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Beslutande

Sammanträdesdatum
2021-02-18

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) §§ 42-77 gick kl. 20:55
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Mohammad Omran (KD) §§ 42-86 gick kl. 21:20
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Terese Grahn (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Michael Michaelsen (SD), Jäv § 60
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Martin Andersson (C)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik-Håkansson (C)
Lars Toftemar (-)
Stefan Engdahl (M)
Peter Lindhe (SD) §§ 42-77 gick kl. 20:55
Marina Nilsson (MP)
Lena Lovén Andersson (S)
Madeleine Söderlund Hägg (C)
Curt Hansson (M)
Lennart Johansson (M)
Lilian Borén (S) ersätter Anja Edvardsson (S)
Thomas Micha (S) ersätter Shukrije Rama-Pllashniku (S)
Håkan Eriksson (C) ersätter Henrik Berven (C)
Kenny Fransson (S) ersätter Lars Wollin (S)
Klas Nilsson (SD) ersätter Thomas Heinrich (SD)
Hans Christerson (C) ersätter Börje Andersson (C)

Justerares
signatur
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Mats Nilsson (M) ersätter Johan Wahlgren (M)
Riccard Axtelius (S) ersätter Ingrid Ek (S), §§ 78-111
Bengt Gunnarsson (SD) ersätter Peter Lindhe (SD), §§ 78-111
Håkan Thorén Damm (KD) ersätter Mohammad Omran (KD), §§ 87-111

Justerares
signatur
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Paragraf
§ 42

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

§ 47
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§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Ärende

Diarienr

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot
i samhällsbyggnadsnämnden samt därav föranlett
fyllnadsval efter Peter Lindhe (SD)
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare
i myndighetsnämnden samt därav föranlett
fyllnadsval efter Michael Michaelsen (SD)
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare
i barn- och utbildningsnämnden samt därav
föranlett fyllnadsval efter Pia Ellingsworth (SD)
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 efter 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)
Entledigande från förtroendeuppdrag som
lekmannarevisor i AB Ystadbostäder och Ystads
Industrifastigheter AB och efterföljande fyllnadsval
efter Bo Lönnerblad (M) och Bruno Andersson (S)

Justerares
signatur
4

Sida

2021/62

8

2021/61

9

2021/63

10

2021/31

11

2020/293 12

2020/296 13

2020/306 14 - 15

2021/8

16

2021/20

17

2021/36

18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55

2021/47

19

2021/54

20

2020/224 21 - 27
2020/177 28 - 31

§ 56

Återremitterat - Digitala nämndsammanträden

2020/199 32 - 33

§ 57

Godkänna Delårsrapport 2 2020 Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund

2020/258 34

§ 58

Utökad budgetram 2021 för Revisionen

2020/295 35

§ 59

Revidering av entréavgift Ystad Studio Visitors
Center 2021-2022

2020/265 36

§ 60

Avgifter för uteservering under 2021

2020/275 37

§ 61

Investering avseende Ljuskällan samt Fritidsparken

2020/277 38 - 39

§ 62

Förslag till ändring i Ägardirektiv för AB Ystads
Saltsjöbad

2020/260 40 - 41

§ 63

Förslag att anta reviderade lokala hälsoföreskrifter

2020/241 42

§ 64
§ 65

§ 66
§ 67
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Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare
i socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval
Val av tre huvudmän för Sparbanken Syd t o m
sparbankens stämma 2025
Bordlagt - Antagande av detaljplan för Simrishamn
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§ 68
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Justerares
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Motion om att värna den biologiska mångfalden
och motverka invasiva arter i Östersjön
Interpellation till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden - Glemmingebro IF
och klubblokal
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Interpellation om tillagningskök till ordförande i
Socialnämnden
Motion om att utöka antalet återvinningsstationer i
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hushållsnära insamling i enlighet med Ystads egna
miljömål

Justerares
signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 42

Dnr 2021/62

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden samt därav föranlett fyllnadsval
efter Peter Lindhe (SD)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Peter Lindhe (SD) från uppdraget som ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsval av ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Peter Lindhe (SD) har lämnat in en begäran om entledigande från förtroendeuppdraget som
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Valberedningen föreslår att valet av ny ledamot efter Peter Lindhe (SD) i
samhällsbyggnadsnämnden bordläggs.

Beslut skickas till:
Peter Lindhe
Kansliavdelningen förtroendemannasystem
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 43

Dnr 2021/61

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
myndighetsnämnden samt därav föranlett fyllnadsval efter
Michael Michaelsen (SD)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Michael Michaelsen (SD) som ersättare i
myndighetsnämnden.
Kommunfullmäktige utser Peter Lindhe (SD) som ersättare i myndighetsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Michael Michaelsen (SD) har lämnat in en begäran om entledigande från
förtroendeuppdraget som ersättare i myndighetsnämnden.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Valberedningen föreslår Peter Lindhe (SD) som ersättare i myndighetsnämnden.
Beslut skickas till:
Michael Michaelsen
Peter Lindhe
Kansliavdelningen förtroendemannasystem
Myndighetsnämnden

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 44

Dnr 2021/63

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i barnoch utbildningsnämnden samt därav föranlett fyllnadsval
efter Pia Ellingsworth (SD)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Pia Ellingsworth (SD) som ersättare i barn-och
utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige utser Sofia Hansson (SD) som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Pia Ellingsworth (SD) har lämnat in en begäran om entledigande från förtroendeuppdraget
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Valberedningen föreslår Sofia Hansson (SD) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beslut skickas till:
Pia Ellingsworth
Sofia Hansson
Kansliavdelningen förtroendemannasystem
Barn- och utbildningsnämnden

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 45

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
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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

2021-02-18

KF § 46

Dnr 2020/293

Entledigande från förtroendeuppdrag som styrelseledamot i
Ytornet AB och som ledamot i kommunstyrelsens
hållbarhetsutskott samt därav föranlett fyllnadsval efter 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
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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

2021-02-18

KF § 47

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
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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

Beslut skickas till:
Göran Brante
Pia Salmiranta
Kansliavdelningen förtroendemannasystemet
Kommunstyrelsen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 48

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 Kommuners
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.
Kommunfullmäktige utser Anne Olofsdotter (M) som ombud i Skånes Kommuners
förbundsmöten.
Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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

2021-02-18

KF § 48

Dnr 2020/306

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet
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

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 49

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 utser Michael Michaelsen (SD) som ledamot i myndighetsnämnden.
Kommunfullmäktige utser Pia Ellingsworth (SD) som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.

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

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningen föreslår Michael Michaelsen (SD) som ny ledamot i myndighetsnämnden
samt Pia Ellingsworth (SD) som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Beslut skickas till:
Berit Bengtsson
Michael Michaelsen
Pia Ellingsworth
Kansliavdelningen förtroendemannasystem
Barn- och utbildningsnämnden
Myndighetsnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 50

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
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Valberedningen föreslår Cecilia Magnusson-Svärd (S) till ny styrelseledamot i Ytornet AB.
Beslut skickas till:
Cecilia Magnusson-Svärd
Roger Jönsson
Kansliavdelningen förtroendemannasystem
Ytornet AB

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 51

Dnr 2021/36

Entledigande från förtroendeuppdrag som lekmannarevisor i
AB Ystadbostäder och Ystads Industrifastigheter AB och
efterföljande fyllnadsval efter Bo Lönnerblad (M) och Bruno
Andersson (S)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Bruno Andersson (S) från uppdraget som lekmannarevisor i
Ystads Industrifastigheter.
Kommunfullmäktige entledigar Bo Lönnerblad (M) från uppdraget som lekmannarevisor i
AB Ystadbostäder.
Kommunfullmäktige utser Anders Karlgren (M) som lekmannarevisor för Ystads
Industrifastigheter AB och AB Ystadbostäder.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har den 20 januari 2021 lämnat in en begäran om förslag till byte av
lekmannarevisor i AB Ystadbostäder och Ystads Industrifastigheter AB.
Nuvarande lekmannarevisor i Ystads Industrifastigheter AB är Bruno Andersson och
nuvarande lekmannarevisor i AB Ystadbostäder är Bo Lönnerblad.

Föredragande

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningen föreslår Anders Karlgren (M) som lekmannarevisor för Ystads
Industrifastigheter AB och AB Ystadbostäder.
Beslut skickas till:
Bruno Andersson
Bo Lönnerblad
Anders Karlgren
Revisionen
Kansliavdelningen/förtroendemannasystem
Ystads Industrifastigheter AB
AB Ystadbostäder
Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 52

Dnr 2021/47

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Douglas Andersson (M) från uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet om ersättare i socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Douglas Andersson (M) har den 1 februari 2021 lämnat in en begäran om entledigande från
förtroendeuppdraget som ersättare i socialnämnden.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Valberedningens föreslår att valet av ny ersättare i socialnämnden bordläggs.

Beslut skickas till:
Douglas Andersson
Kansliavdelningen förtroendemannasystem
Socialnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 53

Dnr 2021/54

Val av tre huvudmän för Sparbanken Syd t o m sparbankens
stämma 2025
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Lena Lovén Andersson (S), Cecilia Fahlborg (M) och Mårten
Mårtensson (S) till huvudmän för Sparbanken Syd till och med sparbankens stämma 2025.

Sammanfattning av ärendet
Sparbanken Syd har den 4 februari 2021 lämnat in en begäran om nyval av tre huvudmän till
och med sparbankens stämma 2025.
Gullbritt Adolfsson (S), Cecilia Fahlborg (M) och Mårten Mårtensson (S) är utsedda av
kommunfullmäktige till och med stämman 2021.

Beslutsunderlag



Reglemente för Sparbanken Syd
Val av huvudmän för Sparbanken Syd

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Valberedningen föreslår Lena Lovén Andersson (S), Cecilia Fahlborg (M) och Mårten
Mårtensson (S) till huvudmän för Sparbanken Syd.

Beslut skickas till:
Sparbanken Syd
Gullbritt Adolfsson
Cecilia Fahlborg
Lena Lovén Andersson
Mårten Mårtensson
Kansliavdelningens förtroendemannasystem

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 54

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
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.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att anta detaljplanen.
Göran Göransson (-) reserverar sig mot beslutet att anta detaljplanen.
Lars Toftemar (-) 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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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
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

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 54

Dnr 2020/224










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.

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Förslag till beslut under sammanträdet
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
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. Vi ser än så länge Dragongatan främst som
en Europaväg, vilket förutsätter fortsatt smidig trafiklösning, vilket knappast underlättas av
ytterligare anslutande trafik.
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 befolkningsökning kan leda till.
Göran Göransson (-) yrkar återremiss av ärendet med samma motivering som Jan-Åke
Isaksson (SD).
Göran Brante (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 54

Dnr 2020/224

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
Med 39 JA-röster mot 9 NEJ-röster och 1 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 planen

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Med 35 JA-röster mot 4 NEJ-röster och 10 som avstår beslutar kommunfullmäktige att
bifalla kommunstyrelsens.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 54/2021 02-18
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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

39
9
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)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Curt Hansson (M)
Per-Olof Lind (L)
Mohammad Omran (KD)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Terese Grahn (S)
Tomas Landgren (SD)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Martin Andersson (C)
Mats Nilsson (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
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Håkan Eriksson (C)
Hans Christerson (C)
Lilian Borén (S)
Thomas Micha (S)
Kenny Fransson (S)
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)
Klas Nilsson (SD)
Lars Toftemar (-)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
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Omröstningslista Kf § 54/2021 02-18
Bordlagt - Antagande av detaljplan för Simrishamn 1 samt Borrby 1 och 2 m.m. inom stadsdelen
Regementet i Ystad
KS förslag=JA
Avslå planen=NEJ

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

35
4
10
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)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Curt Hansson (M)
Per-Olof Lind (L)
Mohammad Omran (KD)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Terese Grahn (S)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Martin Andersson (C)
Mats Nilsson (M)
Håkan Eriksson (C)
Lilian Borén (S)
Thomas Micha (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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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 Landgren (SD)
Peter Lindhe (SD)
Hans Christerson (C)
Klas Nilsson (SD)

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

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 55

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.

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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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

2021-02-18

KF § 55

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 bifall till kommunstyrelsens förslag.

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.

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA= Återremittera
NEJ=Avgöra ärendet idag
Med 26 JA-röster mot 23 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet.
Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 55/2021 02-18
Bordlagt - Kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen
Återremittera=JA
Avgöra ärendet idag=NEJ

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Resultat
Ja
26
Nej
23
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)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Curt Hansson (M)
Per-Olof Lind (L)
Mohammad Omran (KD)
Marcus Bräutigam (MP)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Peter Lindhe (SD)
Mats Nilsson (M)
Håkan Eriksson (C)
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)
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
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Martin Andersson (C)
Hans Christerson (C)
Lilian Borén (S)
Thomas Micha (S)
Kenny Fransson (S)

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

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 56

Dnr 2020/199

Återremitterat - Digitala nämndsammanträden
Kommunfullmäktige beslutar
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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 25 augusti 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 september 2020 § 87
Beslut i kommunstyrelsen 30 april 2020 § 186

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 56

Dnr 2020/199







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
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 11 november 2020
Beslut i kommunstyrelsen 25 november 2020 § 229

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår 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.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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.

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga till följande mening efter första
stycket i förslag till beslut: Rutinerna för lagstadgade politiska sammanträden på distans
ska följas.

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

2021-02-18

KF § 57

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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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

2021-02-18

KF § 58

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 kr vilket innebär att driftsbudgetram för 2021 behöver utökas med
motsvarande belopp. Ny driftsbudgetram för 2021 bör beslutas till 1 550 000 kr vilket är en
utökning med motsvarande 150 000kr.

Beslutsunderlag



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

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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

2021-02-18

KF § 59

Dnr 2020/265

Revidering av entréavgift Ystad Studio Visitors Center 20212022
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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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

2021-02-18

KF § 60

Dnr 2020/275

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

Jäv
Michael Michaelsen (SD) har anmält jäv.

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

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066






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

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

2021-02-18

KF § 61

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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066





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 2
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

2021-02-18

KF § 61

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.

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 62

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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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

2021-02-18

KF § 62

Dnr 2020/260

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 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.

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå de två andra ändringarna som
stämman föreslagit.

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

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 63

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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066






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.
Beslut skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Kansliavdelningen kommunal författningssamling
Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 64

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 bevakar och ser till att
även andra exploatörer bygger hyresrätter i Ystad kommun.

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

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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

2021-02-18

KF § 64

Dnr 2020/256

Förslag till beslut

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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

Beslut skickas till:
AB Ystadbostäder
Ytornet AB

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 65

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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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

2021-02-18

KF § 66

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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066






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
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 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

46

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 67

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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 68

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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 69

Dnr 2020/58

Förslag till Miljöprogram för Ystads kommun 2021-2025
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att det finns behov
av att förtydliga målen speciellt med avseende av vattenmiljöer i balans samt klimatpåverkan
och ett klimatsäkert samhälle. Det bör också förtydligas hur förvaltningar, nämnder och
bolag ska återrapportera sitt miljöarbete inom ramen för programmet. Det måste klargöras
att återrapporteringen även innefattar de aktiviteter som har en negativ påverkan på de
övergripande miljömålen.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till nytt miljöprogram för Ystads kommun skickades ut på remiss under perioden
15/9 – 20/11. Under remissperioden inkom ett stort antal remissvar och synpunkter på
förslaget vilket inneburit att förslaget förändrats utifrån inkomna synpunkter.
För att ge tjänstepersoner inom berörda förvaltningar och bolag möjlighet att ge synpunkter
på det förändrade förslaget i sin helhet beslutade Hållbarhetsutskottet att skicka det
omarbetade programmet på en intern remiss mellan den 8 december och 8 januari.

Beslutsunderlag

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Förslag till Miljöprogram för Ystads kommun 2021–2025
Bilaga till Miljöprogram med relaterade styrdokument
Sammanställning av remissvar
Sammanställning – inkomna synpunkter intern remiss
Barnchecklista avseende Miljöprogram för Ystads kommun 2021–2025
Beslut i kommunstyrelsen 27 januari 2021 § 17

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Miljöprogram för Ystads kommun
2021-2025.

Förslag till beslut under sammanträdet
Gunilla Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Isaksson (SD) lämnar följande tilläggsyrkande.
Strategiskt miljömål 2 – Ett rikt odlingslandskap. Helt livsavgörande att bevara
åkermarken! Därtill måste vi nu börja se på frågan för kommunen, om hur många
Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2021-02-18

Kommunfullmäktige

KF § 69
Dnr 2020/58
medborgare som kan rymmas inom kommunen för att den ska vara en ekonomisk, ekologisk
och med en socialt hållbar framtid.
Strategiskt miljömål 4 – Giftfri vardag, 3:e stycket. Samtidigt måste vi se till att vi har
en säker matproduktion som håller oss med friska produkter året om. Vi ska inte heller
försämra global miljö och klimat för andra länder med den konsumtion som vi använder i
kommunen.
Strategiskt miljömål 5 – hållbar energi, 2:a stycket. Energi från vind från det tänkta
perspektivet här, gör att vindkraftverk icke är lämpliga ur många aspekter för kommunens
skull. För att fortsätta vara en attraktiv kommun med nöjda medborgare och djurliv går det
inte att förespråka vind i detta sammanhang. (Dessa yttrande togs upp i kulturnämnden
2020-11-18)
Vi yrkar även på vårt yttrande som lades i hållbarhetsutskottet. Där vi anser att på samtliga
ställen där ordet ”förnyelsebar energi” står skrivet skall ändras till ”fossilfri energi”.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering.
Miljöpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna yrkar på att återremittera
Miljöprogrammet eftersom det finns behov av att förtydliga målen speciellt med avseende av
vattenmiljöer i balans samt klimatpåverkan och ett klimatsäkert samhälle.
Det bör också förtydligas hur förvaltningar, nämnder och bolag ska återrapportera sitt
miljöarbete inom ramen för programmet. Det måste klargöras att återrapporteringen även
innefattar de aktiviteter som har en negativ påverkan på de övergripande miljömålen.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om att avgöra frågan idag mot förslaget om att återremittera
ärendet och finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=Avgöra ärendet idag
NEJ=Återremittera ärendet
Med 26 JA-röster mot 22 NEJ-röster och 1 som avstår beslutar kommunfullmäktige att
återremittera ärendet.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 69/2021 02-18
Förslag till Miljöprogram för Ystads kommun 2021-2025
Avgöra ärendet idag=JA
Återremittera ärendet=NEJ

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

26
22
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)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Curt Hansson (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Mohammad Omran (KD)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Peter Lindhe (SD)
Mats Nilsson (M)
Håkan Eriksson (C)
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)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Marina Nilsson (MP)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Terese Grahn (S)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Martin Andersson (C)
Hans Christerson (C)
Lilian Borén (S)
Thomas Micha (S)
Kenny Fransson (S)
Lars Toftemar (-)

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

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 70

Dnr 2020/303

Anta taxehöjning för lunchpriser för pensionärer 2021
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar höjningen av taxan för en lunch för pensionärer som besöker
kommunens restauranger (Bellevue, Löderupsgården, Väderleksgatan och Räfsan), att gälla
från och med den 1 mars 2021.
Nytt pris för vardag-lördag 65 kronor
söndag och helgdag 70 kronor
För år 2022 och framåt indexregleras priset enligt konsumentprisindex, KPI med basår 2020
och juni månads indextal 336,84. Enhetspris för lunch inklusive måltidsdryck och kaffe,
därutöver valfritt inköpa av dessert.

Reservation
Moderaterna reserverar sig mot beslutet att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Liberalerna reserverar sig mot beslutet att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en översyn över självkostnadspriset för att kunna
prissätta såväl interna som externa måltidsköp korrekt. De externa lunchpriserna för
pensionärer föreslås bli detsamma inom samtliga restauranger som kostenheten driver,
oberoende av skillnader i produktionskostnader mellan olika kök. I priset ingår kaffe och
måltidsdryck, till skillnad mot idag då kaffe och dryck kostar extra.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 9 december 2020 att godkänna förslaget och
lämna det till kommunfullmäktiga för antagande.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse av avdelningschef Kost - Lokalvård Lotta Wallin 11 november 2020
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 9 december 2020 § 235
Beslut i kommunstyrelsen 27 januari 2021 § 21

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 70

Dnr 2020/303

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta höjningen av taxan för en lunch för
pensionärer som besöker kommunens restauranger (Bellevue, Löderupsgården,
Väderleksgatan och Räfsan), att gälla från och med den 1 februari 2021.
Nytt pris för vardag-lördag 65 kronor
söndag och helgdag 70 kronor

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar följande ändring och tillägg till kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Att taxan ska gälla från och med 1 mars 2021.
För år 2022 och framåt indexregleras priset enligt konsumentprisindex, KPI med basår 2020
och juni månads indextal 336,84. Enhetspris för lunch inklusive måltidsdryck och kaffe,
därutöver valfritt inköpa av dessert.
Per-Olof Lind (L) yrkar följande ändring och tillägg till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nytt pris 2021 för vardag-lördag 70 kronor
söndag och helgdag 75 kronor
Nytt pris för 2022 vardag-lördag 75 kronor
söndag och helgdag 80 kronor

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

För år 2023 och framåt indexregleras priset enligt konsumentprisindex, KPI, med basår 2020
och juni månads indextal 336,84
Annika Weitner (V) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) yrkande.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 70

Dnr 2020/303

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om att bifalla kommunstyrelsens förslag mot Per-Olof Linds (L)
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla Per-Olof Linds (L) förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=KS förslag
NEJ=P-O Linds förslag
Med 25 JA-röster mot 24 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur

55
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Anta taxehöjning för lunchpriser för pensionärer 2021
KS förslag=JA
P-O Linds förslag=NEJ

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Göran Göransson (-)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)
Hans Christerson (C)
Lilian Borén (S)
Thomas Micha (S)
Kenny Fransson (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)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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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 Landgren (SD)
Peter Lindhe (SD)
Mats Nilsson (M)
Klas Nilsson (SD)

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

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 71

Dnr 2020/319

Ändring i arbetsordning för fullmäktige samt i reglemente för
respektive styrelse/nämnd - Ystadsförslaget
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i arbetsordning och i respektive
styrelse/nämnds reglemente
I arbetsordning för kommunfullmäktige ska en paragraf ha följande lydelse:
Medborgarförslag Ystadsförslaget
XX § Styrelsen och övriga nämnder ska till fullmäktige lämna en redovisning
över inkomna Ystadsförslag en gång per år.
Följande ändring görs i kommunstyrelsens reglemente:
Särskilt om medborgarförslag Ystadsförslaget
20 § Kommunstyrelsens arbetsutskott ska fatta beslut om inlämnat Ystadsförslag
ska utredas vidare eller inte. Arbetsutskottet ska bereda förslagsställaren tillfälle att
närvara vid sammanträdet när ärendet bereds för att presentera sitt förslag. Om
förslaget ska utredas vidare övertas det av ansvarig nämnd för handläggning och
beslut inom fyra (4) månader. Förslagsställaren ska informeras om vidare
handläggning samt beslutet från utredande nämnd.

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Förslagsställaren får närvara under beredningen av ärendet vid arbetsutskottets
sammanträde men inte när beslut fattas och inte heller i de fall som anges i 6 kap. 25
§ tredje stycket kommunallagen.
Styrelsen och övriga nämnder ska till fullmäktige en gång per år lämna en
redovisning över inkomna Ystadsförslag.
Övriga nämnders reglementen ska ha följande lydelse:

Särskilt om medborgarförslaget Ystadsförslaget
XX § Kommunstyrelsens arbetsutskott kan överlåta till nämnden att fatta beslut om
Ystadsförslaget och det ska beredas så att nämnden kan fatta beslut inom fyra (4)
månader från det att förslaget väckts i kommunstyrelsens arbetsutskott, om det inte
finns särskilda skäl.
Förslagsställaren ska informeras om vidare handläggning samt beslutet från utredande
nämnd.
Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 71

Dnr 2020/319

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 14 maj 2020 att från och med den 1 januari 2021 införa
möjligheten att lämna in ett Ystadsförslag till kommunen. I samband med detta upphör
möjligheten att lämna in medborgarförslag.
Denna förändring innebär att en uppdatering ska göras i arbetsordningen för
kommunfullmäktige och i respektive styrelse/nämnds reglemente.
Ärendet är av administrativ art och behöver inte barnchecklistas.

Beslutsunderlag






Beslut i kommunfullmäktige 14 maj 2020 § 83
Riktlinjer för Ystadsförslaget
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 23 december 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 januari 2021 § 3
Beslut i kommunstyrelsen 27 januari 2021 § 16

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om följande ändring i arbetsordning och i
respektive styrelse/nämnds reglemente
I arbetsordning för kommunfullmäktige ska en paragraf ha följande lydelse:

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Medborgarförslag Ystadsförslaget
XX § Styrelsen och övriga nämnder ska till fullmäktige lämna en redovisning över
inkomna Ystadsförslag en gång per år.
Följande ändring görs i kommunstyrelsens reglemente:
Särskilt om medborgarförslag Ystadsförslaget
20 § Kommunstyrelsens arbetsutskott ska fatta beslut om inlämnat Ystadsförslag
ska utredas vidare eller inte. Arbetsutskottet ska bereda förslagsställaren tillfälle att
närvara vid sammanträdet när ärendet bereds för att presentera sitt förslag. Om
förslaget ska utredas vidare övertas det av ansvarig nämnd för handläggning och
beslut inom fyra (4) månader. Förslagsställaren ska informeras om vidare
handläggning samt beslutet från utredande nämnd.

Justerares signatur
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KF § 71

Dnr 2020/319

Förslagsställaren får närvara under beredningen av ärendet vid arbetsutskottets
sammanträde men inte när beslut fattas och inte heller i de fall som anges i
6 kap. 25 § tredje stycket kommunallagen.
Styrelsen och övriga nämnder ska till fullmäktige en gång per år lämna en
redovisning över inkomna Ystadsförslag.
Övriga nämnders reglementen ska ha följande lydelse:

Särskilt om medborgarförslaget Ystadsförslaget

XX § Kommunstyrelsens arbetsutskott kan överlåta till nämnden att fatta beslut om
Ystadsförslaget och det ska beredas så att nämnden kan fatta beslut inom fyra (4)
månader från det att förslaget väckts i kommunstyrelsens arbetsutskott, om det inte
finns särskilda skäl.

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Förslagsställaren ska informeras om vidare handläggning samt beslutet från
utredande nämnd.

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Myndighetsnämnden
Kulturnämnden
Gymnasienämnden
Valnämnden

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 72

Dnr 2020/318

Utbetalning av kommunalt partistöd för 2021
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att i förskott betala ut kommunalt partistöd för 2021 enligt
följande:
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

93 250 kronor
52 000 kronor
52 000 kronor
52 000 kronor
189 500 kronor
230 750 kronor
148 250 kronor
52 000 kronor

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning i förskott av kommunalt
partistöd enligt kommunallagen 4 kap. 32 §.
En årlig uppräkning av mandatstödet med 250 kronor per mandat ska ske under
mandatperioden 2019–2022.

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Partistödet består av
ett grundstöd, som uppgår till 24 500 kronor per parti för 2021 samt
ett mandatstöd, som uppgår till 13 750 kronor per mandat 2021
En skriftlig redovisning för år 2020 som visar att partistödet har använts för det ändamål
som anges i kommunallagen, ett granskningsintyg samt årsredovisningen för år 2020 ska
lämnas till kansliavdelningen
senast den 30 juni 2021.
Beslutet berör inte barn och unga då det är av administrativ karaktär.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 72

Dnr 2020/318

Beslutsunderlag





Riktlinjer för kommunalt partistöd
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 22 december 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 januari 2021 paragraf 2
Beslut i kommunstyrelsen 27 januari 2021 § 20

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i förskott betala ut kommunalt partistöd
för 2021 enligt följande:
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

93 250 kronor
52 000 kronor
52 000 kronor
52 000 kronor
189 500 kronor
230 750 kronor
148 250 kronor
52 000 kronor

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 73

Dnr 2020/74

Svar på motion om Purple Flag-ansökan för Ystad
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Adrian Magnusson (S) föreslås att enheten för marknad och näringsliv får
i uppdrag att se över möjligheten att utforma en Purple Flag-ansökan för Ystads kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över förslaget och ställer sig positiv till en ansökan
under vissa förutsättningar som bland annat avser att tillräckliga resurser avsätts för
ändamålet.

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

En levande stadskärna är något som de flesta städer strävar efter att åstadkomma och i Ystad
finns goda sådana förutsättningar. Det kommunövergripande målet för Ystad är att staden
ska vara en stark regional kärna i Skåne med en tydlig koppling till sitt omland. En stad där
vi använder varandras tillgångar som en gemensam resurs och tillsammans skapar hållbar
utveckling, attraktivitet och tillväxt för hela Skåne. Just tillsammans är en nyckel för att
nå framgång i det arbetet. Näringsidkare av olika slag, föreningar och kommunen måste
gemensamt hitta en modell som fungerar i Ystad – Ystadmodellen. Självklart är en del i detta
en stad som är trygg och säker att vistas i oavsett tid på dygnet. Målsättningen med Purple
flag-arbetet är alltså inte unik men kan vara en väg framåt men kräver att Ystad arbetar
anpassar sig efter ett koncept och att kommunen avsätter resurser för just certifieringen.
Förslaget är därför att Ledning o Utveckling förutsättningslöst får undersöka möjligheterna
för att utveckla stadskärnan tillsammans med andra intressenter. Med det ska motionen anses
besvarad.
Frågan om att göra en ansökan om Purple Flag berör inte barn eller unga, däremot berörs
barn och unga av en levande stadskärna
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 september 2020 beslutades att
låta Ungdomsfullmäktige yttra sig över motionen.
Presidiet i Ungdomsfullmäktige har den 20 november 2020 i sitt yttrande ställt sig bakom
allt arbete som bidrar till att utveckla en tryggare och mer levande stadskärna.
Ungdomsfullmäktige ser att resurserna bör användas på ett så effektivt vis som möjligt
och menar att även alternativa tillvägagångssätt bör ses över.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 73

Dnr 2020/74

Några av frågorna som Ungdomsfullmäktige ställer är:
 Man bör ställa sig frågor om vad man får för de avsatta resurserna i jämförelse till
vad man själv kan åstadkomma med samma medel?
 Finns möjligheten att skapa en egen modell som skulle fungera lika bra och dessutom
vara anpassad specifikt för Ystad?

Beslutsunderlag











Motion (S) om Purple Flag-ansökan för Ystad 19 mars 2020
Beslut i kommunfullmäktige 19 mars 2020 paragraf 59
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 10 juni 2020 paragraf 102
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande över motion om Purple Flag-ansökan för Ystad
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 6 juli 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 september 2020 paragraf 97
Yttrande från Ungdomsfullmäktige 20 november 2020
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 22 december 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 januari 2021 paragraf 7
Beslut i kommunstyrelsen 27 januari 2021 § 23

Förslag till beslut

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslut skickas till:
Adrian Magnusson (S)
Marknads -och näringslivsenheten

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 74

Dnr 2020/196

Svar på motion om vildsvinskött på menyn
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslås att vildsvinskött blir ett naturligt inslag på de menyer vi råder över.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen och anfört bland annat följande.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kostenhet följer Livsmedelsverkets arbete och
rekommendationer. Just för att kunna komplettera utbudet av köttråvaror till de måltider
som kommunen tillagar har kostenheten initierat en upphandling av hjort samt vildsvinskött.
I samarbete med kommunens inköpsenhet pågår upphandlingen under hösten 2020, där krav
för att säkerställa fullgod kvalitet på köttet är specificerat enligt de möjligheter som lagen om
offentlig upphandling ger.
Gymnasienämnden har också yttrat sig över motionen och anfört att de ser positivt på att
Ystads Gymnasium använder vildsvinskött i delar av matlagningen men att en upphandling
behöver ske som säkerställer tillgången och där priset överensstämmer med de budgeterade
medlen för skolmåltider.
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Av samhällsbyggnadsnämndens och gymnasienämndens yttranden framgår att man redan
arbetar med att söka få in vildsvinskött på menyerna genom upphandling samt har ett
positivt ställningstagande till detta. Med anledning av det ska motionen anses besvarad.
Barn och unga bedöms beröras av frågan men den har ingen negativ påverkan för barn eller
äldre eftersom vildsvinsköttet kommer användas som fläskfärs används idag. I den mån
vildsvinskött serveras som grytbitar kommer det tydligt framgå på menyerna.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 74

Dnr 2020/196

Beslutsunderlag










Motion (SD) om vildsvinskött på menyn 20 augusti 2020
Beslut i kommunfullmäktige 20 augusti 2020 § 138
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 18 november 2020 § 211
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden över motion om vildsvinskött på menyn
Beslut i gymnasienämnden 30 oktober 2020 § 132
Yttrande från gymnasienämnden över motion om vildsvinskött på menyn
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 5 januari 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 januari 2021 § 5
Beslut i kommunstyrelsen 27 januari 2021 § 24

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Göran Göransson (-) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om att bifalla kommunstyrelsens förslag mot Jan-Åke Isakssons
(SD) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=KS förslag
NEJ=J-Å Isakssons förslag
Med 35 JA-röster mot 10 NEJ-röster och 4 som avstår beslutar kommunfullmäktige att
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslut skickas till:
Sverigedemokraterna
Samhällsbyggnadsnämnden
Gymnasienämnden
Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 74/2021 02-18
Svar på motion om vildsvinskött på menyn
KS förslag=JA
J-Å Isakssons förslag=NEJ
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Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

35
10
4
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)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Curt Hansson (M)
Per-Olof Lind (L)
Mohammad Omran (KD)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Terese Grahn (S)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Mats Nilsson (M)
Håkan Eriksson (C)
Lilian Borén (S)
Thomas Micha (S)
Kenny Fransson (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Göran Göransson (-)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Peter Lindhe (SD)
Klas Nilsson (SD)
Lars Toftemar (-)
Madeleine S Hägg (C)
Martin Andersson (C)
Hans Christerson (C)

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

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 75

Dnr 2020/75

Svar på Motion - Minimera inköpen av ekologisk odlade
livsmedel
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Sverigedemokraterna föreslås att Ystads kommun minskar inköpen av
ekologiskt producerade livsmedel till förmån för konventionellt producerade i syfte att
minska kommunens kostnader och klimatpåverkan.
Kommunerna har både ett ansvar och en stor möjlighet att påverka utvecklingen i miljön
genom sin roll som verksamhetsutövare, upphandlare, inköpare, myndighet,
kunskapsspridare och föredöme. Genom att ställa hållbarhetskrav vid upphandling har
kommunen möjlighet att minska sin egen miljöpåverkan samtidigt som marknaden får
en tydlig signal att hållbarhet är ett kundkrav.

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Alla inköp och upphandlingar som görs ska följa Ystads kommuns Inköps- och
upphandlingspolicy. I denna framgår att: Miljöhänsyn och sociala hänsyn ska vägas in som
krav och kriterier bland andra och vara relevanta och rimliga till den vara eller tjänst som
upphandlas. Kraven ska baseras på gällande miljömål och åtgärdsprogram samt tillgänglig
vetenskaplig forskning och information. Vid inköp av varor och tjänster bör alltid svenska
lagar och standarder vara vägledande för vilka miljökrav som ska ställas.
Under 2020 sker en utveckling av Ystads kommuns inköpsprocess. Målbilden är en enhetlig
inköpsprocess som präglas av kostnadseffektiva och verksamhetsutvecklande inköpsrutiner
till gagn för alla nämnders och bolags verksamheter.
En del i detta arbete är att se över vilka krav och kriterier som ska ställas vid inköp av varor.
I detta arbete beaktas bland annat Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för att
säkerställa ett helhetsperspektiv och att upphandlande verksamhet ställer relevanta krav
kopplat till respektive produktgrupp. Hållbarhetskriterierna tar hänsyn till de nationella
miljömålen, andra hållbarhetsperspektiv, vilka behov upphandlande myndigheter och enheter
har, konkurrensaspekter, mindre företags möjligheter att delta med mera.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 75

Dnr 2020/75

Beslutsunderlag



Motion (SD) gällande att Minimera inköpen av ekologiskt odlade livsmedel den
19 mars 2020
Beslut i kommunfullmäktige 19 mars 2020 § 60





Tjänsteskrivelse av folkhälsostrateg Carolina Palm 31 augusti 2020
Beslut i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 5 november 2020 § 35
Beslut i kommunstyrelsen 25 november 2020 § 231

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Gunilla Andersson (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar att motionen avslås.
Paul Svensson (SD) yrkar bifall till motionen.
Kent Mårtensson (S) yrkar avslag på motionen.
Eva Bramsvik Håkansson (C) yrkar avslag på motionen.
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Mårten Mårtensson (S) yrkar avslag på motionen.

Beslutsgång
Ordförande frågar fullmäktige om fullmäktige anser att motionen ska avslås, om den
ska bifallas eller om den ska anses besvarad och finner att den ska anses besvarad.
Omröstning begärs.
För att få fram ett motförslag till kommunstyrelsens förslag ställer ordförande förslaget
om att bifalla motionen mot förslaget om att motionen ska anses besvarad och finner att
motförslaget ska vara att motionen anses besvarad.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 75

Dnr 2020/75

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=Besvarad
NEJ=Bifall
Med 17 JA-röster mot 9 NEJ-röster och 23 som avstår beslutar kommunfullmäktige att
motförslaget till kommunstyrelsens förslag ska vara att motionen ska anses besvarad.
Ordförande ställer förslaget om att avslå motionen mot förslaget om att motionen ska
anses besvarad och finner att den ska anses besvarad.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=KS förslag
NEJ=Motionen anses besvarad
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Med 23 JA-röster mot 26 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att motionen ska
anses besvarad.

Beslut skickas till:
Sverigedemokraterna

Justerares signatur
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Besvarad=JA
Bifall=NEJ
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Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

17
9
23
0

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Curt Hansson (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Mohammad Omran (KD)
Mats Nilsson (M)
Håkan Eriksson (C)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Peter Lindhe (SD)
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)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Marina Nilsson (MP)

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
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
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Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Martin Andersson (C)
Hans Christerson (C)
Lilian Borén (S)
Thomas Micha (S)
Kenny Fransson (S)

Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
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KS förslag=JA
Motionen anses besvarad=NEJ
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Resultat
Ja
23
Nej
26
Frånvarande 0
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)
Lilian Borén (S)
Thomas Micha (S)
Kenny Fransson (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)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Curt Hansson (M)
Per-Olof Lind (L)

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
Nej
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Göran Göransson (-)
Mohammad Omran (KD)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Peter Lindhe (SD)
Mats Nilsson (M)
Hans Christerson (C)
Klas Nilsson (SD)

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

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 76

Dnr 2021/13

Revidering av arbetsmiljöpolicy
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige fastställer arbetsmiljöpolicyn.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljöpolicyn har reviderats med anledning av att nuvarande arbetsmiljöpolicy gällde
fram till och med 2019. Förändringarna som har gjorts är att uppdatera språket och visionen
om vad Ystads kommun anser är en bra arbetsmiljö samt hur Ystads kommun som
arbetsgivare vill arbeta med dessa frågor. Förtydligande har även gjorts kring
arbetsmiljömålet samt vikten av att respektive verksamhet anpassar detta till sin verksamhet.

Beslutsunderlag




Arbetsmiljöpolicy daterat 11 januari 2021
Tjänsteskrivelse av HR-specialist Emma Sjöström 11 januari 2021
Beslut i kommunstyrelsen 27 januari 2021 § 18

Förslag till beslut

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa arbetsmiljöpolicyn.

Beslut skickas till:
HR-avdelningen, HR-specialist Emma Sjöström

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 77

Dnr 2020/269

Förändringar i kostens innehåll och justerade avgifter inom
Social Omsorg
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 22 oktober 2020 att föreslå kommunfullmäktige förändringar i
kostens innehåll och att justera avgifterna inom Social Omsorg.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse av utredare Erika Hult 17 september 2020
Minnesanteckningar från möte 9 oktober 2020, Pensionärsråd och Tillgänglighetsråd
Beslut i socialnämnden 22 oktober 2020 § 160
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2020 § 133
Beslut i kommunstyrelsen 25 november 2020 § 233

Förslag till beslut

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att justera avgifterna för kost inom
både ordinärt boende och särskilt boende från och med 1 januari 2021 i enlighet med
kommunens självkostnad vilket blivit beräknat till följande:
Matdistribution 65 kronor per portion (tillval av färska grönsaker är kostnadsfritt)
Måltidsabonnemang särskilt boende och korttid 120 kronor per dygn
Korttidsvistelse barn 84 kronor upp <14 år ≥14år 120 kronor
Detta ska regleras årligen enligt konsumentprisindex KPIF med basår juni 2020.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen ska följa Region
Skånes avgifter för kosttillägg, sondnäring, berikningsprodukter och förtjockningsmedel. Vid
förändringar av regionens avgifter kommer kommunen framåt att göra samma förändringar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införa jämkning från och med
1 januari 2021 av kostavgiften för de brukare som har ett underskott i sitt avgiftsutrymme.
Jämkningen blir i paritet med underskottet och kan aldrig bli större än det förhöjda
minimibeloppet för fördyrad kost.
Avgiftsförändringen införs när förändringen av kostens innehåll kan verkställas.
Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 77

Dnr 2020/269

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Göran Göransson (-) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Kevin Rasmussen (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Eva Bramsvik Håkansson (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) avslagsyrkande.
Annika Weitner (V) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) avslagsyrkande.
Kristina Bendz (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering.
Kommunfullmäktigeledamöter som var med vid en dragning av detta ärende i
kommunstyrelsen upplever att det som presenterades där inte stämmer överens med den
beskrivning som finns i förslag till beslut. Uppdraget blir därför att förtydliga vad beslutet
innebär och när de olika delarna i förslaget ska genomföras. Det är också önskvärt att
förslaget föredras i kommunfullmäktige inför beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om att avgöra ärendet idag mot förslaget att återremittera
ärendet och finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=Avgöras idag
NEJ=Återremittera
Med 36 JA-röster mot 13 NEJ-röster har kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet
idag.
Ordförande ställer förslaget om att bordlägga ärendet mot förslaget att avgöra ärendet idag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att bordlägga ärendet.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 77

Dnr 2020/269

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=Bordlägga
NEJ=Avgöras idag

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Med 26 JA-röster mot 23 NEJ-röster har kommunfullmäktige beslutat att bordlägga ärendet.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 18 mars 2020

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 77/2021 02-18
Förändringar i kostens innehåll och justerade avgifter inom Social Omsorg
Avgöras idag=JA
Återremittera=NEJ

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Resultat
Ja
36
Nej
13
Frånvarande 0
Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Curt Hansson (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Mohammad Omran (KD)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Peter Lindhe (SD)
Mats Nilsson (M)
Thomas Micha (S)
Kenny Fransson (S)
Klas Nilsson (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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Kristina Bendz (M)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)
Hans Christerson (C)
Lilian Borén (S)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Förändringar i kostens innehåll och justerade avgifter inom Social Omsorg
Bordlägga=JA
Avgöras idag=NEJ

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Resultat
Ja
26
Nej
23
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)
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)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Peter Lindhe (SD)
Mats Nilsson (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)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Göran Göransson (-)
Ros-Marie Johansson (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Isabelle Strandhagen (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)
Hans Christerson (C)
Lilian Borén (S)
Thomas Micha (S)
Kenny Fransson (S)

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

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 78

Dnr 2020/279

Strategier och riktlinjer för parkering, Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar Strategier och riktlinjer för parkering, Ystads kommun.
Strategier och riktlinjer för parkering, Ystads kommun, ersätter Parkeringsplan för Ystads
centrum från 2009 samt parkeringsnorm från 1992.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 november 2020 att godkänna förslaget till
Strategier och riktlinjer för parkering, Ystads kommun och överlämna till
kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag




Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066









Beslut av Byggnadsnämnden den 17 november 1992, § 218 om Parkeringsnorm
Beslut av samhällsbyggnadsnämnden om Parkeringsplan för Ystads centrum
den 17 februari 2010, § 29
Beslut av samhällsbyggnadsnämnden den 20 maj 2020, § 81 beslut om remissutskick
av Strategi och riktlinjer för parkering, Ystads kommun
Strategier och riktlinjer för parkering, Ystads kommun den 2 november 2020
Remissredogörelse Strategier och riktlinjer för parkering, Ystads kommun
den 2 november 2020
Barnchecklista för Strategier och riktlinjer för parkering, Ystads kommun
den 2 november 2020
Tjänsteskrivelse av trafikplanerare Emma Holgersson 2 november 2020
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 18 november 2020 § 195
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december 2020 § 140
Beslut i kommunstyrelsen 16 december 2020 § 248

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 78

Dnr 2020/279

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Strategier och riktlinjer för parkering,
Ystads kommun.
Strategier och riktlinjer för parkering, Ystads kommun, ersätter Parkeringsplan för Ystads
centrum från 2009 samt parkeringsnorm från 1992.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar återremiss av ärendet med följande motivering.
Återremissyrkande riktar sig till att yttranden från Sverigedemokraterna och Företagarna
Ystad ska tas på större allvar och att dessa intuitioner och förslag som inte finns med ska
finnas med i strategier och riktlinjer för parkering.
Även så beslutades det efter en motion från oss gällande månadskort för parkeringen vid
Ystads Arena att parkeringsutredningen skulle ge svar på detta, för att det hela skulle
utnyttjas så effektivt som möjligt. Vi anser att detta ska vara mer konkret beskrivet i denna
strategi och riktlinjer för parkering.
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget om att avgöra ärendet idag mot förslaget om att återremittera
ärendet och finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=Avgöras idag
NEJ=Återremittera
Med 40 JA-röster mot 9 NEJ-röster har kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 78/2021 02-18
Strategier och riktlinjer för parkering, Ystads kommun
Avgöras idag=JA
Återremittera=NEJ

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Resultat
Ja
40
Nej
9
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)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (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)
Isabelle Strandhagen (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Martin Andersson (C)
Mats Nilsson (M)
Håkan Eriksson (C)
Hans Christerson (C)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Lilian Borén (S)
Thomas Micha (S)
Kenny Fransson (S)
Riccard Axtelius (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 79

Dnr 2021/27

Revidering av kommunstyrelsens nyupplåningsram 2021
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har under 2021 rätt att uppta nya lån med
400 miljoner kronor. Nyupplåning för kommunens bolag i Ytornet AB ingår i det beloppet.

Sammanfattning av ärendet
I samband med kommunens årliga budgetbeslut fastställs kommunstyrelsens rätt att uppta
nya lån.
Budgetbeslutet för år 2021 kommunfullmäktige paragraf 195 beviljar kommunstyrelsen rätt
att under 2021 uppta nya lån med 40 mkr. Beloppet har beräknats utifrån bland annat
förväntad nivå av investeringsutgifter och likviditet vid årets ingång.
Mindre än prognostiserat av den beslutade investeringsutgiften för 2020 har färdigställts
under året vilket innebär att drygt 250 mkr flyttas över till 2021. Lägre nyupplåning under
2020 än beräknat medför att den ingående likviditeten år 2021 är lägre än budgeterat. En
samlad bedömning blir därmed att kommunstyrelsens rätt att uppta nya lån under 2021
behöver justeras till 400 mkr för att likvidmässigt hantera nyinvesteringar 2021 samt
eftersläpande investeringar från 2020.

Beslutsunderlag


Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066




Beslut i kommunfullmäktige 19 november 2020 paragraf 195 Budget 2021 samt
ekonomiplan för 2022, 2023 och 2024
Tjänsteskrivelse av redovisningschef Carola Nilsson 19 januari 2021
Beslut i kommunstyrelsen 27 januari 2021 § 19

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen har under 2021 rätt att uppta nya lån med 400 miljoner kr.
Nyupplåning för kommunens bolag i Ytornet AB ingår i det beloppet.
Beslut skickas till:
Ledning & utveckling redovisningschef Carola Nilsson

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 80

Dnr 2020/199

Digitala sammanträden för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges respektive ledamöter äger rätt att delta
på fullmäktiges möten på distans. Rutiner för sammanträden på distans avseende
kommunfullmäktige ska då följas.

Sammanfattning av ärendet
Möjligheten för kommunfullmäktiges ledamöter att delta på distans har blivit aktuellt på
grund av rådande pandemi i covid-19 och för att på det viset tillse att det demokratiska
arbetet inte förhindras eller försvåras i arbetet med att minska smittspridningen. För att tillse
att distansdeltagande ledamöter uppfyller kommunallagens bestämmelser under sin närvaro
ska kompletterande rutiner för sammanträden på distans avseende kommunfullmäktige
följas.
Kommunfullmäktiges arbetsordning kommer också att kompletteras med en bestämmelse
om att deltagande på distans enligt kommunallagens regler får ske.
Förslaget är därför att av ovan skäl anta förslaget om att kommunfullmäktiges respektive
ledamöter äger rätt att delta på distans.
Förslaget bedöms kunna beröra barn och unga men förslaget bedöms inte få någon negativ
påverkan på dem.

Beslutsunderlag

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066






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
Rutiner för sammanträden på distans avseende kommunfullmäktige
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 9 februari 2021
Beslut i kommunstyrelsen 18 februari 2021 § 26

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 80

Dnr 2020/199

Förslag till beslut

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunfullmäktiges
respektive ledamöter äger rätt att delta på fullmäktiges möten på distans. Rutiner för
sammanträden på distans avseende kommunfullmäktige ska då följas.

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

2021-02-18

KF § 81

Dnr 2020/198

Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige A 16 01
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att texten ”eller flera ledamöter” inte stryks i punkt 5.2 sidan
9 under paragraf 34, en motion.
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i punkt 11: Ledamot som önskar delta på
distans ska senast sex timmar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Om en
ledamot anmäler närvaro på distans senare än så, ska ordförande avgöra om ledamoten kan
närvara på distans.
Kommunfullmäktige antar arbetsordning för kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i beslut från den 25 november 2020 § 239, fattat beslut om revidering
av arbetsordning för kommunfullmäktige.

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Nu liggande förslag till en ytterligare revidering avser en ny punkt, § 11 i beslutsförslaget,
som alltså är ett tillägg. Förslaget handlar om att fullmäktige får sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud-och bildöverföring
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar före sammanträdet anmäla
detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Möjligheten för kommunfullmäktiges ledamöter att delta på distans har blivit aktuellt på
grund av rådande pandemi i covid-19 och för att på det viset tillse att det demokratiska
arbetet inte förhindras eller försvåras i arbetet med att minska smittspridningen. Detta förslag
till beslut korrelerar även med ett annat föreliggande förslag till beslut om att skapa möjlighet
för kommunfullmäktiges ledamöter att få närvara på distans. Förslaget är därför att av ovan
skäl anta föreslaget tillägg i reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
Förslaget bedöms inte beröra barn och unga då förslaget endast är av administrativ karaktär.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 81

Dnr 2020/198

Beslutsunderlag




Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige A 16 01
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 9 februari 2021
Beslut i kommunstyrelsen 18 februari 2021 § 27

lag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att texten ”eller flera ledamöter” inte stryks
i punkt 5.2 sidan 9 under paragraf 34, en motion.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om följande ändring i punkt 11: Ledamot
som önskar delta på distans ska senast sex timmar före sammanträdet anmäla detta till
fullmäktiges kansli. Om en ledamot anmäler närvaro på distans senare än så, ska ordförande
avgöra om ledamoten kan närvara på distans.

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsordning för
kommunfullmäktige.

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen kommunal författningssamling

Justerares signatur

92

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 82

Dnr 2020/270

Avfallstaxor 2021
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar nya avfallstaxor för år 2021 och att de gäller från och med 18
februari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i beslut från den 25 november 2020 § 237, fattat beslut om nya
avfallstaxor för 2021 samt att dessa ska börja gälla från och med den 1 januari 2021.
Nu liggande förslag till beslut innebär ingen ändring av taxorna i sig utan endast en ändring
av datumet för när de nya avfallstaxorna ska börja gälla. Nytt föreslaget startdatum är den 18
februari 2021, vid kommande kommunfullmäktigemöte. Skälet till föreslagen ändring är för
att kommuner inte får fatta beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna.
Detta framgår av 2 kap. 4 § kommunallagen. Förslaget är därför att besluta om att ändra
datum för ikraftträdande av avfallstaxorna så att de blir gällande från den dagen de beslutas i
kommunfullmäktige.
Förslaget bedöms inte beröra barn och unga då förslaget endast är av administrativ karaktär.

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Beslutsunderlag







Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 21 oktober 2020 paragraf 169
Tjänsteskrivelse av handläggare Catarina Göransson, 14 oktober 2020
Taxor 2021 Avfall-Förslag
Beslut i kommunstyrelsen 25 november 2020 paragraf 237
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 9 februari 2021
Beslut i kommunstyrelsen 18 februari 2021 § 28

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nya avfallstaxor för år 2021 och att
de gäller från och med 18 februari 2021.
Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur

93

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 83

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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066






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

94

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 84

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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

Kommunfullmäktige tar del av kommunstyrelsens svar på granskning av inköpsprocessen.

Beslut skickas till:
Revisionen

Justerares signatur

95

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 85

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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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

Beslut skickas till:
Revisionen

Justerares signatur

96

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 86

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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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, t.ex. vid strandvägen

Beslut skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur

97

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 87

Dnr 2021/14

Interpellation om tillagningskök till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per-Olof Lind (L)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

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

Beslutsunderlag

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066



Interpellation registrerad den 12 januari 2021

Justerares signatur

98

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 88

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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066



Motionen (-) registrerad den 6 januari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen/Kansliavdelningen

Justerares signatur

99

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 89

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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066



Motion (S) registrerad den 12 januari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen/kansliavdelningen

Justerares signatur

100

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 90

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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066



Motion från (S) registrerad 13 januari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen/kansliavdelningen

Justerares signatur

101

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 91

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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066



Motion från (S) registrerad den 13 januari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen/kansliavdelningen

Justerares signatur

102

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 92

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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066



Motion från (S) registrerad den 13 januari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen/kansliavdelningen

Justerares signatur

103

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 93

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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066



Motion från (S) registrerad 15 januari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen/kansliavdelningen

Justerares signatur

104

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 94

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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066



Motion från (V) registrerad den 17 januari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen/kansliavdelningen

Justerares signatur

105

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 95

Dnr 2021/23

Interpellation om "Ianspråktagande av allmän platsmark" till
ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

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

Beslutsunderlag

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066



Interpellation (-) registrerad 18 januari 2021

Justerares signatur

106

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 96

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: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066



Motion från (S) registrerad den 18 januari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen/kansliavdelningen

Justerares signatur

107

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 97

Dnr 2021/33

Interpellation till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Glemmingebro IF och klubblokal
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

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

Beslutsunderlag

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066



Interpellation registrerad 20 januari 2021

Justerares signatur

108

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 98

Dnr 2021/29

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

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

Beslutsunderlag

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066



Motion (S) registrerad den 19 januari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen/kansliavdelningen

Justerares signatur

109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 99

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) och Kevin Rasmussen (S) har lämnat in en motion om God tillagad mat
på Ljuskällan.

Beslutsunderlag

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066



Motion (S) registrerad den 19 januari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen/kansliavdelningen

Justerares signatur

110

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 100

Dnr 2021/28

Enkel fråga ställd till ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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

Justerares signatur

111

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 101

Dnr 2021/33

Svar på interpellation till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden - Glemmingebro IF och
klubblokal
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att denna punkt ska utgå då svar på interpellationen redan har
lämnats under paragraf 97.

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

Beslutsunderlag

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066



Interpellation registrerad 20 januari 2021

Justerares signatur

112

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 102

Dnr 2021/28

Svar på Enkel fråga ställd till ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att punkten ska utgå då svaret på den enkla frågan redan har
lämnats under paragraf 100.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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

Justerares signatur

113

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 103

Dnr 2021/14

Svar på Interpellation om tillagningskök till
samhällsbyggnadsnämndens ordforande Per-Olof Lind (L)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att punkten ska utgå då svaret på interpellationen redan har
lämnats under paragraf 87.

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

Beslutsunderlag

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066



Interpellation registrerad den 12 januari 2021

Justerares signatur

114

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 104

Dnr 2021/23

Svar på Interpellation om "Ianspråktagande av allmän
platsmark" till ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att punkten ska utgå då svaret på interpellationen redan har
lämnats under paragraf 95.

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

Beslutsunderlag

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066



Interpellation (-) registrerad 18 januari 2021

Justerares signatur

115

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 105

Dnr 2021/33

Svar på Interpellation till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden - Glemmingebro IF och
klubblokal
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att denna punkt ska utgå då svar på interpellationen
redan har lämnats under paragraf 97.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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

Justerares signatur

116

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 106

Dnr 2021/28

Svar på Enkel fråga ställd till ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att punkten ska utgå då svaret på den enkla frågan
redan har lämnats under paragraf 100.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066

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

Justerares signatur

117

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 107

Dnr 2021/40

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

Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna Paul Svensson (SD), Jan-Åke Isaksson (SD) och Michael Michaelsen (SD) har
lämnat en motion om mellanboende för demenssjuka.

Beslutsunderlag

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066



Motion (SD) registrerad 27 januari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen/kansliavdelningen

Justerares signatur

118

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 108

Dnr 2021/48

Motion om Vässa SYSAVs mål, minska förbränningen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och lämnar den till kommunstyrelsen
för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Brante (V) och ledamoten Annika Weitner (V) har lämnat en motion om
Vässa SYSAVs mål, minska förbränningen.

Beslutsunderlag

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066



Motion (V) registrerad den 2 februari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen/kansliavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 109

Dnr 2021/53

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

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Lars Toftemar (-) har lämnat en motion om Elenergiförsörjning.

Beslutsunderlag

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066



Motion (-) registrerad 9 februari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen/kansliavdelningen

Justerares signatur

120

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 110

Dnr 2021/55

Interpellation om tillagningskök till ordförande i
Socialnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bordlägger interpellationen.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Roger Jönsson (S) har lämnat in en interpellation om ”tillagningskök” till
ordföranden i socialnämnden.

Beslutsunderlag

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066



Interpellation (S) registrerad 9 februari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen/kansliavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-18

KF § 111

Dnr 2021/60

Motion om att utöka antalet återvinningsstationer i centrala
Ystad, samt intensifiera arbetet med hushållsnära insamling i
enlighet med Ystads egna miljömål
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och lämnar den till kommunstyrelsen
för handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Brante (V) och ledamoten Annika Weitner (V) har lämnat in en motion
om att utöka antalet återvinningsstationer i centrala Ystad, samt intensifiera arbetet med
hushållsnära insamling i enlighet med Ystads egna miljömål.

Beslutsunderlag

Signature reference: 13d9f55b-1b52-4c86-81f1-790df9ea9066



Motion (V) registrerad den 16 februari 2021

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen/kansliavdelningen

Justerares signatur
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