SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-21

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionssalen Nya Rådhuset klockan 18:00-19:33

Beslutande

Se sidan 2

Övriga
närvarande

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Mats Nilsson (M)
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Lars-Erik Larsson (MP)
Bengt Gunnarsson (SD)
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Henrik Plantin (M)

Justerare

…………………………………………………………………
Sverker Meyer (M), Mårten Mårtensson (S)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-01-21

Datum då anslaget sätts upp

2021-01-29

Datum när anslaget tas ned

2021-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad
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Kommunfullmäktige
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Beslutande

Sammanträdesdatum
2021-01-21

Henrik Plantin (M), ordförande
Urban Fasth (L)
Paul Svensson (SD)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Bo Sterner (M)
Adrian Magnusson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Mohammad Omran (KD)
Marcus Bräutigam (MP)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Thomas Heinrich (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)
Marina Nilsson (MP)
Lena Lovén Andersson (S)
Madeleine Söderlund Hägg (C)
Curt Hansson (M)
Lennart Johansson (M), ersätter Christian Persson (M)
Jan Axlund-Horneij (M), ersätter Cecilia Fahlborg (M)
Lilian Borén (S), ersätter Ros-Marie Johansson (S)
Thomas Micha (S), ersätter Isabelle Strandhagen (S)
Kenny Fransson (S), ersätter Shukrije Rama-Pllashniku (S)
Klas Nilsson (SD), ersätter Peter Lindhe (SD)

Justerares
signatur
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Sammanträdesdatum
2021-01-21

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf
§1

§2

§3

§4

§5

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

§6

§7
§8
§9
§ 10
§ 11

Ärende

Diarienr

Entledigande från förtroendeuppdrag som 1:e vice
ordförande i socialnämnden samt därav föranlett
fyllnadsval - Anne Olofsdotter (M)
Entledigande från förtroendeuppdrag som
styrelseledamot i Ytornet AB och som ledamot i
kommunstyrelsens hållbarhetsutskott samt därav
föranlett fyllnadsval - Anja Edvardsson (S)
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare
i kommunstyrelsen samt därav föranlett fyllnadsval
efter Göran Brante (V)
Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot
i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen,
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott,
ledamot och ordförande i socialnämnden, ersättare
i valberedningen, ersättare i
krisledningsnämnden,ledamot i Samor
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare
i kommunfullmäktige, ledamot i barn- och
utbildningsnämnden och ledamot i
myndighetsnämnden samt därav föranlett
fyllnadsval efter Berit Bengtsson (SD)
Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot
i Ytornet AB samt därav föranlett fyllnadsval efter
Roger Jönsson (S)
Bordlagt - Antagande av detaljplan för Simrishamn
1 samt Borrby 1 och 2 m.m. inom stadsdelen
Regementet i Ystad
Bordlagt - Kommunstyrelsens och
samhällsbyggnadsnämndens reglementen
Återremitterat - Digitala nämndsammanträden
Revidering av Arbetsordning för
kommunfullmäktige
Godkänna Delårsrapport 2 2020 Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund

Justerares
signatur
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2021/31

Sida
6

2020/293 7

2020/296 8

2020/306 9 - 10

2021/8

11

2021/20

12

2020/224 13 - 20
2020/177 21 - 25
2020/199 26 - 28
2020/198 29
2020/258 30
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§ 12

Utökad budgetram 2021 för Revisionen

2020/295 31

§ 13

Revidering av entréavgift Ystad Studio Visitors
Center 2021-2022

2020/265 32

§ 14

Avfallstaxor 2021

2020/270 33 - 34

§ 15

Avgifter för uteservering under 2021

2020/275 35

§ 16

Investering avseende Ljuskällan samt Fritidsparken

2020/277 36 - 37

§ 17

Förslag till ändring i Ägardirektiv för AB Ystads
Saltsjöbad

2020/260 38 - 39

§ 18

Förslag att anta reviderade lokala hälsoföreskrifter

2020/241 40 - 41

§ 19
§ 20

§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

§ 26

Begäran om att få sälja fastigheterna Kokillen 1 och
2020/256 42 - 43
2 i Ystad
Anta utökning av verksamhetsområde för
2020/280 44
vattentjänster inom Ystads kommun
Anta höjning av överlåtelse-/ändringsavgift för
bostads- och lägenhetsarrende i Sandskogen samt
2020/281 45
samtliga lägenhetsarrende för fiskebodar i Ystads
kommun
Anta tomtpris i Västra Sjöstaden etapp 3
Förlängning av lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen YÖM dnr
2020.2281
För kännedom: Svar på genomförd granskning av
budgetprocessen augusti 2020
För kännedom Svar på Granskning av
inköpsprocessen
För kännedom: Uppföljning av genomförda
granskningar 2019

2020/105 46
2020/311 47
2020/229 48
2020/130 49
2020/316 50

§ 27

Redovisning av inkomna medborgarförslag

2020/1

51

§ 28

Interpellation om tillagningskök till
samhällsbyggnadsnämndens ordforande Per-Olof
Lind (L)

2021/14

52

§ 29

Motion om Byggestetiskt råd

2021/7

53

2021/15

54

2021/17

55

§ 30
§ 31

Motion om att ha äldreperspektiv när beslut ska
fattas
Motion avseende psykisk ohälsa som uppkommer
ur pandemin

§ 32

Motion avseende fyrverkerianvändning

2021/18

56

§ 33

Motion om belysning av cykelväg Svarte-Ystad

2021/19

57

Justerares
signatur
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§ 34

Motion om att bygga idrottshall

2021/21

58

§ 35

Motion om Politikers arvoden

2021/22

59

2021/23

60

2021/26

61

2021/33

62

§ 36
§ 37
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§ 38

Interpellation om "Ianspråktagande av allmän
platsmark" till ordföranden i
samhällsbyggnadsnämnden
Motion om att värna den biologiska mångfalden
och motverka invasiva arter i Östersjön
Interpellation till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden - Glemmingebro IF
och klubblokal

§ 39

Motion för ökad sysselsättning

2021/29

63

§ 40

Motion om God tillagad mat på Ljuskällan

2021/32

64

§ 41

Enkel fråga ställd till ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden

2021/28

65

Justerares
signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 1

Dnr 2021/31

Entledigande från förtroendeuppdrag som 1:e vice
ordförande i socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval Anne Olofsdotter (M)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Anne Olofsdotter (M) från uppdraget som 1:e vice
ordförande i socialnämnden.
Kommunfullmäktige utser Fredrik Roxenius (M) till ledamot och 1:e vice ordförande i
socialnämnden till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Anne Olofsdotter (M) har lämnat in en begäran om entledigande från förtroendeuppdraget
som 1:e vice ordförande i socialnämnden.

Föredragande
Ordförande Henrik Plantin.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Valberedningen föreslår Fredrik Roxenius (M) som ledamot och 1:e vice ordförande i
socialnämnden.

Beslut skickas till:
Fredrik Roxenius
Anne Olofsdotter
Kansliavdelningen förtroendemannasystem
Socialnämnden

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 2

Dnr 2020/293

Entledigande från förtroendeuppdrag som styrelseledamot
och vice ordförande i Ytornet AB och som ledamot i
kommunstyrelsens hållbarhetsutskott samt därav föranlett
fyllnadsval - Anja Edvardsson (S)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Anja Edvardsson (S) från uppdraget som styrelseledamot och
vice ordförande i Ytornet AB.
Kommunfullmäktige utser Mårten Mårtensson (S) till styrelseledamot och vice ordförande i
Ytornet AB till årsstämman 2023.

Sammanfattning av ärendet
Anja Edvardsson (S) har den 20 november 2020 lämnat in begäran om entledigande från
förtroendeuppdrag som styrelseledamot och vice ordförande i Ytornet AB och som ledamot
i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.
Uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott utses av kommunstyrelsen.

Föredragande
Ordförande Henrik Plantin

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige utser Mårten Mårtensson (S) till
styrelseledamot och vice ordförande i Ytornet AB.

Beslut skickas till:
Mårten Mårtensson
Anja Edvardsson
Ytornet AB
Kansliavdelningen förtroendemannasystem

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 3

Dnr 2020/296

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen samt därav föranlett fyllnadsval efter
Göran Brante (V)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Göran Brante (V) från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige utser Pia Salmiranta (V) som ersättare i kommunstyrelsen till och med
31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Göran Brante (V) har den 26 november 2020 lämnat in en begäran om entledigande från
förtroendeuppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

Föredragande
Ordförande Henrik Plantin

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Pia Salmiranta (V) som ersättare i
kommunstyrelsen.

Beslut skickas till:
Pia Salmiranta
Göran Brante
Kansliavdelningen förtroendemannasystemet
Kommunstyrelsen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 4

Dnr 2020/306

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot och ordförande i
socialnämnden, ersättare i valberedningen, ersättare i
krisledningsnämnden, ledamot i Samordningsförbundet
Sydöstra Skåne, ombud vid Skånes Kommuner
(Kommunförbundet Skånes) förbundsmöten samt därav
föranlett fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Christian Persson (M) från samtliga förtroendeuppdrag i
kommunen.
Fyllnadsval av ny ledamot i kommunfullmäktige lämnas till länsstyrelsen.
Kommunfullmäktige utser Anne Olofsdotter (M) som ledamot i kommunstyrelsen till
den 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Anne Olofsdotter (M) som ledamot och ordförande i
socialnämnden till den 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Johan Wahlgren (M) som ersättare i valberedningen till och
med 14 oktober 2022.

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Kommunfullmäktige utser Anne Olofsdotter (M) som ombud i Skånes Kommuners
förbundsmöten.
Kommunfullmäktige utser Anne Olofsdotter (M) som ersättare i krisledningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Christian Persson (M) har den 11 december 2020 lämnat en begäran om entledigande från
sina samtliga politiska uppdrag i kommunen.
Uppdragen som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ersättare i
krisledningsnämnden utses av kommunstyrelsen. Uppdragen som ledamot och ordförande i
socialnämndens utskott och ledamot i Samordningsförbundet Sydöstra Skåne utses av
socialnämnden.
Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 4

Dnr 2020/306

Föredragande
Ordförande Henrik Plantin

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse
Anne Olofsdotter (M) som ledamot i kommunstyrelsen
Anne Olofsdotter (M) som ledamot och ordförande i socialnämnden
Johan Wahlgren (M) som ersättare i valberedningen
Anne Olofsdotter (M) som ombud i Skånes kommuners förbundsmöten
Anne Olofsdotter (M) som ersättare i krisledningsnämnden

Beslut skickas till:
Anne Olofsdotter
Johan Wahlgren
Christian Persson
Kansliavdelningen förtroendemannasystem
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Valberedningen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 5

Dnr 2021/8

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige, ledamot i barn- och
utbildningsnämnden och ledamot i myndighetsnämnden
samt därav föranlett fyllnadsval efter Berit Bengtsson (SD)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Berit Bengtsson (SD) från samtliga förtroendeuppdrag i
kommunen.
Fyllnadsval som ersättare i kommunfullmäktige lämnas till länsstyrelsen.
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden och
ledamot i myndighetsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Berit Bengtsson (SD) har den 7 januari 2021 lämnat en begäran om entledigande från sina
samtliga förtroendeuppdrag.

Föredragande
Ordförande Henrik Plantin

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att fyllnadsval till ledamot i barn- och
utbildningsnämnden och ledamot i myndighetsnämnden bordläggs.

Beslut skickas till:
Berit Bengtsson
Kansliavdelningen förtroendemannasystem
Barn- och utbildningsnämnden
Myndighetsnämnden

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 6

Dnr 2021/20

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i Ytornet
AB samt därav föranlett fyllnadsval efter Roger Jönsson (S)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Roger Jönsson (S) från uppdraget som styrelseledamot i
Ytornet AB.
Kommunfullmäktige utser Cecilia Magnusson-Svärd (S) som styrelseledamot i Ytornet AB
till och med årsstämman 2023.

Sammanfattning av ärendet
Roger Jönsson (S) har den 13 januari 2021 lämnat en begäran om entledigande från
uppdraget som styrelseledamot i Ytornet AB

Föredragande
Ordförande Henrik Plantin

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Cecilia Magnusson-Svärd (S) till
styrelseledamot i Ytornet AB.

Beslut skickas till:
Cecilia Magnusson-Svärd
Roger Jönsson
Kansliavdelningen förtroendemannasystem
Ytornet AB

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 7

Dnr 2020/224

Bordlagt - Antagande av detaljplan för Simrishamn 1 samt
Borrby 1 och 2 m.m. inom stadsdelen Regementet i Ystad
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Simrishamn 1 samt Borrby 1 och 2 med flera inom
stadsdelen Regementet i Ystad.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet om att inte återremittera ärendet.
Göran Göransson (-) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet.
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att anta detaljplanen med följande motivering. Med
tanke på de kulturhistoriska värden som kommer att förstöras vid ett byggande på de öppna
platserna inom regementsområdet vill vi reservera oss mot kommunfullmäktiges
godkännande av detaljplan för området.
Göran Göransson (-) reserverar sig mot beslutet att anta detaljplanen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 augusti 2020 att godkänna detaljplan för
Simrishamn 1 och Borrby 1 och 2 och överlämna ärendet till kommunfullmäktige för
antagande.

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Beslutsunderlag






Trafikutredning Ramböll Regementsområdet
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 14 februari 2018 § 28 Samråd om Detaljplan för
Simrishamn 1 och Borrby 1 och 2 med flera inom stadsdelen Regementet i Ystad,
Ystads kommun
Antikvarisk förundersökning Simrishamn 1, Ystad 16 januari 2020
Antagande: Planbeskrivning för Detaljplan för Simrishamn 1 och Borrby 1 och 2
med flera inom stadsdelen Regementet i Ystad, Ystads kommun
Antagande: Plankarta för Detaljplan för Simrishamn 1 och Borrby 1 och 2 med flera
inom stadsdelen Regementet i Ystad, Ystads kommun

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 7

Dnr 2020/224












Godkännande av detaljplan för Simrishamn 1 och Borrby 1 och 2 med flera inom
stadsdelen Regementet i Ystad, Ystads kommun
Konsekvensanalys kulturmiljövärden, del av regementet i Ystad 30 november 2018
Samråd: Programredogörelse för Kristianstad 2 med flera inom det före detta
Regementsområdet i Ystad tätort
Granskning: Samrådsredogörelse Simrishamn 1 och Borrby 1 och 2
Barnchecklista för Ystads kommun för Detaljplan för Simrishamn 1 och Borrby 1
och 2 inom stadsdelen Regementet i Ystad, Ystads kommun
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 7 oktober 2020 § 108
Antagande: Granskningsutlåtande för Detaljplan för Simrishamn 1 och Borrby 1
och 2 med flera inom stadsdelen Regementet i Ystad, Ystads kommun
Beslut i samhällsbyggnad 19 augusti 2020 § 138 Godkännande av detaljplan för Kv
Simrishamn 1 samt Borrby 1 och 2 med flera inom stadsdelen Regementet i Ystad
Beslut i kommunstyrelsen 28 oktober 2020 § 208
Beslut om bordläggning i kommunfullmäktige 19 november 2020 § 185

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Simrishamn 1 samt
Borrby 1 och 2 med flera inom stadsdelen Regementet i Ystad.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar återremiss av ärendet med följande motivering. Vi reagerar
framför allt mot att bostadshuset på Borrby 1 och 2 med sin föreslagna höjd kommer att
dominera och förändra områdets karaktär fullständigt. Signum för område är de
imponerande Portalkasernerna och bör så förbli. Detta ståtliga intryck kommer tyvärr att
försvinna om man inte väljer att sänka fastighetens höjd och därmed också antalet våningar.
Trafiksituationen vad gäller infarts/utfartsvägarna i anslutning till Dragongatan är redan idag
en dålig lösning. Det lär bli ännu mer problematiskt i framtiden när flera boende finns inom
området samt när trafikbelastningen på Dragongatan ökar ännu mer. Trafiklösningen är med
andra ord kortsiktig och behöver i stället en långsiktig bärig lösning förslagsvis att trafiken
drages norrut mot väg 19 eller söderut mot väg 9. Främst ser vi ändå att Dragongatan som är
en Europaväg blir en 2+2 väg, vilket i sin tur löser de trafikproblem vi har och står inför.
Vi anser vidare att vid varje detaljplan för nya bostäder behövs en ekonomisk handlingsplan,
vilket också borde gälla i detta ärende. Denna handlingsplan ska ge svar på vilka ekonomiska
satsningar som krävs från kommunens sida för att tillgodose behoven av exempelvis vård,
skola, omsorg och andra eventuella specifika krav som befolkningsökningen medför.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 7

Dnr 2020/224

Göran Göransson (-) yrkar återremiss av ärendet med följande motivering. Jag reagerar
framför allt mot att bostadshuset på Borrby 1 och 2 med sin föreslagna höjd kommer att
dominera och förändra områdets karaktär fullständigt. Signum för område är de
imponerande Portalkasernerna och bör så förbli. Detta ståtliga intryck kommer tyvärr att
försvinna om man inte väljer att sänka fastighetens höjd och därmed också antalet våningar.
Trafiksituationen vad gäller infarts/utfartsvägarna i anslutning till Dragongatan är redan idag
bekymmersam. Det lär bli ännu mer problematiskt i framtiden när flera boende finns inom
området samt när trafikbelastningen på Dragongatan ökar ännu mer. Trafiklösningen är med
andra ord kortsiktig och behöver i stället en långsiktig bärig lösning förslagsvis att trafiken
drages norrut mot väg 19 eller söderut mot väg 9. Jag ser än så länge Dragongatan främst
som en Europaväg, vilket förutsätter fortsatt smidig trafiklösning, vilket knappast underlättas
av ytterligare anslutande trafik.
Göran Brante (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Göran Göransson (-) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om att avgöra frågan idag mot förslaget om att återremittera
ärendet och finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=Avgöra ärendet idag
NEJ=Återremittera ärendet

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Med 36 JA-röster mot 11 NEJ-röster och 2 som avstår beslutar kommunfullmäktige att
avgöra ärendet idag.
Ordförande ställer förslaget om att bifalla kommunstyrelsens förslag mot förslaget om att
avslå kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=KS förslag
NEJ=Avslå detaljplanen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 7

Dnr 2020/224

Med 36 JA-röster mot 4 NEJ-röster och 9 som avstår beslutar kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 7/2021-01-21
Bordlagt - Antagande av detaljplan för Simrishamn 1 samt Borrby 1 och 2 m.m. inom stadsdelen
Regementet i Ystad
Avgöra ärendet idag= JA
återremittera ärendet=NEJ

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

36
11
2
0

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (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)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Henrik Berven (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Lennart Johansson (M)
Jan Axlund Horneij (M)
Lilian Borén (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
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Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Thomas Micha (S)
Kenny Fransson (S)
Göran Göransson (-)
Lars Toftemar (-)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Heinrich (SD)
Tomas Landgren (SD)
Klas Nilsson (SD)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)

Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår
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Omröstningslista Kf § 7/2021-01-21
Bordlagt - Antagande av detaljplan för Simrishamn 1 samt Borrby 1 och 2 m.m. inom stadsdelen
Regementet i Ystad
KS förslag=JA
Avslå detaljplanen=NEJ

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

36
4
9
0

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (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)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Henrik Berven (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Lennart Johansson (M)
Jan Axlund Horneij (M)
Lilian Borén (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
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Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Thomas Micha (S)
Kenny Fransson (S)
Göran Göransson (-)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Heinrich (SD)
Tomas Landgren (SD)
Klas Nilsson (SD)

Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 8

Dnr 2020/177

Bordlagt - Kommunstyrelsens och
samhällsbyggnadsnämndens reglementen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med motiveringen att ändra i reglementet för
samhällsbyggnadsnämnden. Att ge nämnden ett tydligt uppdrag avseende ansvarsområde för
lokalförsörjningsprocessen och att det tydliggörs att de styr, leder och samordnar den interna
lokalförsörjningen.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig.

Sammanfattning av ärendet
Det finns en stor potential att inom kommunen effektivisera verksamheternas
lokalförsörjning. I det ingrips att samordna och på bästa sätt nyttja kommunens befintliga
fastighetsbestånd, samt hitta kostnadseffektiva lösningar på nya behov som möter kraven på
kvalitet och som är hållbara över tid. På sikt skapar det en positivt förändrad kostnadsbild
om verksamheterna tillsammans tänker smart och långsiktigt.

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

En tydligare lokalförsörjningsprocess och ett tydligare uttalat ansvar för den som äger
processen är verktyg som stödjer en sådan utveckling. Det finns ett behov av att skapa
funktioner med förmåga och mandat att styra, leda och samordna den interna
lokalförsörjningen, men även behov av att tydliggöra ansvaret för utförande av ny- och
ombyggnation, samt drift och underhåll som är en viktig del i att förvalta investerat kapital
och skapa långsiktigt hållbara lösningar.
Förslag på nytt arbetssätt och ny gränsdragning avseende ansvarsområden har stämts av med
både samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Utifrån dialogerna behöver olika
förtydliganden göras i både samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglementen.
I förslaget tydliggörs kommunstyrelsens roll som beställare i förhållande till
samhällsbyggnadsnämnden när det gäller ny- och ombyggnationer som syftar till att möta
kommunens interna lokalbehov.
Utöver det har mindre justeringar gjorts i respektive reglemente.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 8

Dnr 2020/177

Beslutsunderlag








Samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Kommunstyrelsens reglemente
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 2 september 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 september 2020 § 94
Beslut i kommunstyrelsen 30 september 2020 § 187
Bordlagt i kommunfullmäktige 22 oktober 2020 § 176
Bordlagt i kommunfullmäktige 19 november 2020 § 192

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget till förändring av
samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglementen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kristina Bendz (M) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering. Med
motiveringen att ändra i reglementet för samhällsbyggnadsnämnden. Att ge nämnden ett
tydligt uppdrag avseende ansvarsområde för lokalförsörjningsprocessen och att det tydliggörs
att de styr, leder och samordnar den interna lokalförsörjningen.
Kevin Rasmussen (S) yrkar avslag på återremissyrkandet.
Kevin Rasmussen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om att ärendet ska avgöras idag mot förslaget om att ärendet ska
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA= Återremittera
NEJ=Avgöras idag
Med 24 JA-röster mot 23 NEJ-röster och 2 som avstår beslutar kommunfullmäktige att
återremittera ärendet.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 8

Dnr 2020/177

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Kansliavdelningen kommunal författningssamling

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 8/2021-01-21
Bordlagt - Kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen
Återremittera=JA
Avgöras idag=NEJ

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

24
23
2
0

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
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)
Tomas Heinrich (SD)
Tomas Landgren (SD)
Lennart Johansson (M)
Jan Axlund Horneij (M)
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)

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

24

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Marcus Bräutigam (MP)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Henrik Berven (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Lilian Borén (S)
Thomas Micha (S)
Kenny Fransson (S)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)

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

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 9

Dnr 2020/199

Återremitterat - Digitala nämndsammanträden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige äger rätt att genomföra digitala
fullmäktigemöten efter beslut av fullmäktiges presidium efter hörande av
fullmäktigepartiernas gruppledare. Beslutet gäller 1 januari 2021 till 31 augusti 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas respektive ledamöter får delta i nämndernas
sammanträden på distans. Deltagande ska dock i första hand ske fysiskt på plats. Beslutet
omfattar samtliga nämnder och kommunalförbund och gäller tillsvidare.
Kommunfullmäktige beslutar att lägga till följande bestämmelse i respektive nämnds
reglemente (första stycket vid rubriken ”Sammanträde”).
Ledamöter får delta i nämndens sammanträden på distans. Detta gäller även för andra
sammanträdesorgan som är kopplade till nämnden och regleras i lag. Deltagande ska dock i
första hand ske fysiskt på plats, distansdeltagande är ett komplement till att delta fysiskt på
plats. Ordförande beslutar om deltagande på distans får ske.
Kommunfullmäktige beslutar att lägga till följande mening efter första stycket i förslag till
beslut: Rutinerna för lagstadgade politiska sammanträden på distans ska följas.

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Sammanfattning av ärendet
Under år 2020 har förtroendevalda i Ystad kunnat delta i politiska sammanträden på distans.
Möjligheten infördes som en följd av coronapandemin för att inte det demokratiska arbetet
skulle förhindras eller försvåras i arbetet med att minska smittspridningen.
Distansdeltagandet underlättar också för personer som pendlar eller periodvis befinner sig på
annan ort än bostadsorten att delta i politiken och därmed förhindra ett ökande antal avhopp
från förtroendeuppdrag. Även andra persongrupper, som småbarnsföräldrar och människor
med funktionsnedsättning ges på det sättet möjlighet att kunna delta i högre utsträckning i
sammanträden. Förslaget är därför att det tillsvidare ska vara möjligt att delta i
nämndssammanträden och förbundssammanträden på distans enligt de förutsättningar som
kommunallagen föreskriver.
Nämndernas reglemente kommer att kompletteras med en bestämmelse om att deltagande på
distans enligt kommunallagens regler får ske.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 9

Dnr 2020/199

Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 25 augusti 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 september 2020 § 87
Beslut i kommunstyrelsen 30 april 2020 § 186
Beslut i kommunfullmäktige 22 oktober 2020 § 175 återremitterat
Rutiner för lagstadgade politiska sammanträden på distans
Sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser med mera i kommun, region
och kommunalförbund under spridningen av det virus som orsakar sjukdomen
covid-19 – Sveriges Kommuner och Regioner
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 11 november 2020
Beslut i kommunstyrelsen 25 november 2020 § 229

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att nämndernas respektive ledamöter får delta i nämndernas sammanträden på distans.
Deltagande ska dock i första hand ske fysiskt på plats. Beslutet omfattar samtliga nämnder
och kommunalförbund och gäller tillsvidare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att lägga till följande bestämmelse i respektive nämnds reglemente (första stycket vid rubriken
”Sammanträde”).

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Ledamöter får delta i nämndens sammanträden på distans. Detta gäller även för andra
sammanträdesorgan som är kopplade till nämnden och regleras i lag. Deltagande ska dock i
första hand ske fysiskt på plats, distansdeltagande är ett komplement till att delta fysiskt på
plats. Ordförande beslutar om deltagande på distans får ske.

Förslag till beslut under sammanträdet
Henrik Plantin (M) yrkar följande som ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag till
beslut. Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige äger rätt att genomföra digitala
fullmäktigemöten efter beslut av fullmäktiges presidium efter hörande av
fullmäktigepartiernas gruppledare. Beslutet gäller 1 januari 2021 till 31 augusti 2021.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 9

Dnr 2020/199

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Beslut skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasienämnden
Kulturnämnden
Myndighetsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Valnämnden
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Kansliavdelningen styrdokument

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 10

Dnr 2020/198

Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar arbetsordning för kommunfullmäktige med följande ändring. I
§33 Motioner, i den nya arbetsordningen, ska orden ”eller flera ledamöter” behållas.

Beslutsunderlag



A 16 01 Arbetsordning för kommunfullmäktige
Förslag - Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsordning för
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson Svärd (S) yrkar en ändring i föreliggande förslag till ändring av
arbetsordningen enligt följande. I §33 Motioner i förslag till ny arbetsordning ska orden ”eller
flera ledamöter” inte strykas.

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen kommunal författningssamling

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 11

Dnr 2020/258

Godkänna Delårsrapport 2 2020 Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2/2020 för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund.

Beslutsunderlag





Rapport från granskning av delårsrapport 31 augusti 2020 SÖRF
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 31 augusti 2020
Delårsrapport 2 2020 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Beslut i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 28 september 2020 § 31

Förslag till beslut

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Delårsrapport 2/2020 för
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

Beslut skickas till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 12

Dnr 2020/295

Utökad budgetram 2021 för Revisionen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar bevilja en utökning av driftsbudgetramen 2021 för Revisionen
med anledning av en förnyad upphandling av revisionstjänster.

Sammanfattning av ärendet
I samband med en förnyad upphandling av revisionstjänster konstateras en fördyring med
motsvarande 150 000 kronor vilket innebär att driftsbudgetram för 2021 behöver utökas med
motsvarande belopp. Ny driftsbudgetram för 2021 bör beslutas till 1 550 000 kronor vilket är
en utökning med motsvarande 150 000 kronor.

Beslutsunderlag



Begäran om utökad driftsbudgetram 19 november 2020
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson Skoglund 13 januari 2021

Förslag till beslut

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Kommunfullmäktige beslutar bevilja en utökning av driftsbudgetramen 2021 för Revisionen
med anledning av en förnyad upphandling av revisionstjänster.

Beslut skickas till:
Ekonomi
Revisionen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 13

Dnr 2020/265

Revidering av entréavgift Ystad Studio Visitors Center 2021–
2022
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar om Ystads Studios Visitors Centers entréavgifter enligt bifogat
beslutsunderlag. Avgifterna föreslås gälla fram till den 31 december 2022 såvida inte en
revidering sker innan dess. Inför verksamhetsår 2023 ska entréavgifterna revideras.

Sammanfattning av ärendet
Entréavgifterna på Ystad Studios Visitor Center som beslutades inför öppnandet mars 2018
reviderades våren 2020 för att göra verksamheten konkurrenskraftig i jämförelse med andra
besöksmål i Ystad och i sydöstra Skåne för att bibehålla sitt höga besöksantal.
Här behövs en kompletterande mindre justering med att kunna använda Happy Monday
priset vid särskilt utvalda tillfällen för att vara ett konkurrensmässigt besöksmål, då med
namnet Happy Days.

Beslutsunderlag






Beslut i kommunfullmäktige 19 mars 2020 § 48
Bilaga Revidering 2020 Entréavgift Ystad Studio Visitors Center 26 oktober 2020
Tjänsteskrivelse av turistchef Marie Holmström 27 oktober 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 4 november 2020 § 130
Beslut i kommunstyrelsen 25 november 2020 § 232

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om Ystads Studios Visitors
Centers entréavgifter enligt bifogat beslutsunderlag. Avgifterna föreslås gälla fram till den
31 december 2022 såvida inte en revidering sker innan dess. Inför verksamhetsår 2023 ska
entréavgifterna revideras.

Beslut skickas till:
Turistchef Marie Holmström

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 14

Dnr 2020/270

Avfallstaxor 2021
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar om att öka miljörabatten till cirka 30 procent samt höja taxorna
för restavfall med 14 procent (innebär oförändrad taxa för dem som har miljörabatt) och 7,5
procent för övriga avfallstaxor att gälla från och med den 1 januari 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att delegera rätten till samhällsbyggnadsnämnden att anpassa
taxan inom nämndens verksamhetsområde till prisutvecklingen i enlighet med avfallsindex,
indextal A12:1MD.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2020 om avfallstaxan för 2021 och
lämnar den vidare till kommunfullmäktige för antagande.
Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken, andra bestämmelser om
avfallshantering i förordningar och föreskrifter utfärdade med stöd av miljöbalken, andra
författningar som reglerar avfall och dess hantering, avfallstaxa beslutad av
kommunfullmäktige i Ystads kommun samt i kommunens renhållningsordning (avfallsplan
för Ystads kommun och föreskrifter om avfallshantering Ystad).

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Beslutsunderlag







Avfallstaxor 2021 – ärendebeskrivning
Bilaga 3. Taxor 2021 Avfall - Förslag miljörabatt cirka 30%
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 21 oktober 2020 § 169
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 29 oktober 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 4 november 2020 § 132
Beslut i kommunstyrelsen 25 november 2020 § 237

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 14

Dnr 2020/270

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att öka miljörabatten till cirka
30 procent samt höja taxorna för restavfall med 14 procent (innebär oförändrad taxa för dem
som har miljörabatt) och 7,5 procent för övriga avfallstaxor att gälla från och med den 1
januari 2021.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunfullmäktige ska delegera rätten till
samhällsbyggnadsnämnden att anpassa taxan inom nämndens verksamhetsområde till
prisutvecklingen i enlighet med avfallsindex, indextal A12:1MD.

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 15

Dnr 2020/275

Avgifter för uteservering under 2021
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva avgiften för markupplåtelse på allmän platsmark
för uteserveringar under perioden den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2020 att upphäva avgiften för markupplåtelse
på allmän platsmark för uteserveringar under perioden den 1 juli 2020 till och med den
31 december 2020.
Coronapandemin beräknas få effekter för många företagare även under nästa år 2021. Med
anledning av detta föreslås kommunfullmäktige att tillfälligt upphäva avgifter för
markupplåtelser på allmän platsmark för uteserveringar (gångbaneserveringar) under
perioden 1 januari 2021 till och med 31 december 2021.

Beslutsunderlag





Beslut i kommunfullmäktige 17 juni 2020 § 103 Avgifter för uteservering under 2020
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 3 november 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 4 november 2020 § 134
Beslut i kommunstyrelsen 25 november 2020 § 238

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva avgiften för markupplåtelse på
allmän platsmark för uteserveringar under perioden den 1 januari 2021 till och med den 31
december 2021

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ledning & utveckling, Marknad- och näringsliv

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 16

Dnr 2020/277

Investering avseende Ljuskällan samt Fritidsparken
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden medges rätt att vidtaga
behövliga åtgärder för att de två investeringsprojekten Tillbyggnad Ljuskällan inklusive
tillagningskök samt Fritidsparken och närmiljön påbörjas och drivs inklusive de medel från
budget 2020 som begärs överförda i kompletteringsbudget 2021.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har anslag med 87 mnkr i budget 2020 för projekt Ljuskällan. I
budget för 2021 finns ytterligare 30 mnkr eller totalt 117 mnkr. Genom beslut i
kommunfullmäktige den 24 september 2020 § 151 senarelades 75 mnkr av 2020 års anslag till
2021. Nämnden vill dock redan under 2020 initiera beslut om igångsättningstillstånd i
kommunstyrelsens arbetsutskott. Nämnden vill därför försäkra sig om att medel från 2020
kommer att flyttas över till 2021.
Samhällsbyggnadsnämnden har vidare anslag med 3,6 mnkr i budget 2020 för projekt
Fritidsparken och närmiljön. Genom beslut i kommunfullmäktige den 24 september 2020 §
151 senarelades 2,6 mnkr av 2020 års anslag till 2021. Nämnden vill dock redan i början av
2021 initiera upphandlingen. Nämnden vill därför försäkra sig om att medel från 2020
kommer att flyttas över till 2021.

Beslutsunderlag

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5





Beslut i kommunfullmäktige den 24 september 2020 § 151
Tjänsteskrivelse av controller Jan Bengtsson 9 november 2020
Beslut i kommunstyrelsen 25 november 2020 § 227

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Samhällsbyggnadsnämnden medges rätt att vidtaga behövliga åtgärder för att de två
investeringsprojekten Tillbyggnad Ljuskällan samt Fritidsparken och närmiljön påbörjas och
drivs i sin helhet inklusive de medel från budget 2020 som begärs överförda i
kompletteringsbudget 2021.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 16

Dnr 2020/277

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar ett tillägg till kommunstyrelsens förslag enligt följande.
Samhällsbyggnadsnämnden medges rätt att vidta behövliga åtgärder för att de två
investeringsprojekten Tillbyggnad av Ljuskällan inklusive tillagningskök samt Fritidsparken
och närmiljön påbörjas och drivs inklusive de medel från 2020 som begärs överförda i
kompletteringsbudget 2021.
Eva Bramsvik Håkansson (C) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) förslag.

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 17

Dnr 2020/260

Förslag till ändring i Ägardirektiv för AB Ystads Saltsjöbad
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar följande ändring:
Detta ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Ystads Saltsjöbad (556001–2402) som till
sin huvuddel ägs av Ystads kommun genom Ytornet AB och till del av privata ägare.
Kommunfullmäktige avslår de två andra ändringarna som stämman föreslagit.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 om nya ägardirektiv för dotterbolagen i
koncernen Ytornet. Styrdokument som kommunfullmäktige beslutar om tex ägardirektiv ska
även antagas på bolagsstämman för att bli bindande för bolagen.
På stämman i AB Ystads Saltsjöbad framfördes krav på vissa förändringar av direktivet innan
detta kan antagas.
Styrelsen i Ytornet AB beslutade den 12 oktober 2020 att föreslå kommunfullmäktige
följande:
Styrelsen godkänner följande ändring:
Detta ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Ystads Saltsjöbad (556001–2402)
som till sin huvuddel ägs av Ystads kommun genom Ytornet AB och till del av
privata ägare.
Styrelsen avslår de två andra ändringarna som stämman föreslagit.

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Beslutsunderlag








D 17 07 Ägardirektiv för AB Ystads Saltsjöbad från 2017
Årsstämma i Aktiebolaget Ystads Saltsjöbad 30 mars 2020
Förslag till ändring i Ägardirektivet för AB Ystads Saltsjöbad
Protokoll 7 maj 2020 nr 4 AB Ystads Saltsjöbad
Beslut i Ytornet AB 12 oktober 2020 § 28
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2020 § 129
Beslut i kommunstyrelsen 25 november 2020 § 234

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 17

Dnr 2020/260

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen kommunal författningssamling
Ytornet AB
AB Ystads Saltsjöbad

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 18

Dnr 2020/241

Förslag att anta reviderade lokala hälsoföreskrifter
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 29 januari 2020 att ge Ystad-Österlenregionens
miljöförbund i uppdrag att se över de lokala hälsoföreskrifterna enligt önskemål från
direktionen i miljöförbundet. En av anledningarna till att miljöförbundet ville se över de
lokala hälsoskyddsföreskrifterna var att utforma föreskrifterna så att de är lika i kommunerna
för att underlätta handläggningen och att miljöförbundet kan ställa samma krav oavsett
vilken medlemskommun det gäller.
Direktionen för miljöförbund överlämnade den 9 november 2020 reviderade lokala
hälsoskyddsföreskrifter för beslut i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag




Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5






Beslut i miljöförbundet 9 december 2019 § 116 Översyn av lokala
hälsoskyddsföreskrifter
Beslut i kommunstyrelsen 29 januari 2020 § 4
Förslag till Lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö,
YÖM
Direktionen Ystad-Österlenregionens miljöförbund 9 november 2020 reviderade
lokala hälsoföreskrifter
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 26 oktober 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 4 november 2020 § 131
Beslut i kommunstyrelsen 25 november 2020 § 235

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade lokala
hälsoskyddsföreskrifter.

Justerares signatur

40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 18

Dnr 2020/241

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Beslut skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Kansliavdelningen kommunal författningssamling

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 19

Dnr 2020/256

Begäran om att få sälja fastigheterna Kokillen 1 och 2 i Ystad
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner försäljning av fastigheterna Kokillen 1 och 2 i Ystad.

Protokollsanteckning
Cecilia Magnusson-Svärd (S):
Socialdemokraterna vill föra följande anteckning till protokollet:
Efter flera års planering och förberedelser visar det sig att det inte längre är ekonomiskt
möjligt för Ystadbostäder AB att genomföra byggnationen av hyresrätter på Kokillen 1
och 2. Med anledning av detta är det angeläget att Ystad kommun ser till att även den nya
byggherren kommer att bygga hyresrätter på Kokillen 1 och 2.

Sammanfattning av ärendet
AB Ystadbostäders projekt Kokillen med 52 nybyggda hyreslägenheter inom fastigheterna
Kokillen 1 och Kokillen 2 har pausats på grund av beräknad hög produktionskostnad och
förändrade direktiv.
Ystadbostäder har tecknat ett samarbetsavtal med NCC om kommande markförvärv
avseende Kokillen 1 och 2 med tillhörande projekt. Syftet med samarbetsavtalet är att ge
NCC möjligheten att utveckla fastigheterna med option på att förvärva dem

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Ytornet AB beslutade den 12 oktober 2020 att godkänna en försäljning av fastigheterna
Kokillen 1 och 2 i Ystad och överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag






Begäran om att få försälja fastigheterna Kokillen 1 och 2 i Ystad 24 juni 2020
Tjänsteskrivelse av redovisningschef Carola Nilsson 18 september 2020
Beslut i Ytornet AB 12 oktober 2020 § 27
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 4 november 2020 § 128
Beslut i kommunstyrelsen 25 november 2020 § 236

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 19

Dnr 2020/256

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget att sälja fastigheterna
Kokillen 1 och 2 i Ystad.

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Beslut skickas till:
AB Ystadbostäder
Ytornet AB

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 20

Dnr 2020/280

Anta utökning av verksamhetsområde för vattentjänster inom
Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar utökning av verksamhetsområde för vattentjänster inom Ystads
kommun.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade den 18 november 2020 förslag till utökning av
verksamhetsområde för vattentjänster inom Ystads kommun. Förslaget överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag







Rapport för utökning av verksamhetsområde för vattentjänster för Löderup
och Köpingebro
Tjänsteskrivelse av VA-ingenjör Alexia Lundberg den 27 november 2020
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 18 november 2020 § 196
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 26 november 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december 2020 § 141
Beslut i kommunstyrelsen 16 december 2020 § 249

Förslag till beslut

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta utökning av verksamhetsområde för
vattentjänster inom Ystads kommun.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 21

Dnr 2020/281

Anta höjning av överlåtelse-/ändringsavgift för bostads- och
lägenhetsarrende i Sandskogen samt samtliga
lägenhetsarrende för fiskebodar i Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar

Kommunfullmäktige antar höjningen av överlåtelse-/ändringsavgift för bostadsarrende och
lägenhetsarrende i Sandskogen samt samtliga lägenhetsarrende för fiskebodar i Ystad
kommun till 900 kronor plus vid beslutstillfället gällande moms tillkommer. Oförändrad taxa
vid ändring på grund av dödsfall av äkta make eller likvärdigt 600 kronor. 900 kronor för
övrigt.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 18 november 2020 förslag om höjning av
överlåtelse-/ändringsavgift för bostadsarrende och lägenhetsarrende i Sandskogen samt
samtliga lägenhetsarrende för fiskebodar i Ystad kommun och överlämnar förslaget till
kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag



Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5






Beslut av kommunfullmäktige den 15 februari 2007 § 26
Tjänsteskrivelse av mark- och exploateringschef Andreas Winborg, den 9 november
2020
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 18 november 2020 § 199
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 23 november 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december 2020 § 142
Beslut i kommunstyrelsen 16 december 2020 § 250

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar höjningen av överlåtelse-/ändringsavgift för bostadsarrende och
lägenhetsarrende i Sandskogen samt samtliga lägenhetsarrende för fiskebodar i Ystad
kommun till 900 kronor plus vid beslutstillfället gällande moms tillkommer. Oförändrad taxa
vid ändring på grund av dödsfall av äkta make eller likvärdigt 600 kronor. 900 kronor för
övrigt.
Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 22

Dnr 2020/105

Anta tomtpris i Västra Sjöstaden etapp 3
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar tomtpris i Västra Sjöstaden etapp 3 enligt följande:
 För upplåtelse av bostäder ska priset vara 2 000 kronor per kvadratmeter BTA,
 För upplåtelse av skola/förskola: Centrum; kontor ska priset vara 950 kronor per
kvadratmeter BTA

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 18 november 2020 tomtpris i Västra Sjöstaden
etapp 3 och överlämnar till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag









Översiktskarta Västra Sjöstaden etapp 3, 2020-02-28
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden den 22 april 2020, § 50 Fastställande av tomtpris
i Västra Sjöstaden etapp 3
Underlag till fastställande av tomtpris i Västra Sjöstaden etapp 3
Tjänsteskrivelse av mark- och exploateringschef Andreas Winborg den 29 oktober
2020
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 18 november 2020 § 200
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 26 november 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december 2020 § 143
Beslut i kommunstyrelsen 16 december 2020 § 251

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta tomtpris i Västra Sjöstaden etapp 3
enligt följande:
 För upplåtelse av bostäder ska priset vara 2 000 kronor per kvadratmeter BTA,
 För upplåtelse av skola/förskola: Centrum; kontor ska priset vara 950 kronor per
kvadratmeter BTA
Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 23

Dnr 2020/311

Förlängning av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen YÖM dnr 2020.2281
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att Ystad-Österlenregionens miljöförbund ska ansvara för
tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med 31 maj 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.
Lagen föreslogs gälla från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 december
2020. Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2020 att Ystad-Österlenregionens
miljöförbund ska ansvara för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Beslut på att genomföra en förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder t.o.m. den
31 maj 2021 beslutades under vecka 50 2020.
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har nu lämnat in en begäran om förlängning av
ansvaret för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med
31 maj 2021.

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Beslutsunderlag



Beslut i kommunfullmäktige 17 juni 2020 § 99
Förlängning av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen YÖM dnr
2020.2281

Beslut skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Justerares signatur

47

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 24

Dnr 2020/229

För kännedom: Svar på genomförd granskning av
budgetprocessen augusti 2020
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tar del av svar från styrelse och nämnder på genomförd granskning av
budgetprocessen augusti 2020.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genomfört en granskning av budgetprocessen färdtjänst i Region Skåne och i
tolv deltagande kommuner. Socialnämndens svar på revisionens granskning överlämnas till
kommunfullmäktige för kännedom

Beslutsunderlag







Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5






Samhällsbyggnadsnämnden 18 november 2020 § 209 Yttrande över revisionens
granskning av budgetprocessen
Svar på granskning av budgetprocessen för barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden 29 oktober 2020 § 131 Granskning av
budgetprocessen augusti 2020
Gymnasienämnden 30 oktober 2020 § 129 Granskning av budgetprocessen för
gymnasienämnden 2020
Yttrande avseende Granskning av budgetprocess gymnasienämnden
Kommunstyrelsen 28 oktober 2020 § 202 Yttrande över genomförd granskning av
budgetprocessen augusti 2020
Socialnämnden 22 oktober 2020 § 164 Svar till revisionen rörande granskning av
budgetprocessen
Svar till revisionen förande granskning av budgetprocessen socialnämnden
Genomförd granskning av budgetprocessen - Revisionen
Granskning av budgetprocessen augusti 2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige tar del av svar från styrelse och nämnder på genomförd granskning av
budgetprocessen augusti 2020.
Beslut skickas till:
Revisionen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 25

Dnr 2020/130

För kännedom Svar på Granskning av inköpsprocessen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tar del av kommunstyrelsens svar på granskning av inköpsprocessen.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genomfört en granskning av inköpsprocessen. Kommunstyrelsens svar på
revisionens granskning överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsen 30 september 2020 § 177 Svar på granskning av inköpsprocessen
Svar på Revisionens granskning av inköpsprocessen av inköpschef Mattias Johansson
1 september 2020
Granskning av budgetprocessen augusti 2020
Genomförd granskning av budgetprocessen

Förslag till beslut

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Kommunfullmäktige tar del av kommunstyrelsens svar på granskning av inköpsprocessen.

Beslut skickas till:
Revisionen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 26

Dnr 2020/316

För kännedom: Uppföljning av genomförda granskningar
2019
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tar del av Revisionens uppföljning av genomförda granskningar år
2019.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genomfört en uppföljning av genomförda granskningar under år 2019.
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag



Uppföljning av genomförda granskningar 2019
Rapport Uppföljningsgranskning 2019 Ystads kommun

Förslag till beslut

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Kommunfullmäktige tar del av Revisionens uppföljning av genomförda granskningar år
2019.

Beslut skickas till:
Revisionen

Justerares signatur

50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 27

Dnr 2020/1

Redovisning av inkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till respektive nämnd/styrelse att besluta om
ärenden i form av medborgarförslag enligt redovisad förteckning.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Följande medborgarförslag har lämnats in till kansliavdelningen och föreslås överlåtas till
nämnd/styrelse alternativt avvisas enligt nedan:
Medborgarförslag
Överlåts till
Sven Wollmer: ett kort vid kognitiv svikt
Samhällsbyggnadsnämnden
motsvarande 75+ kort vid resa med
Skånetrafiken
Peter Eriksson: komplettering av
Samhällsbyggnadsnämnden
mountainbike spår i Norra Sandskogens
naturreservat
Henrik Jörgensen: att bygga en betongpark
Barn- och utbildningsnämnden
"skatepark" i Köpingebro
Gunilla Fors: komplettering av redskap till
Samhällsbyggnadsnämnden
utegym – Sandskogen
Per Gustaf Eskil Olsson: minneslund vid
Samhällsbyggnadsnämnden
havet, till exempel vid strandvägen

Beslut skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur

51

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 28

Dnr 2021/14

Interpellation om tillagningskök till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per-Olof Lind (L)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och svar lämnas vid nästa
kommunfullmäktige sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Kevin Rasmussen (S) har lämnat in en interpellation om tillagningskök till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per-Olof Lind (L).

Beslutsunderlag

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5



Interpellation registrerad den 12 januari 2021

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Kommunfullmäktige 18 februari 2021

Justerares signatur

52

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 29

Dnr 2021/7

Motion om Byggestetiskt råd
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och lämnar den till kommunstyrelsen
för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Lars Toftemar (-) har lämnat in en motion om att införa Byggestetiskt råd.

Beslutsunderlag

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Motion registrerad den 6 januari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

53

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 30

Dnr 2021/15

Motion om att ha äldreperspektiv när beslut ska fattas
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och lämnar den till kommunstyrelsen
för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Kevin Rasmussen (S) har lämnat in en motion om att ha äldreperspektiv när
beslut ska fattas.

Beslutsunderlag

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5



Motion (S) registrerad den 12 januari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

54

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 31

Dnr 2021/17

Motion avseende psykisk ohälsa som uppkommer ur
pandemin
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och lämnar den till kommunstyrelsen
för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Cecilia Magnusson-Svärd (S) har lämnat in en motion om psykisk ohälsa som
uppkommer ur pandemin.

Beslutsunderlag

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5



Motion från (S) registrerad 13 januari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

55

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 32

Dnr 2021/18

Motion avseende fyrverkerianvändning
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och lämnar den till kommunstyrelsen
för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Cecilia Magnusson-Svärd (S) har lämnat in en motion om fyrverkerianvändning.

Beslutsunderlag

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5



Motion från (S) registrerad den 13 januari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

56

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 33

Dnr 2021/19

Motion om belysning av cykelväg Svarte-Ystad
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och lämnar den till kommunstyrelsen
för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Cecilia Magnusson-Svärd (S) har lämnat in en motion om belysning av cykelväg
Svarte-Ystad.

Beslutsunderlag

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5



Motion från (S) registrerad den 13 januari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

57

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 34

Dnr 2021/21

Motion om att bygga idrottshall
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och lämnar den till kommunstyrelsen
för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Kevin Rasmussen (S) och ledamoten Anja Edvardsson (S) har lämnat in en
motion om att bygga idrottshall.

Beslutsunderlag

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5



Motion från (S) registrerad 15 januari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

58

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 35

Dnr 2021/22

Motion om Politikers arvoden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och lämnar den till kommunstyrelsen
för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Brante (V) har lämnat in en motion om politikers arvoden.

Beslutsunderlag

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5



Motion från (V) registrerad den 17 januari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

59

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 36

Dnr 2021/23

Interpellation om "Ianspråktagande av allmän platsmark" till
ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och svar lämnas vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Göransson (-) har lämnat in en interpellation om ”Ianspråktagande av
allmän platsmark” till ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5



Interpellation (-) registrerad 18 januari 2021

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

60

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 37

Dnr 2021/26

Motion om att värna den biologiska mångfalden och
motverka invasiva arter i Östersjön
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och lämnar den till kommunstyrelsen
för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Adrian Magnusson (S) har lämnat in en motion om att värna den biologiska
mångfalden och motverka invasiva arter i Östersjön

Beslutsunderlag

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5



Motion från (S) registrerad den 18 januari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

61

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 38

Dnr 2021/33

Interpellation till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Glemmingebro IF och klubblokal
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och svar lämnas vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Göran Göransson (-) har lämnat in en interpellation till ordföranden i
samhällsbyggnadsnämnden rörande Glemmingebro IF och klubblokal.

Beslutsunderlag

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5



Interpellation registrerad 20 januari 2021

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Kommunfullmäktige 18 februari 2021

Justerares signatur

62

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 39

Dnr 2021/29

Motion för ökad sysselsättning
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och överlämnar till kommunstyrelsen
för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) har lämnat in en motion om ökad sysselsättning.

Beslutsunderlag

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5



Motion (S) registrerad den 20 januari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

63

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 40

Dnr 2021/32

Motion om God tillagad mat på Ljuskällan
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och lämnar den till kommunstyrelsen
för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Roger Jönsson (S) har lämnat in en motion om God tillagad mat på Ljuskällan.

Beslutsunderlag

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5



Motion (S) registrerad den 20 januari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

64

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-01-21

KF § 41

Dnr 2021/28

Enkel fråga ställd till ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och svar lämnas på kommunfullmäktiges
nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 19e8a8d0-5998-4ccf-b5c3-6ef0633cfda5

Terese Grahn (S) har lämnat in en enkel fråga ställd till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Kommunfullmäktige 18 februari 2021

Justerares signatur
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