svar på motion om digitalt stöd

2020/264

§ 180

Svar på motion om offentligt drivna vårdboenden

2020/148

§ 181
§ 182
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Bordlagd - Svar på motion om tillköp av
kollektivtrafik
Bordlagd - Svar på motion om upphandling av
köttleverantör
Bordlagd - Enkel fråga ställd till ordföranden i
socialnämnden - personalförbättrande åtgärder
Bordlagd - Interpellation ställd till ordförande i
socialnämnden om användandet av VoB Syd
Interpellation ställd till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande
Interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande om hur kommunen tänker använda
möjliga statsbidrag inom äldreomsorgen
Interpellation ställd till ordföranden i
samhällsbyggnadsnämnden om värdet på Arenan
och Badhuset
Interpellation ställd till ordförande i barn- och
utbildningsnämnden om driftskostnad Arenan och
Badhuset
Interpellation om finansiering ställd till ordförande
i samhällsbyggnadsnämnden
Interpellation om rekrytering av personal ställd till
kommunstyrelsens ordförande

Justerares
signatur

Ändrande sammanträdestider för
kommunfullmäktige
Motion om att införskaffa miljötrattar för
insamling av hushållsfett

2020/185
2021/218

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 154

Dnr 2021/205

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att Carl Bengtsson får ställa en fråga om butiksval i hemtjänst
som besvaras av socialnämndens ordförande Anne Olofsdotter (M).

Beslutsunderlag

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Fråga inkommen den 30 april 2021

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 155

Dnr 2021/215

Val av styrelseledamöter och lekmannarevisor till
holdingbolag: Ystad industrifastigheter Holding AB,
dotterbolag 1: Lillö 1 AB, dotterbolag 2: Ljungbyhed 1 AB
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Anders Andersson (M), Lennart Johansson (M), Ingrid Ek (S),
Magnus Arling (S), Per-Ove Forsberg (C), Clifford Härstedt (M), Jan-Åke Isaksson (SD)
till styrelseledamöter i Ystad industrifastigheter Holding AB.
Kommunfullmäktige utser Lennart Johansson (M) och Ingrid Ek (S) till ordförande
respektive vice ordförande i Ystad industrifastigheter Holding AB.
Kommunfullmäktige utser Gunilla Björklund (M) och Anders Karlgren (M) till
lekmannarevisorer i Ystad industrifastigheter Holding AB.
Kommunfullmäktige utser Anders Andersson (M), Lennart Johansson (M), Ingrid Ek (S),
Magnus Arling (S), Per-Ove Forsberg (C), Clifford Härstedt (M), Jan-Åke Isaksson (SD)
till styrelseledamöter i Lillö 1 AB.
Kommunfullmäktige utser Lennart Johansson (M) och Ingrid Ek (S) till ordförande
respektive vice ordförande i Lillö 1 AB.
Kommunfullmäktige utser Gunilla Björklund (M) och Anders Karlgren (M) till
lekmannarevisorer i Lillö 1 AB.
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Kommunfullmäktige utser Anders Andersson (M), Lennart Johansson (M), Ingrid Ek (S),
Magnus Arling (S), Per-Ove Forsberg (C), Clifford Härstedt (M), Jan-Åke Isaksson (SD)
till styrelseledamöter i Ljungbyhed 1 AB.
Kommunfullmäktige utser Lennart Johansson (M) och Ingrid Ek (S) till ordförande
respektive vice ordförande i Ljungbyhed 1 AB.
Kommunfullmäktige utser Gunilla Björklund (M) och Anders Karlgren (M) till
lekmannarevisorer i Ljungbyhed 1 AB.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 155

Dnr 2021/215

Sammanfattning av ärendet
Val av styrelseledamöter samt lekmannarevisorer till tre nybildade bolag behöver utses.
De tre nybildade bolagen är Ystad industrifastigheter Holding AB samt dess två nybildade
dotterbolag Lillö 1 AB och Ljungbyhed 1 AB.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter i Ystad industrifastigheter Holding AB
utses Anders Andersson (M), Lennart Johansson (M), Ingrid Ek (S), Magnus Arling (S),
Per-Ove Forsberg (C), Clifford Härstedt (M), Jan-Åke Isaksson (SD) och till ordförande
respektive vice ordförande utses Lennart Johansson (M) och Ingrid Ek (S). Till
lekmannarevisorer föreslås Gunilla Björklund (M) och Anders Karlgren (M).
Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter i Lillö 1 AB utses Anders Andersson (M),
Lennart Johansson (M), Ingrid Ek (S), Magnus Arling (S), Per-Ove Forsberg (C), Clifford
Härstedt (M), Jan-Åke Isaksson (SD) och till ordförande respektive vice ordförande utses
Lennart Johansson (M) och Ingrid Ek (S). Till lekmannarevisorer föreslås Gunilla Björklund
(M) och Anders Karlgren (M).
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Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter i Ljungbyhed 1 AB utses Anders Andersson
(M), Lennart Johansson (M), Ingrid Ek (S), Magnus Arling (S), Per-Ove Forsberg (C),
Clifford Härstedt (M), Jan-Åke Isaksson (SD) och till ordförande respektive vice ordförande
utses Lennart Johansson (M) och Ingrid Ek (S). Till lekmannarevisorer föreslås Gunilla
Björklund (M) och Anders Karlgren (M).

Beslut skickas till:
Utsedda ledamöter/lekmannarevisorer
Kansliavdelningen förtroendemannasystem
Ystad industrifastigheter Holding AB
Lillö 1 AB
Ljungbyhed 1 AB

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 156

Dnr 2021/217

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen samt därav föranlett fyllnadsval Pia
Salmiranta (V)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Pia Salmiranta (V) som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Pia Salmiranta (V) har lämnat in begäran om entledigande från förtroendeuppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen. Registrerat den 12 maj 2021.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet
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Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att fyllnadsval till ersättare i kommunstyrelsen
bordläggs.

Beslut skickas till:
Pia Salmiranta
Kansliavdelningen förtroendemannasystem
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 157

Dnr 2021/219

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden samt därav föranlett fyllnadsval
Kevin Sundin (M)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Kevin Sundin (M) som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige utser Carl Munther (M) som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kevin Sundin (M) har lämnat in begäran om entledigande från förtroendeuppdrag som
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. Registrerat den 12 maj 2021.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet
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Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att Carl Munther (M) väljs som ny ersättare
i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslut skickas till:
Kevin Sundin (M)
Carl Munther (M)
Kansliavdelningen förtroendemannasystem
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 158

Dnr 2021/220

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
socialnämnden samt fyllnadsval efter Cecilia Persson (V)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Cecilia Persson (V) som ersättare i socialnämnden.
Kommunfullmäktige utser Eva Brodd (V) som ersättare i socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Cecilia Persson (V) har lämnat in begäran om entledigande från förtroendeuppdrag som
ersättare i socialnämnden. Registrerat den 14 maj 2021.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet
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Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att Eva Brodd (V) väljs som ny ersättare
i socialnämnden.

Beslut skickas till:
Cecilia Persson (V)
Eva Brodd (V)
Kansliavdelningen förtroendemannasystem
Socialnämnden

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 159

Dnr 2021/6

Godkänna Delårsrapport 1 31 mars 2021
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige uppdrar åt de nämnder som prognostiserar med underskott att vidta
åtgärder i syfte att undvika underskott under 2021 och när det gäller åtgärder som förutsätter
beslut av kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige snarast återkomma med förslag.
Samt att vidtagna och planerade åtgärder ska återrapporteras till kommunstyrelsen i en
handlingsplan i samband med delårsrapporten per augusti.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i övrigt lägga delårsrapporten till
handlingarna.

Reservation
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet med följande motivering. Samtidigt som SN och
BUN ska vidta besparingsåtgärder för de prognosticerade underskott (22 respektive 3
miljoner) som förväntas, finns ett prognosticerad överskott på 37 miljoner. Vänsterpartiet
vill inte medverka till ytterligare underfinansiering av SN och BUN. Vi tycker inte det är
rimligt att straffa socialförvaltningens personal för att de sköter sitt jobb och följer lagen.
Vilket många gånger innebär stora kostnader vid tex nödvändiga placeringar. Det blir ju
även en form av bestraffning för alla de medborgare som är i behov av socialförvaltningens
hjälp på något sätt. Därför yrkade vi för att nämnderna i fråga inte ska behöva åtgärda de
prognosticerade underskotten.
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Sammanfattning av ärendet
Ledning o Utveckling, ekonomiavdelningen, har upprättat delårsrapport för utfall per 31
mars 2021 samt prognos per 31 december 2021. Uppföljningen gäller för kommunen,
kommunalförbunden samt de kommunala bolagen.
Resultatet för Ystads kommun uppgår efter tre månader till +2,5 mnkr. Enligt prognosen
väntas resultatet för helåret 2021 bli ett överskott på närmare 34 mnkr, vilket kan jämföras
med ett budgeterat resultat på 10 mnkr. Förbättringen beror på beräknat överskott inom
Finansiering och Kommungemensam verksamhet på 47 mnkr, varav 37 mnkr avser ökade
skatteintäkter.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 159

Dnr 2021/6

Nämnderna prognostiseras sammantaget överskrida budget med drygt 23 mnkr.
Socialnämndens överskridande beräknas till 22 mnkr. Även barn- och utbildningsnämnden
(-3 mnkr) och myndighetsnämnden (-0,5 mnkr) beräknas få negativa budgetavvikelser för
2021.
När det gäller investeringsverksamheten visar prognosen utgifter på 441 mnkr. Budgeten,
inklusive kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige avseende kompletteringsbudget,
uppgår till 497 mnkr.
Ärendet är av administrativ karaktär och har inte barnchecklistats

Beslutsunderlag




Delårsrapport 1 per 31 mars 2021
Tjänsteskrivelse av budgetchef Peter Andersson 20 april 2021
Beslut i kommunstyrelsen 28 april 2021 paragraf 80

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt de nämnder som prognostiserar
med underskott att vidta åtgärder i syfte att undvika underskott under 2021 och när det gäller
åtgärder som förutsätter beslut av kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige snarast
återkomma med förslag
Samt att vidtagna och planerade åtgärder ska återrapporteras till kommunstyrelsen i en
handlingsplan i samband med delårsrapporten per augusti.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i övrigt lägga delårsrapporten till
handlingarna.

Föredragande
Ekonomichef Petter Skoglund

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 159

Dnr 2021/6

Förslag till beslut under sammanträdet
Kristina Bendz (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Annika Weitner (V) yrkar att nämnderna som prognosticerar ett underskott inte ska behöva
vidta besparingsåtgärder utan i stället att det prognosticerade överskottet på 37 miljoner läggs
för att täcka de underskott som beräknas i framförallt SN och BUN. Motiveringen är
följande. Vi vill inte medverka till ytterligare underfinansiering av SN och BUN. Vi tycker
inte det är rimligt att straffa socialförvaltningens personal för att de sköter sitt jobb och följer
lagen (vilket många gånger innebär stora kostnader vid tex nödvändiga placeringar) – i
förlängningen blir det ju också en slags bestraffning för alla de medborgare som är i behov av
socialförvaltningens hjälp på något sätt.

Kristina Bendz (M) yrkar avslag på Annika Weitners (V) förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Annika Weitners (V) förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
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Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=KS förslag
NEJ= Annika Weitners (V) förslag
Med 46 JA-röster mot 3 NEJ-röster har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur

Omröstningslista Kf § 159/2021 05-20
Godkänna Delårsrapport 1 31 mars 2021
KS förslag=JA
Annika Weitners (V) förslag=NEJ
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Resultat
Ja
46
Nej
3
Frånvarande 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)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Curt Hansson (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Mohammad Omran (KD)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)

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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Peter Lindhe (SD)
Tomas Landgren (SD)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Henrik Berven (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Klas Nilsson (SD)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 160

Dnr 2021/129

Godkännande av planprogram för Stortorget
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner planprogram för Stortorget, del av Gamla Staden 2:3.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 mars 2021 att godkänna planprogram för
Stortorget och överlämnade programmet till kommunfullmäktige för godkännande.

Beslutsunderlag



Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa












Beslut samhällsbyggnad 13 juni 2018 paragraf 106 Planbesked för del av Gamla
Staden 2:3
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 10 juni 2020 paragraf 112 Samråd av
planprogram för Stortorget
Konsekvensbeskrivning tillbyggnad Gamla Rådhuset Slutrapport
Kulturmiljöunderlag Stortorget Slutrapport
Undersökning av betydande miljöpåverkan för Planprogram Stortorget
Samrådsredogörelse för Planprogram Stortorget
Planprogram för Stortorget godkännandehandling februari 2021
Barnchecklista för Planprogram för Stortorget
Tjänsteskrivelse av planarkitekt Malin Blomberg Hading 25 februari 2021
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 17 mars 2021 paragraf 46
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2021 paragraf 59
Beslut i kommunstyrelsen 28 april 2021 paragraf 98

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna planprogram för Stortorget, del
av Gamla Staden 2:3.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 160

Dnr 2021/129

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

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Göran Göransson (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 161

Dnr 2021/128

Godkänna slutredovisning Verkmästaren 18 - Källan skola
och förskola
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av Källan skola och förskola, i37571,
i37572 och i35753.
Överskottet på 13 600 000 kronor föreslås avräknas i kommande bokslut.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 mars 2021 att godkänna slutredovisningen av
projektet Verkmästaren 18 – Källan skola och förskola och överlämna till
kommunfullmäktige för godkännande.
Slutkostnaden för projektet uppgår till 241 400 000 kronor. Resultatet efter den ekonomiska
sammanställningen är ett överskott på 13 600 000 kronor.

Beslutsunderlag




Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa









Lokalprogram 20 januari 2018
Verksamhetsbeskrivning 20 januari 2018 - Källan skola och förskola
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april 2018 paragraf 36
Igångsättningsbeslut för projektet
Måldokument samverkan 22 maj 2018 - Källan skola och förskola
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 7 november 2018 paragraf 114
Igångsättningstillstånd för byggprojekt Källan
Tjänsteskrivelse av byggprojektledare Ann-Sofie Eriksson 8 mars 2021
Källan Ystad-projektrapport efter slutgenomgång 9 februari 2021
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 17 mars 2021 paragraf 43
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2021 paragraf 58
Beslut i kommunstyrelsen 28 april 2021 paragraf 99

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av Källan
skola och förskola, i37571, i37572 och i35753.
Överskottet på 13 600 000 kronor föreslås avräknas i kommande bokslut
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 161

Dnr 2021/128

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Göransson (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kevin Rasmussen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sverker Meyer (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anja Edvardsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

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

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 162

Dnr 2021/168

Delegation av föreskriftsrätt mot förbud att vistas på särskilt
angivna platser
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Ge kommunstyrelsen rätt att, med stöd av 13 § lag (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och 8 kap. 1 §
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna
platser, under följande villkor:
- föreskrift får endast gälla under två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsen
att besluta att föreskriften ska förlängas en gång om ytterligare två veckor,
- det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet begränsat
område,
- om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska beslut fattas att föreskriften
ska upphävas i förtid, samt
2. att denna rätt för kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt ovan gäller till och
med den 30 september 2021.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att anmäla beslut fattade med stöd
av delegationsbemyndigandet till nästkommande ordinarie
kommunfullmäktigesammanträde.

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Sammanfattning av ärendet
Den 10 januari 2021 trädde den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen) i kraft. Lagen gäller till och
med september 2021. Pandemilagen ger möjligheter för regeringen att utfärda tillfälliga
förordningar för att hindra eller begränsa smittspridning. I pandemilagens 13 § har det
införts en möjlighet för regeringen att låta en kommun meddela föreskrifter om förbud
mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats,
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Med stöd av pandemilagen har regeringen utfärdat den så kallade begränsningsförordningen
(förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19). Den 4 mars 2021 kompletterade regeringen begränsningsförordningen och gav
kommuner rätt att utfärda förbud mot att vistas på vissa platser där det kan finnas risk för
trängsel. Bestämmelsen finns i 8 kap. 1 § begränsningsförordningen (förordning (2021:161)
om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning
av sjukdomen covid-19). Den nya bestämmelsen trädde i kraft den 11 mars 2021.
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 162

Dnr 2021/168

Bestämmelsen ger kommunerna rätt att utfärda föreskrifter med förbud att
• vistas i en park,
• på en badplats eller,
• på någon annan liknande särskild plats.
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att
• det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel,
• att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket,
• inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet, och
• smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten innan en kommun utfärdar föreskrifter
ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.
Vid framtagandet av föreskrifter bör såväl barnets bästa som eventuella konsekvenser för
folkhälsan beaktas. Alla aktörer bör kontinuerligt genomföra barnrättsliga analyser inför
beslut och åtgärder med anledning av covid-19.

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det endast är vissa typer av
platser som omfattas av bemyndigandet. De platser som omfattas är sådana som allmänheten
typiskt sett har
tillträde till. Av propositionen framgår dock uttryckligen att vissa platser inte omfattas. Det
är platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande
omfattning, till exempel köpcentrum och bibliotek, och platser som framför allt används
för att förflytta sig från en plats till en annan, till exempel gågator och bilvägar, fartyg och
andra färdmedel. Förbudföreskrifter kan alltså inte gälla sådana platser.
Det är kommunen som sådan som bemyndigas att meddela föreskrifter som innebär att
allmänheten inte får vistas i en park, på en badplats eller någon annan liknande plats. För
att få en snabb beslutsprocess behöver kommunfullmäktige ge en nämnd eller styrelse
befogenhet att besluta om föreskrifterna. Gör inte fullmäktige det, är det fullmäktige som ska
meddela föreskrifterna. Det kan uppstå situationer där behovet av föreskrifter uppkommer
mycket hastigt.
Det är därför viktigt att kommunen har möjliggjort en snabbare beslutsprocess än den att
beslutet om föreskrifter ska fattas av kommunfullmäktige vid varje tillfälle som behovet
uppstår. Om beslutet att meddela föreskrifter delegeras till nämnd eller styrelse möjliggörs
att beslutet kan fattas med kortare varsel. Om behovet skulle vara mycket akut och uppstå
mycket hastigt finns även möjligheten att fatta ett brådskande ordförandebeslut. Det är inte
osannolikt att behovet av föreskrifter till exempel kan uppstå för att reglera besökare till
kommunens badplatser när badsäsongen kommer i gång.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 162

Dnr 2021/168

Mot bakgrund av ovan och med hänsyn till beslutets ingripande karaktär görs bedömningen
att kommunstyrelsen, i sin samordnande roll, bör ges uppdraget att meddela föreskrifter
med stöd av 8 kap. 1 § begränsningsförordningen.
De beslut om föreskrifter som kan komma att fattas av kommunstyrelsen får endast avse
förbud som gäller under perioder upp till två veckor. Föreskrifter som omfattar längre
perioder får anses vara frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
kommunen, som beslutas av kommunfullmäktige.
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har lämnat information om föreskriftsrättens
omfattning och råd om hur beslut om föreskrifter enligt förordningen kan hanteras. Ett
beslut om att meddela föreskrifter om förbud att vistas på en angiven plats kan förväntas
fattas i två olika situationer. Den ena är att förbud meddelas förebyggande utifrån en
riskanalys baserad på nämnderna och dess medarbetares kunskap om platser som normalt
sett lockar många människor i olika situationer. Den andra är att beslut fattas efter
konstaterad trängsel som medför risk för smittspridning.
Det är Polismyndigheten som vakar över efterlevnaden av meddelat förbud. Den som bryter
mot ett förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser kan dömas till penningböter.
Det får antas behövas omfattande informations- och kommunikationsinsatser om
vistelseförbud meddelas. Det kan handla både om hemsida, annan digital media och tryckt
lokalmedia och om att ha personer på plats och kan förklara. Föreskrifter ska enligt 8 kap.
13 § andra stycket kommunallagen vara lättillgängliga på kommunens hemsida. Beslutet om
att meddela föreskrifter ska tillkännages på kommunens webbaserade anslagstavla.

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Ärendet bedöms beröra barn, unga och äldre men får inte antas påverka dem negativt endast
i och med att detta beslut fattas.

Beslutsunderlag






Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19
Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19
Förordning (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 19 april 2021
Beslut i kommunstyrelsen 28 april 2021 paragraf 100

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 162

Dnr 2021/168

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1 Ge kommunstyrelsen rätt att, med stöd av 13 § lag (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och 8 kap. 1 §
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna
platser, under följande villkor:
-

föreskrift får endast gälla under två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsen
att besluta att föreskriften ska förlängas en gång om ytterligare två veckor,
det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet begränsat
område,
om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska beslut fattas att föreskriften
ska upphävas i förtid, samt

2 att denna rätt för kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt ovan gäller till och
med den 30 september 2021.

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

3 Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att anmäla beslut fattade med stöd
av delegationsbemyndigandet till nästkommande ordinarie
kommunfullmäktigesammanträde.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Kansliavdelningen

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 163

Dnr 2021/201

Förlängning av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen YÖM dnr 2020.2202
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att Ystad-Österlenregionens miljöförbund ska ha
fortsatt ansvar för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till
och med 30 september 2021.

Sammanfattning av ärendet
Den 24 mars 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten om föreskrifter och allmänna råd,
HSLF-FS 2020:9, för att förhindra smitta av covid -19 på restauranger och caféer med
mera. Föreskriften är beslutad med stöd av smittskyddsförordningen och ska tillämpas i
sådana verksamheter som omfattas av anmälan enligt 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter,
LIVSFS 2005:20, om livsmedelshygien.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2020 att Ystad-Österlenregionens miljöförbund
ska ansvara för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Förlängning av
ansvaret beslutades den 18 februari 2021 av kommunfullmäktige.
Riksdagen har den 5 maj beslutat att förlänga lagen till och med utgången av september 2021.
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har nu lämnat in en begäran om förlängning av
ansvaret för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med 30
september 2021.
Beslutet om att delegera ansvaret om tillsyn till miljöförbundet berör inte barn.

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Beslutsunderlag






Beslut i kommunfullmäktige 17 juni 2020 paragraf 99
Beslut i kommunfullmäktige 18 februari 2021 paragraf 68
Förlängning av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
YÖM dnr 2020.2202
Bilaga till Regeringsbeslut Utbetalning av medel till kommuner och regioner för
arbete med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 6 maj 2021
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 17maj 2021

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 163

Dnr 2021/201

Förslag till beslut

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Kommunfullmäktige beslutar att Ystad-Österlenregionens miljöförbund ska ha
fortsatt ansvar för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till
och med 30 september 2021.

Beslut skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Kansliavdelningen

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 164

Dnr 2020/189

Bordlagd - Svar motion om Förbud för mopeder på
cykelbanorna
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Lars Toftemar (-) föreslås att moped och elmopeder förbjuds på
cykelbanorna i Ystad.
Myndighetsnämnden har yttrat sig över motionen och anför bland annat följande.
Idag är det endast är tillåtet för mopeder klass 2 att framföras på cykelvägar. Då en
mopedklass 2 är konstruerad för en hastighet av max 25 kilometer i timmen torde dessa
inte utgöra en större trafikfara än en elcykel vars elmotor inte ger något krafttillskott
över 25 kilometer i timmen. Ett förbud måste även märkas ut med vägmärken i varje
korsningspunkt mellan cykelväg och väg. Myndighetsnämnden ser därför inte att förslaget
i motionen bör genomföras. Det är inte motiverat att bekosta en omfattande skyltning för
att förbjuda en moped som inte få köras i högre hastighet än en elcykel. Problemet med
mopeder (klass 1) på cykelvägar är ett problem med efterlevnaden av befintlig lagstiftning.

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Av myndighetsnämndens yttrande framgår att det inte är motiverat att bekosta en
omfattande skyltning för att förbjuda en moped som inte får köras i högre hastighet än
en elcykel samt att problemet med klass 1-mopeder på cykelbanorna beror av problem
med efterlevnaden av befintlig lagstiftning. Med anledning av det ska motionen avslås.
Frågan om förbud mot mopeder och elmopeder berör barn, unga och äldre. Dock bedöms
detta beslut inte få någon negativ påverkan för dem.

Beslutsunderlag






Motion från Lars Toftemar (-) om förbud för mopeder på cykelbanorna
19 augusti 2020
Beslut i kommunfullmäktige 20 augusti 2020 § 137
Beslut i myndighetsnämnden 17 november 2020 § 162
Yttrande från myndighetsnämnden över motion om förbud för mopeder på
cykelbanorna
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 1 februari 2021

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 164

Dnr 2020/189





Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2021 paragraf 19
Beslut i kommunstyrelsen 31 mars 2021 paragraf 66
Beslut i kommunfullmäktige 22 april 2021 paragraf 140

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Toftemar (-) yrkar bifall till motionen.

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Stefan Engdahl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Motionären Lars Toftemar (-)

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 165

Dnr 2020/143

Bordlagd - Svar på motion - införande av landsbygdspris
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Protokollsanteckning

Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning.
Motionen anser att det ska avsättas 10 000.- i ett landsbygdspris. Detta ärende som
behöver hanteras årligen, drar med sig omkostnader mer än själva prissumman. Vi i
Sverigedemokraterna ser hellre att landsbygden får minst del av motionens egentliga
kostnad i landsbygdsfrämjande åtgärder som ska synas i kommande budgetar istället.
Vidare anser vi att detta både främjar och uppmuntrar bättre än själva priset till där det
verkligen behövs på landsbygden.

Reservation
Moderaterna reserverar sig mot beslutet.
Liberalerna reserverar sig mot beslutet.
.
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Sammanfattning av ärendet
Kevin Rasmussen (S) och Kent Mårtensson (S) har i en motion föreslagit att Ystads kommun
inför ett landsbygdspris för att premiera person, företag eller förening som har bidragit till
landsbygdens utveckling eller inspirerat andra att göra det.
I samhällsbyggnadsnämndens yttrande över motionen framgår bland annat följande.
För en levande, aktiv och attraktiv landsbygd spelar lokalt engagemang, både i form av
kreativa företag, aktivt föreningsliv och personliga eldsjälar en stor roll. Att som kommun
uppmärksamma dessa genom ett pris kan naturligtvis sända en positiv signal, även om
det är oklart om ett pris i sig skulle påverka viljan och ambitionen hos den enskilda att
engagera sig. Den uppmärksamhet som ett pris ger kan vara ett sätt att sprida goda exempel
och på så vis inspirera andra. På uppdrag av kommunstyrelsen pågår just nu ett arbete med
landsbygdsstrategi för Ystads kommun. Till frågorna som behandlas i landsbygdsstrategiJusterares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 165

Dnr 2020/143

arbetet hör delaktighet, demokrati och kontaktytor, ett landsbygdspris kan utgöra en del
av kommunens strategiska satsningar för att främja delaktighet på landsbygden.
Förvaltningen föreslår att kommunen samlat bör ta ställning till landsbygdsgynnande
satsningar, inklusive ett eventuellt landsbygdspris, genom beslut om landsbygdsstrategin.
Att definiera en gräns mellan stad respektive landsbygd kan vara både svårt och olyckligt eldsjälar, företag, föreningar med verksamhet i hela Ystads kommun kan redan premieras
inom befintliga priser. Förvaltningen anser vidare att om ett landsbygdspris ska inrättas så
administreras det lämpligen av en central funktion som kan inhämta nomineringar och i
samråd med berörda avdelningar på flera förvaltningar värdera och föreslå och motivera
vem som får priset.
Förvaltningen anser att samhällsbyggnadsnämnden inte är lämpligast ansvarig för ett
landsbygdspris, eftersom nämnden genom sitt uppdrag har begränsade kontaktytor med
de aktörer som kan vara aktuella för priset. Kriterier om vem som får priset beslutas
förslagsvis av kommunstyrelsen eftersom så olika aktörer kan vara aktuella för att få
priset. Kommunstyrelsen bör också besluta om vilken grupp som utser förslag till vinnare,
motiverade utifrån dess kriterier. För samordningsvinster skulle hållbarhetsutskottet, som
ansvarar för hållbarhetspriset, även kunna ansvara för ett landsbygdspris eftersom det finns
paralleller mellan syftet med dessa priser och processen för att nominera och utse vinnare
torde vara lika.
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Av samhällsbyggnadsnämndens yttrande framgår att man inte ställer sig negativa till ett
landsbygdspris och föreslår att detta beslutas inom ramen för ett beslut om
landsbygdsstrategin. Vidare framgår i yttrandet att kriterier om vem som kan få priset
bör beslutas av kommunstyrelsen samt att det förslagsvis skulle vara hållbarhetsutskottet
som ansvarade för ett landsbygdspris. Med den anledningen ska motionen anses besvarad.
Barn och unga bedöms inte beröras av frågan och den har inte heller en negativ påverkan
för barn eller äldre.

Beslutsunderlag








Motion angående införande av landsbygdspris 19 maj 2020,
Beslut i kommunfullmäktige den 17 juni 2020, § 115 Motion angående införande av
landsbygdspris,
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Sofia Öreberg 15 oktober 2020,
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden, 18 november, § 210,
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden över motion om att införa landsbygdspris,
Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg Christina Boeskov 28 januari 2021,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2021 paragraf 18,

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 165

Dnr 2020/143




Beslut i kommunstyrelsen 31 mars 2021 paragraf 65,
Beslut i kommunfullmäktige 22 april 2021 paragraf 139.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Kent Mårtensson (S) yrkar att motionen ska bifallas.
Göran Göransson (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per-Olof Lind (L) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Kevin Rasmussen (S) yrkar bifall till motionen.
Eva Bramsvik Håkansson (C) yrkar bifall till motionen.
Paul Svensson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till motionen.
Lars Toftemar (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Madeleine S Hägg (C) yrkar bifall till motionen.

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Göran Brante (V) yrkar bifall till motionen.
Martin Andersson (C) yrkar bifall till motionen.
Marina Nilsson (MP) yrkar bifall till motionen.
Mårten Mårtensson (S) yrkar bifall till motionen.
Gunilla Andersson (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Thomas Micha (S) yrkar bifall till motionen.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till motionen.
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 165

Dnr 2020/143

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot förslaget att motionen ska anses besvarad
och finner att kommunfullmäktige beslutat att motionen ska anses besvarad.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=Kommunstyrelsens förslag (bifall till motionen)
NEJ= Motionen ska anses besvarad

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Med 25 JA-röster mot 24 NEJ-röster har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Motionärerna Kevin Rasmussen (S) och Kent Mårtensson (S)
Samhällsbyggnadsnämnden
Justerares signatur

Omröstningslista Kf § 165/2021 05-20
Bordlagd - Svar på motion - införande av landsbygdspris
KS förslag (bifall till motionen)=JA
Motionen ska anses besvarad=NEJ

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Resultat
Ja
25
Nej
24
Frånvarande 0
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Göran Göransson (-)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Henrik Berven (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Stefan Engdahl (M)
Curt Hansson (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)
Peter Lindhe (SD)
Tomas Landgren (SD)
Klas Nilsson (SD)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 166

Dnr 2020/201

Bordlagd - Svar på motion om språkkrav
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

Protokollsanteckning

Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning.
Sverigedemokraterna har alltid menat att språket är det viktigaste verktyget för att förkovra
sig och kunna utöva en yrkesroll där kommunikation är viktig. Detta inte minst genom bland
annat vårt tidigare lagda initiativärende om intensifierad språkinlärning för nyanlända.
Nu har man tydligen förstått vilka konsekvenser den havererade SFI-utbildningen och det
undermåliga konceptet med de så kallade extratjänsterna åstadkommit.
Det är bra att nyanlända kommer ut i arbetslivet så fort som möjligt, men vi inom
Sverigedemokraterna menar att det måste till bättre lösningar än de som hittills presenterats.
Det är inte ekonomiskt fördelaktigt att låta människor gå på SFI i åratal utan att dessa
tillgodogjort sig det svenska språket till den grad att man kan använda språket obehindrat
vid en anställning.
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När man anställer människor inom exempelvis äldrevården, så skall dessa människor alltså
redan från början ha tillräckliga språkkunskaper för att kunna kommunicera med de äldre –
och detta givetvis innan anställningen börjat! Man måste således börja ställa betydligt högre
krav inom SFI på de som studerar där. Att sedan erbjuda ytterligare språkundervisning är i
och för sig bra, men kostnaden för detta skulle kunna decimeras radikalt om exempelvis
SFI:n fungerat från början. När skall man egentligen börja tänka på de vårdtagande individer
som blir drabbade av detta?
Slutligen kan vi inom Sverigedemokraterna bara beklaga den politiska nonchalans och
motvilja övriga partier visat genom att förkasta utvecklande tankar och idéer som kommit
från oss. Tydligen går det dock bra att framföra dylika tankar som i ovanstående motioner,
om dessa kommer från så kallade ”politiskt korrekta”.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Göran Göransson (-) reserverar sig mot beslutet.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 166

Dnr 2020/201

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Göransson (-) har lämnat in en motion om språkkrav för personer
som arbetar inom den kommunala välfärden.
Gymnasienämnden och barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och
anför bland annat följande. Kunskaper i svenska språket är viktigt i välfärdssektorerna.
Nämnden delar intentionen i motionen men finner att ärendet bör omhändertas på
övergripande arbetsgivarnivå.
Socialnämnden, som också fått tillfälle att yttra sig över motionen, anför att man inte
kan yttra sig över innehållet i motionen då man inte anser sig äga frågan.
Då ingen av nämnderna uttalat sig specifikt kring hur man ställer sig till motionens förslag
men två av dem delar dess intention bör förslaget därför vara att motionen ska anses
besvarad.
Ärendet berör omsorgen av äldre, personer med funktionsnedsättning samt barn och unga
men beslutet bedöms inte ha någon negativ påverkan på dem.
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Beslutsunderlag










Motion (-) registrerad 26 augusti 2020
Beslut i kommunfullmäktige 24 september 2020 paragraf 158
Beslut i gymnasienämnden 18 december 2020 paragraf 196
Beslut i barn-och utbildningsnämnden 28 januari 2021 paragraf 6
Beslut i socialnämnden 28 januari 2021 paragraf 3
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 1 mars 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2021 paragraf 29
Beslut i kommunstyrelsen 31 mars 2021 paragraf 68
Beslut i kommunfullmäktige 22 april 2021 paragraf 138

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

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 166

Dnr 2020/201

Förslag till beslut under sammanträdet
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till att-sats ett, två, fyra och fem och avslag på att-sats tre.
Göran Göransson (-) yrkar bifall till motionen.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Paul Svensson (SD) yrkar bifall till att-sats ett, två, fyra och fem och avslag på att-sats tre.
Eva Bramsvik Håkansson (C) yrkar bifall till hela motionen.
Gunilla Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
Göran Brante (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Madeleine S Hägg (C) yrkar bifall till motionen.
Lars Toftemar (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunfullmäktige om den kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag, Jan-Åke Isakssons (SD) förslag eller Göran Göranssons (-)
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Omröstning begärs.
Ordförande ställer därefter Jan-Åke Isakssons (SD) förslag mot Göran Göranssons (-)
förslag för att avgöra vilket av dem båda som ska utgöra motförslag till kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att Jan-Åke Isakssons (SD) förslag ska
utgöra motförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=Kommunstyrelsens förslag
NEJ= Jan-Åke Isakssons (SD) förslag
Med 34 JA-röster mot 10 NEJ-röster och 5 som avstår har kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslut skickas till:
Motionären Göran Göransson (KD)
Justerares signatur

Omröstningslista Kf § 166/2021 05-20
Bordlagd - Svar på motion om språkkrav
KS förslag=JA
Jan-Åke Isakssons förslag=NEJ

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

34
10
5
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)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Curt Hansson (M)
Per-Olof Lind (L)
Mohammad Omran (KD)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Göran Göransson (-)

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
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Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Peter Lindhe (SD)
Tomas Landgren (SD)
Klas Nilsson (SD)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Henrik Berven (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 167

Dnr 2020/215

Bordlagd - Svar på motion om personalens språkutveckling
inom skola och omsorg
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

Protokollsanteckning

Gunilla Andersson (M) lämnar följande protokollsanteckning.
Treklövern uppfattning är att det är viktigt med en acceptabel nivå för våra medarbetare
vad gäller det svenska språket. Dock anser vi att detta är ett krav vid anställningsförfarandet.
Det innebär att man där och då gör den bedömning som krävs för att kunna arbeta i vår
verksamhet.
Vi anser därför inte att språkundervisning skall ske i vår förvaltning och ej heller språktester
av redan anställd personal.
Det är dock mycket viktigt att noggrannhet sker vid anställning av medarbetare.
Vi anser dock också att vi som arbetsgivare skall ha en välvillig inställning till alla med
utländsk härkomst och att det är viktigt att vi som arbetsgivare stödjer integration i vårt
samhälle. Ett sätt att skapa en lyckad integration o kunskap i det svenska språket är att det
kan ges möjlighet på en arbetsplats
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Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning.
Sverigedemokraterna har alltid menat att språket är det viktigaste verktyget för att förkovra
sig och kunna utöva en yrkesroll där kommunikation är viktig. Detta inte minst genom bland
annat vår tidigare lagda initiativärende om intensifierad språkinlärning för nyanlända.
Nu har man tydligen förstått vilka konsekvenser den havererade SFI-utbildningen och det
undermåliga konceptet med de så kallade extratjänsterna åstadkommit.
Det är bra att nyanlända kommer ut i arbetslivet så fort som möjligt, men vi inom
Sverigedemokraterna menar att det måste till bättre lösningar än de som hittills presenterats.
Det är inte ekonomiskt fördelaktigt att låta människor gå på SFI i åratal utan att dessa
tillgodogjort sig det svenska språket till den grad att man kan använda språket obehindrat vid
en anställning.

Justerares signatur
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När man anställer människor inom exempelvis äldrevården, så skall dessa människor alltså
redan från början ha tillräckliga språkkunskaper för att kunna kommunicera med de äldre –
och detta givetvis innan anställningen börjat! Man måste således börja ställa betydligt högre
krav inom SFI på de som studerar där. Att sedan erbjuda ytterligare språkundervisning är i
och för sig bra, men kostnaden för detta skulle kunna decimeras radikalt om exempelvis
SFI:n fungerat från början. När skall man egentligen börja tänka på de vårdtagande individer
som blir drabbade av detta?
Slutligen kan vi inom Sverigedemokraterna bara beklaga den politiska nonchalans och
motvilja övriga partier visat genom att förkasta utvecklande tankar och idéer som kommit
från oss. Tydligen går det dock bra att framföra dylika tankar som i ovanstående motioner,
om dessa kommer från så kallade ”politiskt korrekta”.

Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna Roger Jönsson (S) och Kevin Rasmussen (S) har lämnat in en motion om
personalens språkutveckling inom skola och omsorg.
Gymnasienämnden och barn-och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och
anför bland annat följande. Kunskaper i svenska språket är viktigt i välfärdssektorerna.
Nämnden delar intentionen i motionen men finner att ärendet bör omhändertas på
övergripande arbetsgivarnivå.
Socialnämnden har också yttrat sig över motionen och ställer sig i sitt yttrande bakom
den första att-satsen i motionen:
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”Kultur & utbildning tillsammans med socialförvaltningen tar fram ett förslag på hur man
genom aktiva insatser säkrar språkkunskaperna hos de anställda eller blivande anställda
inom äldreomsorgen, LSS och förskoleverksamheten.”
Vidare framgår av socialnämndens yttrande att personalens språkutveckling inte ägs av
socialnämnden utan överlämnas till kommunstyrelsen.
Ingen av nämnderna tar avstånd från motionens intentioner men anser att frågan bör
behandlas på en övergripande nivå. Socialnämndens ställningstagande till den första attsatsen i motionen delas inte av barn- och utbildningsnämnden och förändrar därför inte
den bedömningen. Då samtliga nämnder delar motionens intentioner bör förslaget därför
vara att motionen ska anses besvarad.
Ärendet berör omsorgen av äldre, personer med funktionsnedsättning samt barn och unga
men beslutet bedöms inte ha någon negativ påverkan på dem.
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Beslutsunderlag










Motion (S) registrerad 10 september 2020
Beslut i kommunfullmäktige den 24 september 2020 paragraf 161
Yttrande från gymnasienämnden 18 december 2020 paragraf 197
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 28 januari 2021 paragraf 7
Yttrande från socialnämnden 28 januari 2021 paragraf 2
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 1 mars 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2021 paragraf 28
Beslut i kommunstyrelsen 31 mars 2021 paragraf 67
Beslut i kommunfullmäktige 22 april 2021 paragraf 136

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

Förslag till beslut under sammanträdet
Kevin Rasmussen (S) yrkar bifall till motionen.
Leif Olsson Svensson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till motionen.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till motionen.
Göran Brante (V) yrkar bifall till motionen.
Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Adrian Magnusson (S) yrkar bifall till motionen.
Gunilla Andersson (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Eva Bramsvik Håkansson (C) yrkar bifall till motionen.
Terese Grahn (S) yrkar bifall till motionen.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till motionen.
Lars Toftemar (-) yrkar bifall till motionen.
Madeleine S Hägg (C) yrkar bifall till motionen.
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 167

Dnr 2020/215

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om att motionen ska anses besvarad mot förslaget att bifalla
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat att motionen ska anses besvarad.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=Kommunstyrelsens förslag
NEJ= Bifall till motionen

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Resultatet är 24 JA-röster mot 24 NEJ-röster och 1 som avstår. Kommunfullmäktiges
ordförande har utslagsröst och eftersom hans röst är ett JA har kommunfullmäktige beslutat
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Motionärerna Roger Jönsson (S) och Kevin Rasmussen (S)

Justerares signatur

Omröstningslista Kf § 167/2021 05-20
Bordlagd - Svar på motion om personalens språkutveckling inom skola och omsorg
KS förslag=JA
Bifall till motionen=NEJ
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Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

24
24
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)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Curt Hansson (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)
Peter Lindhe (SD)
Tomas Landgren (SD)
Håkan Thorén Damm (KD)
Klas Nilsson (SD)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
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

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Ros-Marie Johansson (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Henrik Berven (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Göran Göransson (-)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 168

Dnr 2021/22

Bordlagd - Svar på motion om politikers arvoden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Göran Brante (V) föreslås att sänka det kommunala årsarvodet till ett
basprisbelopp.
Kommunfullmäktige har beslutat om arvoden och ersättning för förtroendevalda för
mandatperioden 2019–2022 den 14 juni 2018 paragraf 100. Beslutet innefattar arvode för
kommunstyrelsens ordförande och de uppdrag vars arvoden baseras på kommunstyrelsens
ordförandes arvode. Mot den bakgrunden är förslaget att motionen ska avslås.
Ärendet är av administrativ karaktär och berör således inte barn och unga.

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Beslutsunderlag







Motion (V) registrerad 17 januari 2021
Beslut i kommunfullmäktige 18 februari 2021 paragraf 94
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 1 mars 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2021 paragraf 33
Beslut i kommunstyrelsen 31 mars 2021 paragraf 72
Beslut i kommunfullmäktige 22 april 2021 paragraf § 137

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Annika Weitner (V) yrkar bifall till motionen.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 168

Dnr 2021/22

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot förslaget att bifalla motionen och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=Kommunstyrelsens förslag
NEJ= Bifall till motionen

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Med 45 JA-röster mot 3 NEJ-röster och 1 som avstår har kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Motionären Göran Brante (V)

Justerares signatur

Omröstningslista Kf § 168/2021 05-20
Bordlagd - Svar på motion om politikers arvoden
KS förslag=JA
Bifall till motionen=NEJ

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

45
3
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)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Curt Hansson (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)

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

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Peter Lindhe (SD)
Tomas Landgren (SD)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Henrik Berven (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Thorén Damm (KD)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Klas Nilsson (SD)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Madeleine S Hägg (C)

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 169

Dnr 2020/262

Bordlagd - Svar på motion om tillköp av kollektivtrafik
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Liberalerna reserverar sig mot beslutet.
Moderaterna reserverar sig mot beslutet.
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Kevin Rasmussen (S) och Marina Nilsson (MP) föreslår i en motion att utreda möjligheterna
att utöka och förbättra Ystads kommuns kollektivtrafik. De föreslår att ansvarig förvaltning
tar fram förslag om tillköp av kollektivtrafik till Kåseberga och Löderups strandbad under
högsäsong samt att ansvarig förvaltning tar fram förslag på en linje där tidigare linje 308
(området kring Sjörup – Snårestad) gick med olika turtäthet och vad kostnaden skulle bli
för kommunen med de olika förslagen.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen och anför bland annat följande.
Ystads kommun ska i nuläget inte köpa till mer kollektivtrafik utan invänta Skånetrafikens
nya koncept kring ”plusresor” vilket kan innebära en stor förbättring av kollektivtrafiken
på landsbygden. Ystads kommun har en nära dialog med Skånetrafiken gällande frågor och
ska aktivt arbeta för att plusresa ska bli en del av kollektivtrafikutbudet i Ystads kommun.
I samband med att detaljerna kring plusresa klargörs, behöver förvaltningen se över hur
kommunen ska förhålla sig till tillköp.
Av samhällsbyggnadsnämndens yttrande framgår att man avser avvakta tillköp av
kollektivtrafik för landsbygden för att invänta Skånetrafikens koncept för kollektivtrafik
på landsbygden. Med det får motionen därför anses besvarad.
Frågan berör barn, unga och äldre. Dock bedöms detta beslut inte få någon negativ påverkan
på dem.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 169

Dnr 2020/262

Beslutsunderlag









Motion (S) registrerad 21 oktober 2020
Beslut i kommunfullmäktige 22 oktober 2020 paragraf 182
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 17 februari 2021 paragraf 24
Karta över kollektivtrafik Ystads kommun
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 1 mars 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2021 paragraf 30
Beslut i kommunstyrelsen 31 mars 2021 paragraf 69
Beslut i kommunfullmäktige 22 april 2021 paragraf 135

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kevin Rasmussen (S) yrkar bifall till motionen.
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marina Nilsson (MP) yrkar bifall till motionen.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till motionen.
Eva Bramsvik Håkansson (C) yrkar bifall till motionen.
Madeleine S Hägg (C) yrkar bifall till motionen.
Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Roger Jönsson (S) yrkar bifall till motionen.
Göran Göransson (-) yrkar bifall till motionen.
Göran Brante (V) yrkar bifall till motionen.
Kent Mårtensson (S) yrkar bifall till motionen.
Thomas Micha (S) yrkar bifall till motionen.
Martin Andersson (C) yrkar bifall till motionen.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 169

Dnr 2020/262

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot förslaget att bifalla motionen och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=Kommunstyrelsens förslag
NEJ= Bifall till motionen

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Med 24 JA-röster mot 25 NEJ-röster har kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.

Beslut skickas till:
Motionärerna Kevin Rasmussen (S) och Marina Nilsson (MP)
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur

Omröstningslista Kf § 169/2021 05-20
Bordlagd - Svar på motion om tillköp av kollektivtrafik
KS förslag=JA
Bifall till motionen=NEJ

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Resultat
Ja
24
Nej
25
Frånvarande 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)
Curt Hansson (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)
Peter Lindhe (SD)
Tomas Landgren (SD)
Håkan Thorén Damm (KD)
Klas Nilsson (SD)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
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
Nej

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Ros-Marie Johansson (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Henrik Berven (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 170

Dnr 2020/206

Bordlagd - Svar på motion om upphandling av köttleverantör
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige avslår motionens två första att-satser; att kommunen river upp avtalet
med Menigo samt att leverantörer som levererar enbart närproducerade eller svenska
köttprodukter ska vara prioriterade vid nästa upphandling.
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i den sista att-satsen; att policyn Hållbar Mat
från 2016 skall gälla fortsättningsvis fram till dess att ett beslut om ny policy tagits av
fullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Lars Toftemar (-) har i en motion avseende upphandling av köttleverantör
föreslagit att kommunen river upp avtalet med Menigo, att leverantörer som levererar enbart
närproducerade eller svenska köttprodukter skall vara prioriterade vid nästa upphandling,
samt att policyn Hållbar Mat från 2016 skall gälla fortsättningsvis fram till dess att ett beslut
om ny policy tagits av fullmäktige.

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen och anför bland annat följande.
Under 2020 genomförde Ystads kommun en upphandling av färskt kött. Menigo foodservice
AB vann upphandlingen. Liksom kommunens alla upphandlingar genomfördes även denna
utifrån LOU, lagen om offentlig upphandling (2016:1145), som handlar om fri rörlighet av
varor och tjänster och att skydda leverantörens intressen i den offentliga affären.
En upphandlande myndighet har inte möjlighet enligt LOU att specificera lokalt, regionalt,
nationellt eller internationellt ursprung eftersom det skulle strida mot EU:s upphandlingsdirektiv. En kommun ges inte möjlighet att ställa krav på att råvaran är svensk eller att
produkten ska vara tillverkad i Sverige. Upphandlande myndighet har dock möjlighet att
inom LOU:s ramar ange preferenser på efterfrågade varors och tjänsters prestanda, till
exempel kvalitet, hållbarhetskriterier, leveransvillkor och förpackning, vilket gjordes i
upphandlingen färskt kött. Till exempel har tydliga krav gällande antibiotikaanvändning
ställts. Hållbarhetskriterier utgår från upphandlingsmyndighetens identifierade kriterier,
för vilken kvalitetssäkrad uppföljning är möjlig.
Mot bakgrund av det har Menigo foodservice AB sin lagliga rätt att fullfölja vunnit avtal.
Med hänsyn till att upphandlingen utförts korrekt enligt LOU, relevanta och högt ställda
UHM-krav är gjorda, är bedömningen att Menigo foodservice AB vunnit upphandlingen på
affärsmässigt och lagenligt sätt. Upplysningsvis kan nämnas att varje produkt som Menigo
enligt avtal ska kunna leverera, är preciserad. Inget danskt antibiotikaresistent fläskkött har
upphandlats.
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 170

Dnr 2020/206

Policyn Hållbar mat beslutades av kommunfullmäktige i mars 2016 och angavs då gälla år
2020 ut. Det finns inget i upphandlingen av färskt kött som strider mot hållbar mat-policyn.
Ystads kommuns verksamheter arbetar vidare utifrån Hållbar matpolicy med tillhörande
riktlinjer till dess att annat beslut tas.
Gymnasienämnden har givits möjlighet att yttra sig över motionen men har anfört att den
inte kan yttra sig då nämnden inte äger frågan.
Av samhällsbyggnadsnämndens yttrande får det anses framgå att det saknas rättslig möjlighet
att riva upp avtalet med Menigo samt att upphandla leverantörer som levererar enbart
närproducerade eller svenska köttprodukter. Motionen ska därför i de delarna avslås.
Av samhällsbyggnadsnämndens yttrande får det anses framgå att policyn Hållbar mat ska
gälla till dess nytt beslut tas i kommunfullmäktige. Motionen ska därför anses besvarad i
den delen.
Frågan berör barn, unga och äldre. Dock bedöms detta beslut inte få någon negativ påverkan
på dem.

Beslutsunderlag

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa










Motion (-) registrerad 2 september 2021
Beslut i kommunfullmäktige 24 september 2020 paragraf 160
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 17 februari 2021 paragraf 32
Yttrande från gymnasienämnden 18 december 2020 paragraf 198
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 1 mars 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2021 paragraf 32
Beslut i kommunstyrelsen 31 mars 2021 paragraf 71
Beslut i kommunfullmäktige 22 april 2021 paragraf 133

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens två första att-satser;
att kommunen river upp avtalet med Menigo samt att leverantörer som levererar enbart
närproducerade eller svenska köttprodukter ska vara prioriterade vid nästa upphandling.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad i den sista attsatsen; att policyn Hållbar Mat från 2016 skall gälla fortsättningsvis fram till dess att ett beslut
om ny policy tagits av fullmäktige.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 170

Dnr 2020/206

Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Toftemar (-) yrkar att att-sats ett ska anses vara besvarad samt yrkar bifall till att-sats
två och tre.
Paul Svensson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar att motionen ska anses besvarad i att-sats ett, att den
ska avslås i att-sats två samt att den ska bifallas i att-sats tre.
Eva Bramsvik Håkansson (C) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) förslag.
Kristina Bendz (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kevin Rasmussen (S) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) förslag.
Sverker Meyer (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Brante (V) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) förslag.
Stefan Engdahl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kent Mårtensson (S) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) förslag.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) förslag.
Gunilla Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunfullmäktige om den kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag, Lars Toftemars (-) förslag eller Cecilia Magnusson-Svärds (S)
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande ställer därefter Lars Toftemars (-) förslag mot Cecilia Magnusson-Svärds (S)
förslag för att avgöra vilket av dem båda som ska utgöra motförslag till kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att Cecilia Magnusson-Svärds (S) förslag
ska utgöra motförslag.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 170

Dnr 2020/206

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=Kommunstyrelsens förslag
NEJ= Cecilia Magnusson-Svärds (S) förslag

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Med 25 JA-röster mot 24 NEJ-röster har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Motionären Lars Toftemar (-)

Justerares signatur

Omröstningslista Kf § 170/2021 05-20
Bordlagd - Svar på motion om upphandling av köttleverantör
KS förslag=JA
Cecilia M Svärds förslag=NEJ

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Resultat
Ja
25
Nej
24
Frånvarande 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)
Curt Hansson (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Peter Lindhe (SD)
Tomas Landgren (SD)
Håkan Thorén Damm (KD)
Klas Nilsson (SD)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
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
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Ros-Marie Johansson (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Henrik Berven (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 171

Dnr 2021/119

Bordlagd - Enkel fråga ställd till ordföranden i socialnämnden
- personalförbättrande åtgärder
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Roger Jönsson (S) har lämnat i en enkel fråga ställd till ordföranden i
socialnämnden.

Beslutsunderlag

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Enkel fråga från Roger Jönsson (S) registrerad den 17 mars 2021.
Beslut i kommunfullmäktige 22 april 2021 paragraf 145

Beslut skickas till:
Ordförande i socialnämnden
Kommunfullmäktige 17 juni 2021

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 172

Dnr 2021/173

Bordlagd - Interpellation ställd till ordförande i socialnämnden
om användandet av VoB Syd
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Brante (V) har lämnat in en interpellation om användandet av VoB Syd
ställd till ordförande i socialnämnden.

Beslutsunderlag

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Interpellation av Göran Brante (V) registrerad den 14 april 2021.

Beslut skickas till:
Ordföranden i socialnämnden
Kommunfullmäktige 17 juni 2021

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 173

Dnr 2021/180

Interpellation ställd till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Göransson (-) har lämnat in en interpellation ställd till ordföranden
i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa




Interpellation från Göran Göransson (-) registrerad den 14 april 2021,
Beslut i kommunfullmäktige 22 april 2021 paragraf 150.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 174

Dnr 2021/174

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om hur
kommunen tänker använda möjliga statsbidrag inom
äldreomsorgen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Brante (V) har lämnat in en interpellation angående användandet av
möjliga statsbidrag inom äldreomsorgen, ställd till kommunstyrelsens ordförande.

Beslutsunderlag

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Interpellation från Göran Brante (V) registrerad den 14 april 2021,
Beslut i kommunfullmäktige 22 april 2021 paragraf 149.

Beslut skickas till:
Socialnämndens ordförande
Kommunfullmäktige 17 juni 2021

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 175

Dnr 2021/153

Interpellation ställd till ordföranden i
samhällsbyggnadsnämnden om värdet på Arenan och
Badhuset
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Lars Toftemar (-) har lämnat in en interpellation om värdet på Arenan och
Badhuset ställd till ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Interpellation från Lars Toftemar (-) registrerad den 25 mars 2021.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 176

Dnr 2021/152

Interpellation ställd till ordförande i barn- och
utbildningsnämnden om driftskostnad Arenan och Badhuset
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Lars Toftemar (-) har lämnat in en interpellation om driftskostnad Arenan och
Badhuset.

Beslutsunderlag

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Interpellation från Lars Toftemar (-) registrerad den 25 mars 2021.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 177

Dnr 2021/106

Interpellation om finansiering ställd till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Göransson (-) har lämnat in en interpellation om ”finansiering”
ställd till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Interpellation från Göran Göransson (-), registrerad den 12 mars 2021.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 178

Dnr 2021/105

Interpellation om rekrytering av personal ställd till
kommunstyrelsens ordförande
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Göransson (-) har lämnat in en interpellation om rekrytering av
personal till ordföranden i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Interpellation från Göran Göransson (-), registrerad den 12 mars 2021.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 179

Dnr 2020/264

Svar på motion om digitalt stöd
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Roger Jönsson, Riccard Axtelius, Lilian Borén och Birgitta Cestrone Nyman (S), har i en
motion föreslagit att kommunen ska erbjuda digitalt stöd till våra äldre kommuninvånare.
I socialnämndens yttrande över motionen framgår att liknande uppdrag innehavs av Ystad
bibliotek och att det inte finns utrymme i socialnämndens budget.
Socialnämnden föreslår att förvaltningen ska få i uppdrag att utreda behov/intresse av
ett utökat digitaliseringsstöd, i vilken form det skulle vara samt beräkna kostnader. Detta
behöver göras för att kunna ligga till grund för framtida budgetarbete.
Med det ska motionen anses besvarad.
Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats.

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Beslutsunderlag







Motion om digitalt stöd, 21 oktober 2020
Beslut i kommunfullmäktige om motionen om digitalt stöd, 22 oktober 2020
Socialnämndens yttrande över motionen om digitalt stöd
Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg Christina Boeskov 16 mars 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2021 paragraf 61
Beslut i kommunstyrelsen 28 april 2021 paragraf 102

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslut skickas till:
Motionären Roger Jönsson (S)
Kommunfullmäktige 17 juni 2021

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 180

Dnr 2020/148

Svar på motion om offentligt drivna vårdboenden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Brante (V) har i en motion avseende offentligt drivna vårdboenden
föreslagit att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att Kommunförbundet Skåne,
istället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar ett system där kommunerna
ordnar de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig regi.
Socialnämnden har yttrat sig över motionen och anför att den inte har något att invända
mot motionens förslag.
Av socialnämndens yttrande får anses framgå att man i vart fall inte får anses vara negativt
inställd till förslaget i motionen och man anför heller inte att omständigheterna är sådana att
behovet får anses vara fullständigt täckt i dagsläget så att motionen av det skälet kan anses
besvarad. Med det sagt får socialnämndens ställningstagande därför tolkas som att man ställer
sig positiv till ett bifall av motionen. Förslaget får därför bli att motionen ska bifallas.
Ärendet är av administrativ art och har därför inte barnchecklistats.

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Beslutsunderlag








Motion (V) om offentligt drivna vårdboenden
Beslut i kommunfullmäktige 17 juni 2020 paragraf 116
Beslut i socialnämnden 25 februari 2021 paragraf 40
Socialnämndens yttrande 25 februari 2021
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 6 april 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2021 paragraf 60
Beslut i kommunstyrelsen 28 april 2021 paragraf 101

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslut skickas till:
Motionären Göran Brante (V)
Kommunfullmäktige 17 juni 2021
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 181

Dnr 2020/185

Ändrande sammanträdestider för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdestid för kommunfullmäktige:
 Den 17 juni 2021 kl. 18.00
 Den 18 november 2021 kl. 13.00 Budget 2022 och Flerårsplan 2023-2025

Sammanfattning av ärendet
Budgeten för år 2022 kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i
november istället för juni. Det betyder att sammanträdet i juni kan börja kl. 18.00 och
att sammanträdet i november behöver börja kl. 13.00.
Ärendet är av administrativ karaktär och har inte checklistats.

Beslutsunderlag


Beslut i kommunfullmäktige 20 augusti 2020 paragraf 143 Sammanträdesplan
för 2021

Förslag till beslut

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa

Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdestid för kommunfullmäktige:
 Den 17 juni 2021 kl. 18.00
 Den 18 november 2021 kl. 13.00 Budget 2022 och Flerårsplan 2023-2025

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Kansliavdelningen

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-20

KF § 182

Dnr 2021/218

Motion om att införskaffa miljötrattar för insamling av
hushållsfett
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att lämna den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Jan-Åke Isaksson (SD), Göran Björk (SD), Paul Svensson (SD) ledamöter
i fullmäktige har lämnat in en motion om att införskaffa miljötrattar för insamling av
hushållsfett.

Beslutsunderlag

Signature reference: 09c4a757-54ac-456e-8da0-6fb4f1a303aa



Motion registrerad 10 juni 2020

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur
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