SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-11-18

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Gamla Rådhuset Knutssalen, Stortorget klockan 13:00-19:18

Beslutande

Se sidan 2

Övriga
närvarande

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Per-Einar Larsson (M)
Karin Olsson Lindström (L)
Ann-Marie Fasth (L)
Håkan Damm Thorén (KD)
Kenny Fransson (S)
Riccard Axtelius (S)
Gunilla Olsson (S)
Jonas Pettersson (V)
Magnus Hörnblad (MP)
Lisa Syrén Mandelkonvalj, sekreterare

Utses att justera

Cecilia Magnusson-Svärd (S), Kristina Bendz (M), §§ 279-287
ersättare Jan-Åke Isaksson (SD), §§ 288-294

Digital justering

Digitalt justerat 2021-12-02 14:00

Paragrafer:

279-294

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………………………
Cecilia Magnusson-Svärd (S), Kristina Bendz (M), §§ 279-287

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

ersättare Jan-Åke Isaksson (SD), §§ 288-294

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-11-18

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-03

Datum när anslaget tas ned

2021-12-25

Förvaringsplats för protokollet

Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

Beslutande

Sammanträdesdatum
2021-11-18

Henrik Plantin (M), ordförande
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M) paragraferna 279-287, gick kl. 18:55
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Mohammad Omran (KD)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Lars Toftemar (-)
Ros-Marie Johansson (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD), jäv paragraf 284
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Peter Lindhe (SD) paragraferna 279-287, gick kl.18:53
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Madeleine S Hägg (C)
Henrik Berven (C) paragraferna 279-287, gick kl. 18:53
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C) paragraferna 279, 286-294, kom kl. 13:43
Lilian Borén (S) ersätter Shukrije Rama-Pllashniku (S)
Thomas Micha (S) ersätter Isabelle Strandhagen (S)
Klas Nilsson (SD) ersätter Thomas Heinrich (SD)
Bengt Gunnarsson (SD) ersätter Tomas Landgren (SD)
Håkan Eriksson (C) ersätter Eva Bramsvik-Håkansson (C)
Mats Nilsson (M) ersätter Lennart Johansson (M)
Paula Nilsson (M) ersätter Curt Hansson (M)
Kent Svensson (M) ersätter Kristina Bendz (M) paragraferna 288-294

Justerares
signatur
2
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Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

Hans Christerson (C) ersätter Martin Andersson paragraferna 280-285
Hans Christerson (C) ersätter Henrik Berven paragraferna 288-294
Peter Linder (SD) ersätter Michael Michaelsen (SD) paragrafen 284
Peter Linder (SD) ersätter Peter Lindhe (SD) paragraferna 288-294

Justerares
signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-11-18

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf

§ 279

§ 280

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

§ 281

Ärende
Bordlagd - Val av ledamot och ordförande i
kommunstyrelsen, ledamot och ordförande i
krisledningsnämnden, ombud vid Skånes
kommuner förbundsmöten samt ledamot i
Sydöstra Skånes samarbetskommitté från den 1
mars 2022
Godkänna Delårsrapport 31 augusti 2021 Sydöstra
Skånes Räddningstjänstförbund
Godkänna Delårsrapport för YstadÖsterlenregionens miljöförbund 31 augusti 2021

Diarienr

Sida

2021/293 5 - 8

2021/364 9
2021/339 10

§ 282

Fördelning av utökad skolmiljard

2021/340 11 - 12

§ 283

Budgetuppföljning 2021, åtgärdsplaner

2021/351 13 - 15

§ 284

Avgifter för uteservering under 2022

2021/349 16 - 21

§ 285

Förslag till avfallstaxor 2022

2021/343 22 - 23

§ 286

Förslag till VA-taxa för brukningsavgifter 2022

2021/344 24

§ 287

Budget 2022 samt ekonomiplan för 2023, 2024 och
2025

2021/5

§ 288

Återtagande av motion om Låt oss kartlägga våldet

2021/368 40

§ 289

Svar på motion om att ha äldreperspektiv när
beslut ska fattas

2021/15

41 - 45

§ 290

Svar på motion om Byggestetiskt råd

2021/7

46 - 47

2021/48

48 - 49

§ 291
§ 292
§ 293
§ 294

Svar på motion om Vässa SYSAVs mål, minska
förbränningen
Motion om Låt oss kartlägga våldet i Ystads
kommun!
Enkel fråga ställd till ordförande i
gymnasienämnden angående situationen kring
matsalen på Ystad Gymnasium
Motion om Vässa SYSAVs mål, minska
förbränningen

Justerares
signatur
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25 - 39

2021/392 50
2021/394 51
2021/398 52

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-11-18

KF § 279

Dnr 2021/293

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

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

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

•
•
•
•

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

Beslutsunderlag
•

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

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar att ärendet bordläggs.
Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-11-18

KF § 279

Dnr 2021/293

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om att bordlägga ärendet mot förslaget om att avgöra ärendet
idag och finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=Ärendet avgörs idag
NEJ=Bordläggning
Med 24 JA-röster mot 25 NEJ-röster har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget att
bordlägga ärendet.

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 279/2021-11-18
Bordlagd - Val av ledamot och ordförande i kommunstyrelsen, ledamot och ordförande i
krisledningsnämnden, ombud vid Skånes kommuner förbundsmöten samt ledamot i Sydöstra
Skånes samarbetskommitté från den 1 mars 2022
Ärendet avgörs idag=JA
Bordläggning=NEJ

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

Resultat
Ja
Nej

24
25

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Mohammad Omran (KD)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Mats Nilsson (M)
Paula Nilsson (M)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
Peter Linder (SD)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Göran Göransson (-)
Marina Nilsson (MP)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Marcus Bräutigam (MP)
Lars Toftemar (-)
Ros-Marie Johansson (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Madeleine S Hägg (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)
Hans Christerson (C)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)

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

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-11-18

KF § 280

Dnr 2021/364

Godkänna Delårsrapport 31 augusti 2021 Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per 31 augusti 2021 för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har beslutat att godkänna
delårsrapporten per 31 augusti 2021 och överlämna den till medlemskommunerna.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Beslut i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 27 september 2021 paragraf 36
Delårsrapport 31 augusti 2021 SÖRF
EY - Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2021
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 31 augusti 2021
Beslut i kommunstyrelsen 27 oktober 2021 paragraf 211

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport per 31 augusti
2021 för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

Föredragande
Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

Bruno Andersson, ordförande Revisionen

Beslut skickas till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-11-18

KF § 281

Dnr 2021/339

Godkänna Delårsrapport för Ystad-Österlenregionens
miljöförbund 31 augusti 2021
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för Ystad-Österlenregionens miljöförbund per
31 augusti 2021.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har beslutat att godkänna
delårsrapporten per 31 augusti 2021 och överlämnar den till respektive medlemskommun.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Delårsrapport för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 31 augusti 2021
Tertialuppföljning januari-augusti 2021
Beslut i Direktionen 22 september 2021 paragraf 70 Uppföljning tertial 2 2021-01-01
till 2021-08-31
Beslut i kommunstyrelsen 27 oktober 2021 paragraf 210

Förslag till beslut

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport för YstadÖsterlenregionens miljöförbund per 31 augusti 2021.

Beslut skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-11-18

KF § 282

Dnr 2021/340

Fördelning av utökad skolmiljard
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att gymnasienämndens ram för 2021 höjs med 678 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker genom att finansförvaltningens anslag för
Generella statsbidrag höjs med samma belopp.

Sammanfattning av ärendet
Skolverket fick inför 2021 ett anslag på totalt 1 miljard kronor att fördela till landets
kommuner. Syftet med anslaget är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att
säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots Covid pandemin.
Utifrån en rekommendation från Rådet för kommunal redovisning ska kommunens erhållna
bidrag redovisas som ett generellt statsbidrag och intäkten hamnar därmed inom den så
kallade Finansförvaltningen. För att pengarna skulle komma berörda nämnder till del
beslutade kommunfullmäktige i april 2021, paragraf 132, att öka den budgeterade intäkten
Generella statsbidrag (inom Finansieringen) med 2 686 000 kronor, det vill säga motsvarande
kommunens erhållna bidrag. Denna budgetjustering gav utrymme att öka barn- och
utbildningsnämndens ram med 1 744 000 kronor och gymnasienämndens ram med
942 000 kronor.

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

Under året har Skolverkets ovan nämnda anslag utökats med 250 miljoner kronor och Ystads
kommun har därmed erhållit ytterligare 678 000 kronor.
Kultur & Utbildning har gjort en genomgång av hur berörda nämnders verksamheter
påverkats av merkostnader till följd av Covid pandemin. Genomgången har resulterat i
bedömningen att gymnasieverksamheten har påverkats mest. Förslaget från barn och
utbildningsförvaltningen är därför det ökade bidragsbeloppet ska komma gymnasienämnden
till del.
Förslaget är att, liksom vid vårens behandling, hantera frågan så att den budgeterade intäkten
Generella statsbidrag inom Finansieringen ökas. Denna gång således med 678 000 kronor.
Därmed kan gymnasienämndens budgetram (= kostnadsutrymme) ökas med motsvarande
belopp. På detta sätt kommer det statliga stödet verksamheten till godo.
Avseende barnchecklistan handlar ärendet om ett resurstillskott för att motverka effekterna
av pågående pandemi. Kultur & Utbildning har gjort bedömningen av vilken verksamhet
som påverkats mest och kommit fram till att det denna gång är gymnasieverksamheten.
Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-11-18

KF § 282

Dnr 2021/340

Beslutsunderlag
•
•
•

Tjänsteskrivelse av budgetchef Peter Andersson 27 september 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 oktober 2021 paragraf 124
Beslut i kommunstyrelsen 27 oktober 2021 paragraf 213

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att gymnasienämndens ram för 2021
höjs med 678 000 kronor.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att finansiering sker genom att
finansförvaltningens anslag för Generella statsbidrag höjs med samma belopp.

Förslag till beslut under sammanträdet
Adrian Magnusson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Gymnasienämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-11-18

KF § 283

Dnr 2021/351

Budgetuppföljning 2021, åtgärdsplaner
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt socialnämnden och myndighetsnämnden att
under 2021 vidta åtgärder för att begränsa den ekonomiska obalansen.
Kommunfullmäktige framför att det är en absolut nödvändighet att nämnderna generellt denna gång socialnämnden och myndighetsnämnden specifikt - vid beslutet om
internbudgeten för 2022 anpassar den planerade verksamhetens utformning till den ram som
kommunfullmäktige fastställer.

Protokollsanteckning
Cecilia Magnusson-Svärd (S) vill föra följande till protokollet:
Myndighetsnämnden har gjort tydligt att nämnden vidtagit de åtgärder som krävs med
anledning av den ekonomiska obalansen. Dessa åtgärder kommer att visa resultat först
under 2022.
Socialnämndens ekonomiska obalans har vi från oppositionen föreslagit i ett tidigare
yrkande att det skulle hanteras genom kommunens prognostiserade överskott för 2021.

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

Sammanfattning av ärendet
Vid behandlingen av den ekonomiska uppföljningen efter mars månad, det vill säga
delårsrapport 1, beslutade kommunfullmäktige att de nämnder som prognostiserade med
underskott skulle återrapportera planerade och vidtagna åtgärder i samband med
delårsrapport 2. Berörda nämnder var barn- och utbildningsnämnden, myndighetsnämnden
och socialnämnden. Då barn- och utbildningsnämnden i delårsrapport 2 prognostiserar med
ett överskott för 2021 finns det inget skäl för denna nämnd att inkomma med en åtgärdsplan.
Myndighetsnämndens obalans, prognosen i delårsrapport 2 uppgår till -1,4 mkr, förklaras av
att den PBL-taxa som tidigare har gällt inte ger den kostnadstäckning som beräknat. En ny
taxa är beslutad och gäller från den 1 oktober 2021. Den nya taxan ska innebära en
ekonomisk balans framöver. Nämnden framför att det emellertid inte är möjligt att återhämta
den obalans som uppstått dessförinnan under 2021.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-11-18

KF § 283

Dnr 2021/351

Socialnämndens prognostiserade underskott i samband med delårsrapport 2 uppgår till 15,8
mkr. Av underlaget från socialnämnden framgår att nämndens har haft obalans sedan 2017
(notera att beloppet avseende underskottet för 2021 är från en tidigare uppföljning). I nu
aktuell återrapportering ingår ingen ny åtgärdsplan, i stället hänvisas till den plan som
upprättades 2018. En plan som, trots att det nu gått cirka tre år, inte inneburit att nämnden
uppnått en ekonomisk balans gentemot av kommunfullmäktige tilldelade budgetramar.
Det är inte tillfredsställande att en nämnd visar underskott under en så pass lång tid som fem
år. Att socialnämnden, utifrån prognosen i delårsrapport 2, skulle kunna undvika underskott
2021 bedöms inte troligt. Kommunstyrelsens förslag (sammanträdet 29 september) är
emellertid att kommunfullmäktige vid beslutet om delårsrapport 2 ska tillföra socialnämnden
8 mkr i ramtillskott för 2021. Nämnden måste utifrån de förutsättningar som ges aktivt
arbeta för att uppnå en så god budgetföljsamhet som möjligt under innevarande år. När
kommunfullmäktige sedermera fastställt budgetramen för 2022 måste socialnämndens
internbudget upprättas så att den planerade verksamheten ryms inom den tilldelade
budgeten. Sistnämnda gäller, liksom tidigare, även övriga nämnder.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Myndighetsnämnden beslut 21 september 2019 paragraf 119
Socialnämndens beslut 26 augusti 2021 paragraf 145
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 25 juli 202
Kommunfullmäktiges beslut 20 maj 2021 paragraf 159
Tjänsteskrivelse av budgetchef Peter Andersson 4 oktober 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 oktober 2021 paragraf 125
Beslut i kommunstyrelsen 27 oktober 2021 paragraf 212

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt socialnämnden och
myndighetsnämnden att under 2021 vidta åtgärder för att begränsa den ekonomiska
obalansen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att framföra att det är en absolut
nödvändighet att nämnderna generellt - denna gång socialnämnden och myndighetsnämnden
specifikt - vid beslutet om internbudgeten för 2022 anpassar den planerade verksamhetens
utformning till den ram som kommunfullmäktige fastställer.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-11-18

KF § 283

Dnr 2021/351

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

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

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-11-18

KF § 284

Dnr 2021/349

Avgifter för uteservering under 2022
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner att markupplåtelse på allmän platsmark till uteserveringar får
ske året om. Det förutsätter dock att kommunen i det enskilda ärendet bedömt det lämpligt
och möjligt samt att Polisen gett sitt tillstånd. Det förutsätter även, för ett fortsatt förnyat
godkännande, att det under merparten av tiden, även under vinterhalvåret, just bedrivs
uteservering.
Kommunfullmäktige godkänner följande avgifter för markupplåtelse på allmän platsmark för
uteserveringar under år 2022. De nya avgifterna träder i kraft 1 januari 2022.
Perioden 1 maj – 30 september
88 kronor per kvadratmeter per månad
Perioden 1 oktober – 30 april
Fast kostnad om 2 500 kronor (för hela
perioden)

Minsta avgift om 3 304 kronor
Administrationskostnad om 330 kronor
tillkommer
Ingen administrativ kostnad tillkommer

Kommunfullmäktige beslutar att taxorna från och med 1 januari 2022 ska indexregleras enligt
KPI (konsumentprisindex) med basmånad juni 2021. Justering enligt KPI kommer dock
endast att ske för det fall KPI är positivt, det vill säga innebär en ökad prisjustering.
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra en utvärdering av
beslutet under vintern/våren 2023.

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna lämnar in följande protokollsanteckning:
Vi välkomnar att Ystad kommuns restaurang/caféägare kan även under vinterhalvåret ha
öppet sina uteserveringar. Dock kan en fast avgift slå väldigt olika för olika näringsidkare,
eftersom alla uteserveringar inte är av samma storlek. Det har under den senaste tiden varit
många diskussioner om den s.k. likställighetsprincipen inom många andra områden, men här
verkar det som om det inte är en prioriterad fråga. Vi anser att det istället för en fast avgift på
vinterhalvåret skall vara en kvm kostnad för dessa uteserveringar.
Vi lade ett förslag i Kommunstyrelsen om 18kr/kvm på vinterhalvåret vilket inte fick bifall i
Kommunstyrelsen, vilket vi tycker är olyckligt. Vi anser att den s.k. likställighetsprincipen och
att alla medborgare och näringsidkare skall behandlas lika utifrån beslut i kommunen, alltid
skall gälla och för alla.
Justerares signatur
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Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Jäv
Michael Michaelsen (SD) anmäler jäv.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har under coronapandemin i en rad beslut upphävt
markupplåtelseavgiften på allmän platsmark för uteserveringar. Det senaste beslutet fattades i
februari i år och innebar att avgiften upphävdes för hela år 2021.
Nu har samhället öppnat upp mer och de flesta coronarestriktioner tagits bort vilket får
förmodas innebära att möjlighet att bedriva verksamhet som innan pandemin får anses
förbättrad. Av det skälet är det inte längre befogat att jämka avgiften för markupplåtelse på
allmän platsmark för uteserveringar.

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

För att få till stånd ett mer levande centrum året om bör dock möjligheten att få
godkännande för upplåtelse av allmän platsmark året om för uteservering finnas. Det
förutsätter dock att det är både lämpligt och möjligt samt att Polisen ger sitt tillstånd.
Eftersom syftet är att skapa ett levande centrum förutsätter ett godkännande även att det
under merparten av tiden, även under vinterhalvåret, just bedrivs uteservering. Kommunen
kommer därför endast tillstyrka markupplåtelse årsvis och i de fall uteserveringarna inte
används i tillräcklig omfattning kommer förnyad markupplåtelse inte medges. I de fall
uteserveringen är bygglovspliktig, behöver verksamheten även söka tillfälligt bygglov vilket
prövas av myndighetsnämnden.
Det bör inte vara samma taxa för sommarhalvåret som för vinterhalvåret då det senare kan
förväntas innebära mindre intäkter för den enskilde näringsidkaren. Förslaget innebär därför
en sommar- och vintertaxa enligt följande.
Perioden 1 maj – 30 september
88 kr/kvm/mån
Minsta avgift om 3 304 kr
Administrationskostnad om
330 kr tillkommer
Perioden 1 oktober – 30 april
Fast kostnad om 2500 kr

Ingen administrativ kostnad
tillkommer

Justerares signatur
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Ärendet har inte barnchecklistats då det endast är av administrativ art.

Beslutsunderlag
•
•
•

Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 2021-10-18
Beslut i kommunfullmäktige 18 februari 2021 paragraf 60
Beslut i kommunstyrelsen 27 oktober 2021 paragraf 215

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att markupplåtelse på allmän
platsmark till uteserveringar får ske året om. Det förutsätter dock att kommunen i det
enskilda ärendet bedömt det lämpligt och möjligt samt att Polisen gett sitt tillstånd. Det
förutsätter även, för ett fortsatt förnyat godkännande, att det under merparten av tiden, även
under vinterhalvåret, just bedrivs uteservering.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna följande avgifter för
markupplåtelse på allmän platsmark för uteserveringar under år 2022. De nya avgifterna
träder i kraft 1 januari 2022.
Perioden 1 maj – 30 september
88 kronor per kvadratmeter per månad
Perioden 1 oktober – 30 april
Fast kostnad om 2 500 kronor (för hela
perioden)

Minsta avgift om 3 304 kronor
Administrationskostnad om 330 kronor
tillkommer
Ingen administrativ kostnad tillkommer

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att taxorna från och med 1 januari 2022 ska
indexregleras enligt KPI (konsumentprisindex) med basmånad juni 2021. Justering enligt KPI
kommer dock endast att ske för det fall KPI är positivt, det vill säga innebär en ökad
prisjustering.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag
att göra en utvärdering av beslutet under vintern/våren 2023.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Paul Svensson (SD) yrkar en ändring av taxan under vintersäsongen enligt följande. Det ska
vara 18 kronor per kvadratmeter och månad under vintersäsongen 1 oktober till 30 april.

Justerares signatur
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Anja Edvardsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Paul Svenssons
(SD) ändringsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Paul Svenssons (SD) ändringsförslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
KS förslag=JA
SD:s ändringsyrkande=NEJ
Med 39-röster, 9 NEJ-röster och 1 som avstår beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 284/2021-11-18
Avgifter för uteservering under 2022
KS förslag=JA
SD:s ändringsyrkande=NEJ

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

Resultat
Ja
Nej
Avstår

39
9
1

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Mohammad Omran (KD)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Madeleine S Hägg (C)
Henrik Berven (C)
Börje Andersson (C)
Mats Nilsson (M)
Paula Nilsson (M)
Håkan Eriksson (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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Hans Christerson (C)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Peter Lindhe (SD)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
Peter Linder (SD)
Lars Toftemar (-)

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
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Förslag till avfallstaxor 2022
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag om en
höjning av avfallstaxorna med 5 procent att gälla från den 1 januari 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att till samhällsbyggnadsnämnden delegera rätten att framöver
anpassa avfallstaxorna till prisutvecklingen i enlighet med avfallsindex, indextal A12:1MD.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 september att lämna förslag till
kommunfullmäktige om ny avfallstaxa att gälla från den 1 januari 2022. Förslaget innebär en
höjd taxa med 5 procent jämför med nu aktuell nivå.
Av handlingarna i ärendet framgår vidare att samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att
de närmaste årens taxehöjningar beräknas till 6 procent för 2023, 10 procent för 2024 samt 6
procent för 2025.

Beslutsunderlag

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

•
•
•
•
•
•

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 22 september 2021 paragraf 156
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 3 september 2021
Samhällsbyggnadsförvaltningens ”Taxor 2022 Avfall, Bilaga 1”
Tjänsteskrivelse av budgetchef Peter Andersson 30 september 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 oktober 2021 paragraf 127
Beslut i kommunstyrelsen 27 oktober 2021 paragraf 216

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag om en höjning av avfallstaxorna med 5 procent att gälla från den
1 januari 2022.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att till samhällsbyggnadsnämnden delegera
rätten att framöver anpassa avfallstaxorna till prisutvecklingen i enlighet med avfallsindex,
indextal A12:1MD.

Justerares signatur
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Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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Förslag till VA-taxa för brukningsavgifter 2022
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med följande motivering. Förvaltningen har
konstaterat förhöjda energikostnader i VA-verksamheten varför taxehöjningen behöver
ändras.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 september att lämna förslag till
kommunfullmäktige om ny VA-taxa för brukningsavgifter att gälla från den 1 januari 2022.
Förslaget innebär en höjd taxa med 5 procent jämför med nu aktuell nivå. Av handlingarna i
ärendet framgår vidare att behovet av årliga taxehöjningar fram till 2025 beräknas till 4-5
procent.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 22 september 2021 paragraf 155
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 22 juni 2021
Samhällsbyggnadsförvaltningens ”Del 5 Verksamhetsbehov Investeringsbudget
2016–2030”
Tjänsteskrivelse av budgetchef Peter Andersson 30 september 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 oktober 2021 paragraf 128
Beslut i kommunstyrelsen 27 oktober 2021 paragraf 217

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
samhällsbyggnadsnämndens förslag om en höjning av vatten- och avlopptaxan för
brukningsavgifter med 5 procent att gälla från den 1 januari 2022.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Lind (L) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering. Förvaltningen
har konstaterat förhöjda energikostnader i VA-verksamheten varför taxehöjningen behöver
ändras.
Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen
Justerares signatur
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Budget 2022 samt ekonomiplan för 2023, 2024 och 2025
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Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa skattesatsen för 2022 till 20,11 kr per skattekrona.
2. Fastställa följande finansiella mål:
- Årets resultat enligt balanskravet ska uppgå till minst 1,5 procent av skatteintäkter och
statsbidrag.
- Nämndernas nettokostnad jämfört med budget måste vara positivt.
3. Fastställa driftbudgeten för åren 2022–2025, inklusive nämndernas nettokostnadsramar,
i enlighet med förslag från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet.
4. Av tillskotten i driftramarna för 2022 ska;
- socialnämnden använda minst 2 mkr till en låglönesatsning och 0,2 mkr till
föreningsstöd.
- barn- och utbildningsnämnden använda minst 1 mkr till föreningsbidrag,
- gymnasienämnden upphandla och finansiera Skånetrafikens ungdomsbiljett för
gymnasieelever,
- samhällsbyggnadsnämnden inrätta ytterligare en tjänst som klimatstrateg samt ge
utrymme till satsningar på Kåseberga som besöksmål,
- kulturnämnden, 0,3 mkr avsättas för föreningsstöd och kulturgaranti.
- Kommunstyrelsen (ledning och utveckling) finansiera en strandvärd för att möjliggöra
bad för alla.
Även i övrigt ska nämnderna i sitt internbudgetarbete utgå från de prioriteringar som
framgår av dokumentet Budget 2022, Socialdemokraterna, Centerpartiet och
Miljöpartiet.
5. Förvaltningarna ges möjlighet att omdisponera medel mellan nämnderna, på grund av
förändrade kostnader/intäkter som inte påverkar kommunens totala resultat.
6. Respektive nämnd beslutar om taxe- och avgiftsförändringar enligt index, övriga
förändringar hanteras av fullmäktige.
7. Eventuella överskott respektive underskott för kommunstyrelsens hamnverksamhet,
med avdrag för kalkylerade ränte- och andra interna kostnader, ska fonderas respektive
disponeras och ränteberäknas med samma internräntesats som gäller för övriga
anläggningstillgångar.
8. Fastställa investeringsbudgeten för åren 2022–2025 i enlighet med förslag från
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Justerares signatur
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Därtill tilldelas nämnderna utrymme för investeringar som nämnderna själv beslutar om
(så kallade nämndinvesteringar), för vilka respektive nämnd själva finansierar
kapitalkostnaderna, enligt följande:
- kommunstyrelsen 0,5 miljoner kr,
- barn- och utbildningsnämnden 1,5 miljoner kr,
- kulturnämnden 0,5 miljoner kr,
- gymnasienämnden 1,5 miljoner kr,
- samhällsbyggnadsnämnden 8,0 mnkr,
- socialnämnden 1,5 mnkr.
Investeringsanslag som avser ny-, till- eller ombyggnad överförs från respektive
facknämnd till samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen för hamnverksamheten får göra de omfördelningar mellan olika
investeringsanslag som ur ekonomisk och effektivitetssynpunkt är motiverade.
Kommunstyrelsen har under 2022 rätt att uppta nya lån med 400 miljoner kr.
Nyupplåning för kommunens bolag i Ytornet AB ingår i det beloppet.
Kommunstyrelsen medges rätt att omsätta redan befintliga lån som förfaller under 2022.
Till årsbudgeten för år 2022 fogad ekonomiplan för åren 2023–2025, i enlighet med
förslaget från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, ska utgöra en
handlingsplan för upprättandet av 2023 års budget med ekonomiplan.
Ge berörda nämnder i uppdrag att avseende åren 2022–2025 senast vid utgången av
februari 2022 inkomma till kommunstyrelsen med förslag till fördelning av ramen
”Ospecificerade investeringar” på enskilda investeringsprojekt.

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckningar.

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

Budget 2022 samt ekonomiplan för 2023, 2024 och 2025
• Trygghetslarm. Månadsavgiften för alla trygghetslarm skall ingå i maxtaxan.

• Volontärer. Nu efter pandemins avtagande skall möjligheten finnas att kunna vara
volontär till de äldre som ger mer närhetstid och som elevstödjare inom skolan.

• Kompetenshöjande satsning. Till personal inkl. vikarie inom de särskilda
•

boendena. Främst för att främja en nergång av väntetider för de boende som behöver
vård.
Larmgrupp. Intensifiera och fortsätta satsningen av en larmgrupp som är rustad
med rätt vårdpersonal och utrustning för akuta sjukdomar. Främja de larm som
behöver akutvård. Satsningen frigör resurser för hemtjänsten, som med detta
förbättrar deras arbetsmiljö.

Justerares signatur

26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-11-18

KF § 287

Dnr 2021/5

• Satsning på skolmaten. Vi ska ha en inriktning på menyerna som vi råder över till
att vara smakliga, näringsriktiga, rätt anpassad mängd och när/lokal producerade. Det
skall finnas dagligen 1 vegetariskt/vegans alternativ och 1 kött/fisk alternativ.

• Satsa på ungdomarna. Många ungdomar har ingen riktig samlingsplats på fritiden.

•

•
•
•
•

Vi vill göra en undersökning av vilket innehåll de önskar ha till sin samlingsplats. I
utfallet av undersökningen skall kommunen kunna vara bered med att samordna nya
samlingsplatser med näringslivet.
Bidrag/projektmedelsansökare. Detta gäller 1 heltidstjänst. Kommunen går miste
om många bidrag som går att söka, främst statliga. Ansökningarna tar tid och kräver
special-kompetens. Årligen går vi miste om miljonbelopp, som vi är berättigade till.
Bevakning. Öka tryggheten främst i centrum.
Sockerbruksvägen. Skall öppnas och se möjligheten till en enkel lösning.
Belysning landsbygd. Många områden behöver förstärkas med belysning, med
ökad trygghet som resultat.
Fontäner. Börja miljösäkra våra fontäner så dessa återanvänder vattnet i ett slutet
system. Detta är en årlig satsning tills alla fontäner är miljösäkrade.

• Trygghetslarm. Månadsavgiften för alla trygghetslarm skall ingå i maxtaxan. En
halverad intäkt är rimligt och det ger 1 miljon.

• Volontärer. En samordnare för volontärerna både för SOC och BUN med 0,5 milj.
vardera = 1 miljon.

• Kompetenshöjande satsning. Till personal inkl. vikarie inom de särskilda
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•

boendena. Främst för att främja en nergång av väntetider för de boende som behöver
vård. Satsning 0,5 miljon.
Larmgrupp. Intensifiera och fortsätta satsningen av en larmgrupp som är rustad
med rätt vårdpersonal och utrustning för akuta sjukdomar. Initialt behövs en
förstärkt satsning på 2 miljoner.

• Satsning på skolmaten. Det skall finnas dagligen 1 vegetariskt/vegans alternativ

•
•

och 1 kött/fisk alternativ. Här ökar kostnaderna för de råvaror som behövs, vår
satsning
2 miljoner.
Satsa på ungdomarna. Vi vill göra en undersökning av vilket innehåll de önskar ha
till sin fritid. Medel måste påföras för att påbörja detta med 0,5 miljon.
Bidrag/projektmedelsansökare. Detta gäller 1 heltidstjänst. 1 miljon. Tjänsten är
egentligen självfinansierad.

Justerares signatur
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•
•
•
•

Bevakning. Öka tryggheten främst i centrum. 2 miljoner. till de åtgärder som
främjar bäst.
Sockerbruksvägen. Påskynda förfarandet att öppna denna väg och se möjligheten
till en enkel lösning. 0,5 miljon.
Belysning landsbygd. Många områden behöver förstärkas med belysning, med
ökad trygghet som resultat. 3 miljoner.
Fontäner. Börja miljösäkra våra fontäner så dessa återanvänder vattnet i ett slutet
system. Detta är en årlig satsning tills alla fontäner är miljösäkrade. 0,8 miljon.

Socialnämnden - Budget 2022 samt ekonomiplan för 2023, 2024 och 2025
• Trygghetslarm. Månadsavgiften för alla trygghetslarm skall ingå i maxtaxan.

• Volontärer. Nu efter pandemins avtagande skall möjligheten finnas att kunna vara
volontär till de äldre som ger mer närhetstid.

• Kompetenshöjande satsning. Till personal inkl. vikarie inom de särskilda
•

boendena. Främst för att främja en nergång av väntetider för de boende som behöver
vård.
Larmgrupp. Intensifiera och fortsätta satsningen av en larmgrupp som är rustad
med rätt vårdpersonal och utrustning för akuta sjukdomar. Främja de larm som
behöver akutvård. Satsningen frigör resurser för hemtjänsten, som med detta
förbättrar deras arbetsmiljö.

• Trygghetslarm. Månadsavgiften för alla trygghetslarm skall ingå i maxtaxan. En
halverad intäkt är rimligt och det ger 1 miljon.
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• Volontärer. En samordnare för volontärerna med 0,5 miljoner.
• Kompetenshöjande satsning. Till personal inkl. vikarie inom de särskilda
•

boendena. Främst för att främja en nergång av väntetider för de boende som behöver
vård. Satsning 0,5 miljon.
Larmgrupp. Intensifiera och fortsätta satsningen av en larmgrupp som är rustad
med rätt vårdpersonal och utrustning för akuta sjukdomar. Initialt behövs en
förstärkt satsning på 2 miljoner.

Barn- och utbildningsnämnden - Budget 2022 samt ekonomiplan för 2023, 2024 och
2025

Justerares signatur
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• Volontärer. Nu efter pandemins avtagande skall möjligheten finnas att kunna vara
volontär till skolan som elevstödjare.

• Satsning på skolmaten. Vi ska ha en inriktning på menyerna som vi råder över till
att vara smakliga, näringsriktiga, rätt anpassad mängd och när/lokal producerade. Det
skall finnas dagligen 1 vegetariskt/vegans alternativ och 1 kött/fisk alternativ.

• Satsa på ungdomarna. Många ungdomar har ingen riktig samlingsplats på fritiden.
Vi vill göra en undersökning av vilket innehåll de önskar ha till sin samlingsplats. I
utfallet av undersökningen skall kommunen kunna vara bered med att samordna nya
samlingsplatser med näringslivet.

• Volontärer. En samordnare för volontärerna med 0,5 miljoner.
• Satsning på skolmaten. Det skall finnas dagligen 1 vegetariskt/vegans alternativ

•

och 1 kött/fisk alternativ. Här ökar kostnaderna för de råvaror som behövs, vår
satsning
2 miljoner. Fördelas i förvaltningen.
Satsa på ungdomarna. Vi vill göra en undersökning av vilket innehåll de önskar ha
till sin fritid. Medel måste påföras för att påbörja detta med 0,5 miljon.

Ledning och utveckling - Budget 2022 samt ekonomiplan för 2023, 2024 och 2025
• Bidrag/projektmedelsansökare. Detta gäller 1 heltidstjänst. Kommunen går miste
om många bidrag som går att söka, främst statliga. Ansökningarna tar tid och kräver
special-kompetens. Årligen går vi miste om miljonbelopp, som vi är berättigade till.
• Bevakning. Öka tryggheten främst i centrum.
•

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

•

Bidrag/projektmedelsansökare. Detta gäller 1 heltidstjänst. 1 miljon. Tjänsten är
egentligen självfinansierad.
Bevakning. Öka tryggheten främst i centrum. 2 miljoner. till de åtgärder som
främjar bäst.

Samhällsbyggnadsnämnden - Budget 2022 samt ekonomiplan för 2023, 2024 och 2025
• Sockerbruksvägen. Skall öppnas och se möjligheten till en enkel lösning.
• Belysning landsbygd. Många områden behöver förstärkas med belysning, med
ökad trygghet som resultat.
• Fontäner. Börja miljösäkra våra fontäner så dessa återanvänder vattnet i ett slutet
system. Detta är en årlig satsning tills alla fontäner är miljösäkrade.
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•
•
•

Sockerbruksvägen. Påskynda förfarandet att öppna denna väg och se möjligheten
till en enkel lösning. 0,5 miljon.
Belysning landsbygd. Många områden behöver förstärkas med belysning, med
ökad trygghet som resultat. 3 miljoner.
Fontäner. Börja miljösäkra våra fontäner så dessa återanvänder vattnet i ett slutet
system. Detta är en årlig satsning tills alla fontäner är miljösäkrade. 0,8 miljon.

Gymnasienämnden - Budget 2022 samt ekonomiplan för 2023, 2024 och 2025
• Satsning på skolmaten. Vi ska ha en inriktning på menyerna som vi råder över till
att vara smakliga, näringsriktiga, rätt anpassad mängd och när/lokal producerade. Det
skall finnas dagligen 1 vegetariskt/vegans alternativ och 1 kött/fisk alternativ.

• Satsning på skolmaten. Det skall finnas dagligen 1 vegetariskt/vegans alternativ
och 1 kött/fisk alternativ. Här ökar kostnaderna för de råvaror som behövs, vår
satsning
2 miljoner. Fördelas i förvaltningen.

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

Sammanfattning av ärendet
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Föreliggande tjänsteskrivelse är upprättad utifrån det förslag till budget för åren 2022–2025
som lämnats av Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, daterat 12 oktober 2021.
Förslaget innebär oförändrad skattesats och att kommunen budgeterar för 2022 med ett
resultatmål på 2 procent. Detta bland annat i syfte att nå en rimlig egenfinansiering av
investeringar. Berörda nämnder tilldelas volymkompensation med 21,1 mkr till följd av
förväntad befolkningsökning mellan 2021 och 2022. Verksamhetens utrymme ökas därutöver
med 27,8 mkr.
När det gäller förslaget till investeringsbudget/-plan finns för vissa nämnder en post
benämnd ”Ospecificerade investeringar”. Berörda nämnder föreslås senast vid utgången av
februari 2022 inkomma till kommunstyrelsen med förslag till fördelning av sådana ramar på
enskilda investeringsprojekt. Ett samlat förslag ska sedan föreläggas kommunfullmäktige
(planerat att ske i samband med att kompletteringsbudgeten behandlas).
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Bland beslutsförslagen ingår också att nyupplåningen under 2022 får uppgå till 300 mkr.
Beloppet inkluderar en bedömning av hur nivån på kompletteringsbudgeten för 2022, det vill
säga eftersläpande investeringar från 2021, kan komma att påverka 2022 års
upplåningsbehov. Noteras kan också att nyupplåningsramen avser hela kommunkoncernen.
Budgetförslaget innehåller därtill vissa uppdrag till berörda nämnder avseende aktuella och
kommande investeringsprojekt.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Förslag till driftbudget 2022–2025 (inklusive bilaga ramspecifikation) från
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, 12 oktober 2021
Förslag till investeringsbudget 2022–2025 från Moderaterna, Liberalerna och
Kristdemokraterna, 12 oktober 2021
Nämndernas budgetskrivelser
Tjänsteskrivelse av budgetchef Peter Andersson 12 oktober 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 oktober 2021 paragraf 126
Förslag till Budget 2022–2025, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet
Beslut i kommunstyrelsen 27 oktober 2021 paragraf 214
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Fastställa skattesatsen för 2022 till 20,11 kr per skattekrona.
2. Fastställa följande finansiella mål:
- Årets resultat enligt balanskravet ska uppgå till minst 1,5 procent av skatteintäkter och
statsbidrag.
- Nämndernas nettokostnad jämfört med budget måste vara positivt.
3. Fastställa driftbudgeten för åren 2022–2025, inklusive nämndernas nettokostnadsramar,
i enlighet med förslag från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet.
4. Av tillskotten i driftramarna för 2022 ska;
- socialnämnden använda minst 2 mkr till en låglönesatsning och 0,2 mkr till
föreningsstöd.
- barn- och utbildningsnämnden använda minst 1 mkr till föreningsbidrag,
- gymnasienämnden upphandla och finansiera Skånetrafikens ungdomsbiljett för
gymnasieelever,
- samhällsbyggnadsnämnden inrätta ytterligare en tjänst som klimatstrateg samt ge
utrymme till satsningar på Kåseberga som besöksmål,
- kulturnämnden, 0,3 mkr avsättas för föreningsstöd och kulturgaranti.
- Kommunstyrelsen (ledning och utveckling) finansiera en strandvärd för att möjliggöra
bad för alla.
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5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
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13.
14.
15.

Även i övrigt ska nämnderna i sitt internbudgetarbete utgå från de prioriteringar som
framgår av dokumentet Budget 2022, Socialdemokraterna, Centerpartiet och
Miljöpartiet.
Förvaltningarna ges möjlighet att omdisponera medel mellan nämnderna, på grund av
förändrade kostnader/intäkter som inte påverkar kommunens totala resultat.
Respektive nämnd beslutar om taxe- och avgiftsförändringar enligt index, övriga
förändringar hanteras av fullmäktige.
Eventuella överskott respektive underskott för kommunstyrelsens hamnverksamhet,
med avdrag för kalkylerade ränte- och andra interna kostnader, ska fonderas respektive
disponeras och ränteberäknas med samma internräntesats som gäller för övriga
anläggningstillgångar.
Fastställa investeringsbudgeten för åren 2022–2025 i enlighet med förslag från
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet.
Därtill tilldelas nämnderna utrymme för investeringar som nämnderna själv beslutar om
(så kallade nämndinvesteringar), för vilka respektive nämnd själva finansierar
kapitalkostnaderna, enligt följande:
- kommunstyrelsen 0,5 miljoner kr,
- barn- och utbildningsnämnden 1,5 miljoner kr,
- kulturnämnden 0,5 miljoner kr,
- gymnasienämnden 1,5 miljoner kr,
- samhällsbyggnadsnämnden 8,0 mnkr,
- socialnämnden 1,5 mnkr.
Investeringsanslag som avser ny-, till- eller ombyggnad överförs från respektive
facknämnd till samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen för hamnverksamheten får göra de omfördelningar mellan olika
investeringsanslag som ur ekonomisk och effektivitetssynpunkt är motiverade.
Kommunstyrelsen har under 2022 rätt att uppta nya lån med 400 miljoner kr.
Nyupplåning för kommunens bolag i Ytornet AB ingår i det beloppet.
Kommunstyrelsen medges rätt att omsätta redan befintliga lån som förfaller under 2022.
Till årsbudgeten för år 2022 fogad ekonomiplan för åren 2023–2025, i enlighet med
förslaget från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, ska utgöra en
handlingsplan för upprättandet av 2023 års budget med ekonomiplan.
Ge berörda nämnder i uppdrag att avseende åren 2022–2025 senast vid utgången av
februari 2022 inkomma till kommunstyrelsen med förslag till fördelning av ramen
”Ospecificerade investeringar” på enskilda investeringsprojekt.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kristina Bendz (M) yrkar bifall till Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas
budget.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Miljöpartiets budget.
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Håkan Eriksson (C) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets
budget.
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas budget.
Mohammed Omran (KD) yrkar bifall till Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas
budget.
Madeleine S Hägg (C) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets
budget.
Marina Nilsson (MP) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets
budget.
Anja Edvardsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets
budget.
Gunilla Andersson (M) yrkar bifall till Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas
budget.
Sverker Meyer (M) yrkar bifall till Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas
budget.
Mårten Mårtensson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets
budget.
Bo Sterner (M) yrkar bifall till Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas budget.
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Adrian Magnusson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets
budget.
Stefan Engdahl (M) yrkar bifall till Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas
budget.
Annika Weitner (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budget för socialnämnden.
Kevin Rasmussen (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets
budget.
Annika Weitner (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budget för samhällsbyggnadsnämnden.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets
budget.
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Göran Brante (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budget.

Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsens förslag till beslut ska bifallas, om
Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas budgetförslag ska bifallas eller om
Vänsterpartiets förslag till budget ska bifallas och finner att Moderaternas, Liberalernas och
Kristdemokraternas förslag till budget ska bifallas.
Omröstning begärs.
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.
För att utse motförslag till huvudförslaget frågar ordföranden om Moderaternas, Liberalernas
och Kristdemokraternas förslag eller Vänsterpartiets förslag ska vara motförslag och finner
att fullmäktige beslutat att Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag ska
vara motförslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=Treklöverns förslag som motförslag
NEJ=Vänsterpartiets förslag som motförslag
Med 26 JA-röster, 3 NEJ-röster och 20 som avstår beslutar kommunfullmäktige att
Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag ska vara motförslag.
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Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning för det slutliga
budgetförslaget.
JA=KS förslag
NEJ=Treklöverns förslag
Med 25 JA-röster mot 24 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslut skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasienämnden
Kulturnämnden
Myndighetsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Valnämnden
Ekonomiavdelningen
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Treklöverns förslag som motförslag=JA
Vänsterpartiets förslag som motförslag=NEJ
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Resultat
Ja
Nej
Avstår

26
3
20

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Mohammad Omran (KD)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Peter Lindhe (SD)
Henrik Berven (C)
Mats Nilsson (M)
Paula Nilsson (M)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
Lars Wollin (S)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (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
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
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Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Lars Toftemar (-)
Ros-Marie Johansson (S)
Terese Grahn (S)
Madeleine S Hägg (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)

Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
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KS förslag=JA
Treklöverns förslag=NEJ
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Resultat
Ja
Nej

25
24

Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Göran Göransson (-)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)
Lars Toftemar (-)
Ros-Marie Johansson (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Madeleine S Hägg (C)
Henrik Berven (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (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
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Mohammad Omran (KD)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Peter Lindhe (SD)
Mats Nilsson (M)
Paula Nilsson (M)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Återtagande av motion om Låt oss kartlägga våldet
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motion om Låt oss kartlägga våldet ska återtas och att
handläggningen i kommunstyrelsen därmed upphör.

Sammanfattning av ärendet
En motion om Låt oss kartlägga våldet av Annika Weitner (V) registrerades den 16 oktober
2021. Genom beslut i kommunfullmäktige den 21 oktober 2021 beslutades att motionen fick
ställas och lämnas till kommunstyrelsen för vidare handläggning. I efterhand har
motionsställaren gjort kansliavdelningen uppmärksam på att beslutet var felaktigt och
motionen skulle ha dragits tillbaka om detta hade noterats vid fullmäktiges möte den 21
oktober 2021. Motionsställaren har därefter önskat att dra tillbaka sin motion från vidare
handläggning.

Beslutsunderlag
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•
•

Motion om Låt oss kartlägga våldet, registrerad 16 oktober 2021.
Beslut i kommunfullmäktige 21 oktober 2021 paragraf 276

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
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Svar på motion om att ha äldreperspektiv när beslut ska
fattas
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med följande motivering. Motionen
återremitteras för att prövas mot lagen om den är förenlig med diskrimineringslagens syfte
gällande allas lika rättigheter och möjligheter i samhället, samt för att en tydlig
konsekvensanalys och kostnadskalkyl saknas.

Sammanfattning av ärendet
Kevin Rasmussen (S) och Kent Mårtensson (S) har i en motion yrkat på:
- att Ystads kommuns förvaltningar gemensamt tar fram förslag som kan stärka
inflytandet i den kommunala beslutsprocessen för människor inom äldreomsorg och
pensionärer.
- att Ystads kommun till exempel via en checklista säkerställer att äldreorganisationer
fått yttra sig i ärende som direkt eller indirekt berör människor inom äldreomsorg och
pensionärer.
I mallen för Ystads kommuns tjänsteskrivelser finns redan idag tillagt ett antal punkter i en
checklista. En av dessa punkter är: Berör ärendet äldre, om svaret är ja ska frågan remitteras
till pensionärsråd.
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Inom samhällsbyggnad följs ”Boverkets Tillgänglighet på allmänna platser BFS 2011:5 –
ALM 2” vid anläggning av nya projekt. Vid nybyggnad eller ombyggnad tillämpas plan och
bygglagens regler om tillgänglighet och att dessa uppfylls granskas som en del i
bygglovsprövningen. Hur regleras i ”Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap” samt i ”Plan- och
byggförordningen (2011:338) 3 kap”.
Myndighetsnämnden ansvarar för tillsyn utifrån enkelt avhjälpta hinder enligt ”Boverkets
föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder BFS 2011:13”.
Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämndens presidium har dialogmöten
regelbundet med Ystads pensionärsråd och Ystads tillgänglighetsråd där råden ges insyn och
får möjlighet att ställa frågor. I större ärenden är det separata informationsträffar. Råden är
dessutom remissinstanser vi framtagande av strategiska program och planer.
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2021-11-18

KF § 289

Dnr 2021/15

Inom socialtjänsten utgår beslut på individnivå alltid ifrån den enskildes behov. På våra
särskilda boenden finns såväl brukar- som matråd. Dessutom genomförs särskilda
dialogmöten där önskemål och synpunkter från de som får matleverans framförs av
kostombuden.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Motion från (S) registrerad 12 januari 2021
Beslut i fullmäktige 18 februari 2021 paragraf 89
Tjänsteskrivelse av kommundirektör Randi Graungaard 6 oktober 2021
Beslut i kommunstyrelsen 27 oktober 2021 paragraf 218

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Mårtensson (S) yrkar bifall till motionen.
Kevin Rasmussen (S) yrkar bifall till motionen.
Sverker Meyer (M) yrkar återremiss av ärendet med följande motivering. Motionen
återremitteras för att prövas mot lagen om den är förenlig med diskrimineringslagens syfte
gällande allas lika rättigheter och möjligheter i samhället, samt för att en tydlig
konsekvensanalys och kostnadskalkyl saknas.
Håkan Eriksson (C) yrkar bifall till motionen.

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

Göran Brante (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om att ärendet ska återremitteras mot förslaget att ärendet ska
avgöras idag och finner att ärendet ska återremitteras.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=Återremiss
NEJ=Avgörs idag
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Sammanträdesdatum
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2021-11-18

KF § 289

Dnr 2021/15

Med 24 JA-röster, 23 NEJ-röster och 2 som avstår har kommunfullmäktige beslutat att
bifalla förslaget om att återremittera ärendet.
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Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
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Omröstningslista Kf § 289/2021-11-18
Svar på motion om att ha äldreperspektiv när beslut ska fattas
Återremiss=JA
Avgörs idag=NEJ
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Resultat
Ja
Nej
Avstår

24
23
2

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Mohammad Omran (KD)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Mats Nilsson (M)
Paula Nilsson (M)
Kent Svensson (M)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
Peter Linder (SD)
Adrian Magnusson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Göran Göransson (-)
Lars Toftemar (-)
Ros-Marie Johansson (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Madeleine S Hägg (C)
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)
Hans Christerson (C)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Marina Nilsson (MP)
Marcus Bräutigam (MP)

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

Kommunfullmäktige

2021-11-18

KF § 290

Dnr 2021/7

Svar på motion om Byggestetiskt råd
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning av ärendet
I en motion (-) föreslås att kommunfullmäktige tillsätter ett byggestetiskt råd för att styra det
yttre arkitektoniska formspråket vid nyproduktion av bostäder och kommersiella byggnader i
Ystads kommun. Rådet bör ha beslutanderätt och involveras vid bygglov och utformningen
av detaljplaner. Vidare föreslås att kommunfullmäktige tillsätter en grupp för att utreda vilka
riktlinjer och föreskrifter som är nödvändiga för att ett estetiskt råd ska kunna tillsättas.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen och anför bland annat följande.
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Byggnaders färg, form, uttryck och anpassning till sin omgivning är en del av en helhet som
inte går att bryta ut från andra aspekter som också ska bedömas i samband med beslut om
detaljplaner och bygglov. Exempel på sådana aspekter är planlösning, brandsäkerhet,
användbarhet, tillgänglighet och dagsljuskrav. Dessa krav ska vägas samman med
fasadutformning, materialval, färgsättning och ingående komponenter. Byggnaders
utformning görs lämpligen av utbildad och kompetent arkitekt som anlitas av byggherren.
Kommunens uppgift är att bevaka att byggherren tar sitt ansvar, och att allmänna intressen
tillgodoses och avvägs mot enskilda intressen, samt att enskilda intressen vägs av mot
varandra så att en lämplig helhetsverkan uppnås. Hur detta ska ske regleras i plan- och
bygglagen.
Enligt plan- och bygglagen ska det i varje kommun finnas en byggnadsnämnd. Ansvaret för
att fullgöra byggnadsnämndens uppgifter kan läggas på en nämnd eller delas på flera
nämnder. I Ystad har fullmäktige beslutat om en organisation där samhällsbyggnadsnämnden
ansvarar för att ta fram detaljplaner och myndighetsnämnden fattar beslut om bygglov.
Nämnderna kan i sin tur kan delegera vissa beslut till förvaltningen genom en
delegationsordning.
Att tillsätta ett estetiskt råd med beslutanderätt kring estetiska frågor skulle kräva att en tredje
nämnd skulle inrättas med ett eget ansvar för de estetiska bedömningarna. Beslut om
detaljplaner och bygglov måste följa en viss ordning av rättssäkerhetsskäl. Beslut ska fattas av
den demokratiskt tillsatt nämnd som det ska vara möjligt att utkräva ansvar av. Nämnden ska
agera utifrån lagar och regler, och följa kommunallagen och förvaltningslagen. Beslut ska
handläggas, distribueras och hanteras enligt lagen, och de ska vara överklagningsbara.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-11-18

KF § 290

Dnr 2021/7

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

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

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

Förslag till beslut
Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-11-18

KF § 291

Dnr 2021/48

Svar på motion om Vässa SYSAVs mål, minska
förbränningen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motion om Vässa SYSAVs mål, minska förbränningen dras
tillbaka.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från (V) föreslås;
(1) att det skall vara obligatoriskt för alla kommuner inom SYSAV att effektiv sopsortering
ska vara möjlig redan vid fastigheten
(2) att ägarkommunerna ger SYSAVs styrelse i uppdrag att besluta om att inte planera eller
bygga ny kapacitet för sopförbränning
(3) att ägarkommunerna ger företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål om att både
mängden avfall som förbränns i SYSAVs förbränningsanläggningar, och mängden fossil
koldioxid som förbränningen genererar, skall ha minst halverats till 2030 jämfört med 2019
års nivåer.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen och anför bland annat följande.
Att-sats (1) ska avslås då det inte är möjligt för kommunen att besluta om detta eftersom
kommunfullmäktige endast kan fatta beslut som rör den egna kommunen.
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Att-sats (2) ska avslås eftersom detta är ett ärende för styrelsen i SYSAV varav Ystads
kommun är en av flera ägarkommuner.
Att-sats (3) ska avslås eftersom också detta är ett ärende för styrelsen i SYSAV varav Ystads
kommun är en av flera ägarkommuner.
Av samhällsbyggnadsnämndens yttrande framgår att motionens samtliga att-satser måtte
avslås med hänvisning till att frågan antingen inte kan beslutas av kommunfullmäktige i
Ystads kommun eller att motionens förslag är en fråga för SYSAV:s styrelse varav Ystads
kommun ingår som en av ägarkommunerna. Med det ska motionen därför avslås.
Ärendet i sig kan sägas beröra barn och unga indirekt men förslagets karaktär är av
administrativt/rättsligt slag och kan därför inte sägas beröra barn och unga.
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Dnr 2021/48

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Motion från Göran Brante (V) och Annika Weitner (V), registrerad den 2 februari
2021
Beslut i kommunfullmäktige 18 februari 2021 paragraf 108
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 22 september 2021 paragraf 157
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 1 oktober 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 oktober 2021 paragraf 131
Beslut i kommunstyrelsen 27 oktober 2021 paragraf 220

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
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KF § 292

Dnr 2021/392

Motion om Låt oss kartlägga våldet i Ystads kommun!
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att lämna den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna Annika Weitner (V), Cecilia Magnusson-Svärd (S), Marina Nilsson (MP) och
Håkan Eriksson (C) har lämnat in en motion om Låt oss kartlägga våldet i Ystads kommun.

Beslutsunderlag
Motion registrerad 14 november 2021.
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Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
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KF § 293

Dnr 2021/394

Enkel fråga ställd till ordförande i Gymnasienämnden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Adrian Magnusson (S) har lämnat in en enkel fråga till ordförande i gymnasienämnden.

Beslutsunderlag

Signature reference: eedebc4f-5ef2-4ada-9790-a080165a7cc2

Enkel fråga registrerad den 15 november 2021.
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Dnr 2021/398

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

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

Beslutsunderlag
Motion registrerad 17 november 2021.
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Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
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