
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Datum
2019-05-29

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset klockan 08:30—13:50, paus för lunch 
12:15-13:00

Beslutande Se sidan 2

Övriga
närvarande

Per-Olof Lind (L), ersättare
Göran Brante (V), ersättare
Kevin Rasmussen (S), ersättare
Åsa Björkman Holmberg, sekreterare
Jonas Rosenkvist, kommundirektör
Petter Hansson Skoglund, ekonomichef
Cornelia Englén, kanslichef
Helen Larsson, ekonom § 97
Peter Andersson, controller §§ 95-99
Stefan Albäck, t.f. förvaltningschef §§ 95-99
Christer Olofsson, förvaltningschef §§ 95-99
Sofia Öreberg, förvaltningschef §§ 95-99
Dan Kjellsson, förvaltningschef §§  95-99   

Utses att justera Cecilia Magnusson-Svärd (S)

Justeringens
plats och tid  

Paragrafer: 95-122

Sekreterare …………………………………………………………………
Åsa Björkman Holmberg

Ordförande …………………………………………………………………
Kristina Bendz (M)

Justerare …………………………………………………………………
Cecilia Magnusson-Svärd (S)

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-05-29
Datum då anslaget sätts upp  
Datum när anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad

Underskrift ...........................................................................................................
Åsa Björkman Holmberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2019-05-29

Beslutande Kristina Bendz (M), ordförande
Gunilla Andersson (M)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Adrian Magnusson (S)
Christian Persson (M)
Anja Edvardsson (S)
Magnus Anderberg (M)
Roger Jönsson (S)
Göran Göransson (KD)
Elisabeth Håkansson (C)
Paul Svensson (SD)
Håkan Eriksson (C)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Lisbeth Karlsson (S) ersättare för Marcus Bräutigam (MP)
Anna Sjöland (SD) ersättare för Michael Michaelsen (SD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2019-05-29

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida

§ 95 Redovisning av delegeringsbeslut 2019/2 5

§ 96 Redovisning av meddelanden 2019/3 6

§ 97 Återrapportering av intern kontroll för 2018 för 
Ystads kommun 2019/133 7

§ 98 Ekonomisk uppföljning 30 april 2019, tertial 1 2019/4 8

§ 99 Handlingsplan utifrån budget i balans 2019/124 9 - 11

§ 100 Tidplan för det fortsatta budgetarbetet 2019/42 12

§ 101 Policy om heltid som rättighet och deltid som 
möjlighet 2019/57 13 - 16

§ 102 Riktlinje för beroenderelaterad ohälsa 2019/119 17

§ 103 Yttrande över Havsplaner för Sverige - Bottniska 
viken, Östersjön och Västerhavet 2019/132 18 - 19

§ 104 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
för mandatperioden 2019-2022 2019/24 20

§ 105 Anta internkontrollplan 2019 för Ledning och 
utveckling 2019/144 21

§ 106 Uppföljning av de kommunala bolagens verksamhet 
2018 2019/101 22 - 23

§ 107 Flytt av fordon 2019/168 24

§ 108 Detaljplan för Balkåkra 18:53 och 1:162 (Svarte 
pendlarparkering) 2019/126 25 - 26

§ 109 Översyn av taxor inom nämndens ansvarsområde 
för fritidsverksamhet 2019/129 27 - 31

§ 110 Taxor för tobak och liknande produkter, alkohol 
(folköl) och receptfria läkemedel 2019/128 32

§ 111 Revisorernas förstudie av hamnutbyggnaden - för 
kännedom 2019/149 33 - 34

§ 112 Information från Ytornet AB 2019/22 35
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

§ 113 Information 36

§ 114 Kl. 13:00 Svar på medborgarförslag om ett Havets 
hus i Hamnstaden 2018/158 37 - 38

§ 115 Svar på medborgarförslag om att avskaffa 
oppositionsrådstjänst 2018/238 39 - 40

§ 116 Svar på medborgarförslag om förbud mot slöja på 
barn under 18 år i skolan 2018/236 41 - 42

§ 117 Svar på medborgarförslag om ändring i lokala 
ordningsstadgan rörande slöjförbud 2018/237 43 - 44

§ 118 Svar på medborgarförslag om att Ystads kommun 
upplåter lokaler för boulespel under vinterhalvåret 2017/220 45 - 46

§ 119 Svar på medborgarförslag rörande framställan och 
koppling av el 2019/15 47

§ 120 Svar på medborgarförslag om annonsering av 
kommunfullmäktiges sammanträden 2019/30 48 - 49

§ 121 Svar på medborgarförslag om zoo med 
regnskogsdjur 2019/74 50

§ 122 Svar på medborgarförslag om flygplats i Ystad 2019/75 51
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 95 Dnr 2019/2

Justerares signatur 

Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 25 april – 29 maj 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i 
enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning.

Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får 
kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den 
som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärenden och fatta beslut.

Beslutet berör inte barn och unga då det är av administrativ karaktär.

Beslutsunderlag
Delegeringsrapport 25 april – 29 maj 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 25 april – 29 maj 2019.
 
 
 
 

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 96 Dnr 2019/3

Justerares signatur 

Redovisning av meddelanden

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsens godkänner redovisningen från den 25 april – 22 maj 2019.

Sammanfattning av ärendet
Ecobränsle:

 Miljöberäkning 2018 klimatresultat

Försvarsmakten:
 Sverige deltar i marinövningen Baltops 2019 - 9 -21 juni

Minnesanteckningar från möte med Trafikverket och Region Skåne 13 maj 2019

Sveriges Kommuner och Landsting:
 SKL:s sammanträdesplan för 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott:
 Protokoll 15 maj 2019 §§ 56-72

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott:
 Protokoll 11 april 2019 §§ 22-24,
 Protokoll 14 maj 2019 §§ 25-29

Kommunövergripande samverkan:
 Protokoll 25 maj 2019-03-25 §§ 5-9

Ytornet AB:
 Protkoll 16 april 2019 §§ 10-12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 97 Dnr 2019/133

Justerares signatur 

Återrapportering av intern kontroll för 2018 för Ystads 
kommun

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna framlagd rapport kring intern kontrollarbetet 2018 
samt överlämna rapporten till kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet
Enligt antaget reglemente för intern kontroll i Ystads kommun ska respektive nämnd och 
bolagsstyrelse följa upp den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde utifrån fastställd 
kontrollplan.

Nämnder och bolagsstyrelser ska senast i samband med årsanalysens upprättande, rapportera 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas och bolagsstyrelsernas 
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. 
Rapporteringen ska också ske till kommunens revisorer.

Ekonomiavdelningen har granskat nämndernas och bolagens inlämnade rapporter avseende 
2018 års interna kontrollarbete. En samlad bedömning har gjorts av förvaltningarnas och 
bolagens arbete.

Beslutsunderlag
Uppföljning av intern kontroll 2018,
Tjänsteskrivelse av ekonom Helen Larsson 21 maj 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna framlagd rapport kring intern kontrollarbetet 2018 
samt överlämna rapporten till kommunens revisorer.

Föredragande
Ekonom Helen Larsson.
 
 
Beslut skickas till:
Revisionen Ystads kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 98 Dnr 2019/4

Justerares signatur 

Ekonomisk uppföljning 30 april 2019, tertial 1

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tertialrapporten för den 
30 april 2019.

Sammanfattning av ärendet
Ledning o Utveckling, ekonomiavdelningen har upprättat en tertialrapport för utfall per 
2019-04-30 samt en prognos per 2019-12-31. Uppföljningen gäller för kommunen, 
kommunalförbunden och de kommunala bolagen.

Ystads kommun redovisar ett negativt resultat för första tertialet på 30,4 mkr.

Enligt ekonomiavdelningens prognos väntas resultatet för 2019 bli minus 31,0 mkr. Det 
motsvarar en negativ avvikelse i förhållande till budget på 44,5 mkr. 

Under årets första fyra månader har kommunen nettoinvesterat cirka 120,7 mkr vilket 
motsvarar 10 % av den totala investeringsbudgeten (inklusive kompletteringsbudget). Den 
totala investeringsutgiften för året beräknas uppgå till 1 095,3 mkr vilken innebär att cirka 
62,4 mkr inte förbrukas.

Beslutsunderlag
Delårsrapport tertial 1, 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga tertialrapporten till 
handlingarna.

Föredragande
Ekonomichef Petter Hansson Skoglund, förvaltningschef Social Omsorg Dan Kjellsson, 
förvaltningschef Samhällsbyggnad Sofia Öreberg och förvaltningschef Kultur o utbildning 
Christer Olofsson.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 99 Dnr 2019/124

Justerares signatur 

Handlingsplan utifrån budget i balans

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar, utifrån sin uppsiktsplikt, att rekommendera nämnderna att vidta 
följande åtgärder:

 Alla former av anställningar ska beviljas eller sanktioneras av förvaltningschef och 
återrapporteras till nämndens presidie/arbetsutskott.

 All övertid ska hanteras restriktivt och ska återrapporteras till nämndens 
presidie/arbetsutskott.

 Tillfälligt investeringsstopp på alla beslutade investeringar i kommunfullmäktige som 
inte är påbörjade, gäller till och med kommunstyrelsens behandling i juni 2019.

 Generell översyn av alla taxor, avgifter och arrenden ska göras och återrapporteras till 
kommunstyrelsen i augusti.

 Anlitande av konsulter och nya inköp av tjänster ska användas synnerligen restriktivt 
och godkännas av arbetsutskottet.

 Anmälningar till kurser/konferenser ska ske restriktivt och godkännas av 
förvaltningschef eller ordförande i nämnd. Återrapporteras till nämndens 
presidie/arbetsutskott.

 En översyn av hyresavgifter ska göras med målsättningen att de ska vara 
självfinansierande.

 Upphandlingssystemet ska följas, ingen kontant/kvittohantering.
 Beställningsstopp införs för sänk larm- och övervakningsstandarden, undantag ska 

behandlas av arbetsutskottet

Protokollsanteckning
Cecilia Magnusson-Svärd (S) följande protokollsanteckning:
I samband med att kommunstyrelsen ska fatta beslut om ”Ekonomisk uppföljning 30 april 
2019, tertial 1 respektive förvaltningschef” yrkar M,L, KD på besparingsåtgärder.
Yrkanden som är utan underlag, som inte är beredda och som är utan konsekvensanalys. 
Ledamöterna i kommunstyrelsen förväntas fatta beslut utan underlag och konsekvensanalys.
Med anledning av det påtalar socialdemokraterna att beslutet om besparingsåtgärder kan 
komma att behöva omprövas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 99 Dnr 2019/124

Justerares signatur 

Sammanfattning av ärendet
I samband med den ekonomiska uppföljningen vid dagens sammanträde redovisades även 
handlingsplan för respektive nämnd utifrån en budget i balans.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden Kristina Bendz (M) yrkar på följande:

 Alla former av anställningar ska beviljas eller sanktioneras av förvaltningschef och 
återrapporteras till nämndens presidie/arbetsutskott.

 All övertid ska hanteras restriktivt och ska återrapporteras till nämndens 
presidie/arbetsutskott.

 Alla beslutade investeringar i kommunfullmäktige som inte är påbörjade är det 
investeringsstopp på. Undantag kan göras av KSau.

 Generell översyn av alla taxor och avgifter ska göras och återrapporteras till Ks i 
augusti.

 Anlitande av konsulter ska användas restriktivt och återrapporteras till nämndens 
presidie/arbetsutskott.

 Anmälningar till kurser/konferenser ska ske restriktivt och godkännas av 
förvaltningschef eller ordförande i nämnd. Återrapporteras till nämndens 
presdie/arbetsutskott.

Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar på följande:
 Generell genomlysning av arrendeavgifter.
 Hyror ska vara självfinansierade.
 Anlitande av konsulter och inköp av tjänster ska användas synnerligen restriktivt och 

godkännas av KSau.
 Upphandlingssystemet ska följas, ingen kontant/kvittohantering.
 Sänk larm och övervakningsstandarden, beställningsstopp.
 Helhetsperspektiv med budgetar kopplade till kommuninvånarnas nytta.

Kommunstyrelsen ajournerar sig kl. 10:30. Sammanträdet återupptas kl. 10:55.
Jan-Åke Isaksson (SD) ställer sig bakom S och C förslag.

Ordföranden föreslår att undantag från beställningsstopp för sänk larm- och 
övervakningsstandarden ska behandlas av Arbetsutskottet.
S och C godkänner förslaget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 99 Dnr 2019/124

Justerares signatur 

Cecilia Magnusson-Svärd (S) vill ha ett förtydligande av beslutade investeringar beslutade i 
kommunfullmäktige som inte är påbörjade.
Gunilla Andersson (M) föreslår tillfälligt investeringsstopp och att frågan behandlas vid nästa 
kommunstyrelse i juni.
S och C godkänner förslaget.

Ordföranden föreslår att Generell översyn av alla taxor och avgifter även ska gälla arrenden.
S och C godkänner förslaget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 100 Dnr 2019/42

Justerares signatur 

Tidplan för det fortsatta budgetarbetet

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att revidera tidplanen för budget 2020 reviderad övergripande 
budgetanvisningar för 2020.

Sammanfattning av ärendet
På grund av det rådande ekonomiska läget för innevarande år så måste ytterligare prognoser i 
kombination med handlingsplaner presenteras och analyseras för att säkerställa att ingången 
för kommande budgetår blir så säkerställd som möjligt. Vidare sker en pågående översyn av 
tidigare presenterad befolkningsprognos vilket kan föranleda en revidering av 
grundförutsättningarna för budgetarbetet.

Ärendet är av administrativ art och berör inte barn och unga.

Beslutsunderlag
Övergripande budgetanvisningar 2020 reviderad,
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson Skoglund 9 maj 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att revidera tidplanen för budget 2020 enligt förslag.

 

 
 

 

Beslut skickas till:
Ekonomichef Petter Hansson Skoglund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 101 Dnr 2019/57

Justerares signatur 

Policy om heltid som rättighet och deltid som möjlighet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Förslag att anta policyn om heltid som rättighet och deltid som möjlighet med följande 
ändring:

Policyn gäller för samtliga tillsvidareanställningar inom Kommunals avtalsområde. Utöver det 
ska samtliga nya tillsvidareanställningar annonseras och anställas på heltid, oavsett 
avtalsområde. 

Om medarbetarna vill arbeta deltid finns det möjlighet att ansöka om tjänstledigt en gång om 
året samt vid nyanställning. Vill medarbetaren t.ex. arbeta 80% ansöker medarbetaren om 
20% tjänstledigt. Detta görs en gång om året och medarbetaren kan söka tjänstledighet i 
jämna 5%. Verksamhetens behov styr möjligheten att gå ner i tid utöver lagstadgade 
rättigheter men arbetsgivaren ska ha en positiv inställning och förståelse för behovet av 
deltidsarbete. Ett nekande av tjänstledighet får endast göras om tjänstledigheten medför 
påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet.

Undantag kan göras på individnivå. Det är förvaltningschef som fattar beslutet i dialog med 
personalavdelningen.

Reservation 
Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Elisabeth Håkansson (C) lämnar följande reservation:

I förslaget till beslut är policyn ändrat till att gälla samtliga tillsvidareanställningar inom 
Kommunals avtalsområde. Utöver det ska samtliga nya tillsvidareanställningar annonseras 
och anställas på heltid, oavsett avtalsområde.

Socialdemokraterna och Centerpartiet reserverar sig mot att policyn endast ska gälla för 
samtliga tillsvidareanställningar inom Kommunals avtalsområde. Vi anser att policyn ska 
gälla inom alla avtalsområden inom kommunens verksamhet.

Socialdemokraterna och Centerpartiet anser även att meningen ”Ett nekande av 
tjänstledighet får endast göras om tjänstledigheten medför påtaglig störning i 
arbetsgivarens verksamhet” ska strykas. Denna formulering motverkar SKL:s och 
Kommunals avtal, HÖK 16; där det uttalas att heltidsarbetet ska vara det normala.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 101 Dnr 2019/57

Justerares signatur 

Att fler anställda inom Ystads kommun ges möjlighet till heltidsarbete är av yttersta vikt 
för jämställdhetsarbetet. SKL och Kommun har avtalat om att en heltidsorganisation ska 
vara genomförd 2021.

Beslutet går i motsatt riktning jämfört med SKL:s och Kommunals avtal.

Sammanfattning av ärendet
För samtliga kommuner och landsting är heltid som norm en aktuell fråga. Framförallt för 
Kommunals avtalsområde där det i huvudöverenskommelsen (HÖK) ställs krav att 
arbetsgivaren ska göra en plan för år 2017-2021 hur vi ska öka andelen heltidsarbetande. 
2017 beslutade Kommunfullmäktige att anta Policy om Heltid som rättighet och deltid som 
möjlighet samt om pilotprojekt Mer tid i Ystad som har genomförts under april 2018-april 
2019. Där har goda resultat visats, utvärderingen för projektet kan läsas i bifogade dokument. 
Att införa heltid som rättighet och deltid som möjlighet anses positivt för verksamheten och 
för målet som attraktiv arbetsgivare. 

Med utgångspunkt i utvärderingen för pilotprojektet samt planen för att öka andelen 
heltidsarbetande enligt HÖK föreslås anta policyn heltid som rättighet och deltid som 
möjlighet enligt skrivna ändringar.

Beslutsunderlag
Barnchecklistan – Policy för heltid som rättighet och deltid som möjlighet
Förslag Policy om heltid som rättighet och deltid som möjlighet 7 februari 2017,
Beslut i kommunfullmäktige 18 maj 2017 § 94, 
Mer tid i Ystad – slutrapport 2 maj 2019,
Tjänsteskrivelse av personalkonsult Sofie Forss 2 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2019 § 57.

Förslag till beslut
Förslag att anta policyn om heltid som rättighet och deltid som möjlighet med följande 
ändring:

Policyn gäller för samtliga tillsvidareanställningar inom Kommunals avtalsområde. Utöver det 
ska samtliga nya tillsvidareanställningar annonseras och anställas på heltid, oavsett 
avtalsområde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 101 Dnr 2019/57

Justerares signatur 

Om medarbetarna vill arbeta deltid finns det möjlighet att ansöka om tjänstledigt en gång om 
året samt vid nyanställning. Vill medarbetaren t.ex. arbeta 80% ansöker medarbetaren om 
20% tjänstledigt. Detta görs en gång om året och medarbetaren kan söka tjänstledighet i 
jämna 5%. Verksamhetens behov styr möjligheten att gå ner i tid utöver lagstadgade 
rättigheter men arbetsgivaren ska ha en positiv inställning och förståelse för behovet av 
deltidsarbete. Ett nekande av tjänstledighet får endast göras om tjänstledigheten medför 
påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet.

Undantag kan göras på individnivå. Det är förvaltningschef som fattar beslutet i dialog med 
personalavdelningen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår att policyn ska gälla alla anställda oavsett verksamhet.
Elisabeth Håkansson (C) ställer sig bakom S förslag.
Adrian Magnusson (S) föreslår bifall till S och C förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst Au förslag
Nej-röst för S och C förslag

Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster och sju Nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets 
förslag.

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår från 
att röst

Gunilla Andersson (M) X
Cecilia Magnusson-Svärd (S) X
Christian Persson (M) X
Magnus Anderberg (M) X
Göran Göransson (KD) X
Paul Svensson (SD) X
Jan-Åke Isaksson (SD) X
Anna Sjöland (SD) X
Adrian Magnusson (S) X
Anja Edvardsson (S) X

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 101 Dnr 2019/57

Justerares signatur 

Roger Jönsson (S) X
Elisabeth Håkansson (C) X
Håkan Eriksson (C) X
Lisbeth Karlsson (S) X
Kristina Bendz (M) X

Resultat 8 7

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 102 Dnr 2019/119

Justerares signatur 

Riktlinje för beroenderelaterad ohälsa

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny riktlinje för beroenderelaterad 
ohälsa och ersätter tidigare riktlinje Alkohol och drogpolitiskt program.

Sammanfattning av ärendet
Personalavdelningen har sett över och tagit fram en riktlinje om beroenderelaterad ohälsa. 
Förslaget är att Riktlinje för beroenderelaterad ohälsa ersätter tidigare riktlinje för Alkohol 
och drogpolitiskt program. 

Riktlinje för beroenderelaterad ohälsa tydliggör ansvaret för respektive chef samt vikten av 
förebyggande arbete, kartläggningar och handlingsplaner. 

Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats. 

Beslutsunderlag
Förslag till riktlinje för beroenderelaterad ohälsa,
Beslut i kommunövergripande samverkansgrupp (KÖSAM) den 25 mars 2019 §,
Alkohol och drogpolitiskt program kommunfullmäktige 20 maj 1999,
Tjänsteskrivelse av personalkonsult Josefina Kronvall den 17 april 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2019, § 58.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny riktlinje för beroenderelaterad 
ohälsa och ersätter tidigare riktlinje Alkohol och drogpolitiskt program.

Förslag till beslut under sammanträdet 
Elisabeth Håkansson (C) föreslår bifall. 
Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår bifall.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår bifall.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 103 Dnr 2019/132

Justerares signatur 

Yttrande över Havsplaner för Sverige - Bottniska viken, 
Östersjön och Västerhavet

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt tjänsteskrivelse den 16 maj 2019 av planarkitekt 
Sofie Larsson.

Sammanfattning av ärendet
Sedan september 2014 finns en bestämmelse i miljöbalken om statlig havsplanering i Sverige. 
Hav- och vattenmyndigheten har upprättat förslag till havsplaner för Sverige. Ystads 
kommun berörs av planens fjärde del som rör Östersjön. I havsplanen läggs användningen av 
havet fast, och havsplanen blir sedan vägledande för myndigheter och kommuner när de 
planlägger eller förvaltar havet. 

Förslaget till yttrande har tagits fram i dialog med de kommuner som Ystads kommun 
tidigare har samarbetat kring med yttrande för havsplanen samt för planeringsunderlag för 
havet i den kommunala planeringen: Skurup, Trelleborg och Vellinge. Kommunen har i 
arbetet med att ta fram yttrandet haft förberedande kontakter med tjänstepersoner samt 
deltagit i ett möte med länsstyrelsen. Från Ystads kommun har tjänstepersoner från 
Avdelningen för hållbar utveckling och Stadsbyggnadsavdelningen medverkat i arbetet. Ett 
samlat yttrande har upprättats av Stadsbyggnadsavdelningen.

Beslutsunderlag
Granskningshandling Förslag till havsplaner för Sverige - Bottniska viken, Östersjön och 
Västerhavet, 14 mars 2019,
Tjänsteskrivelse av planarkitekt Sofie Larsson den 16 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2019 § 60.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar om att följande skrivning läggs till i yttrande:

Ystad vill ha mer havsförbättrande åtgärder i form av ålgräs, rening av läkemedel och 
borttagande av mikroplaster. Vi vill betona att havet har ett egenvärde inte endast för oss 
för människor.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att yttra sig enligt förslag till beslut med tillägget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 103 Dnr 2019/132

Justerares signatur 

 

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår bifall.
Elisabeth Håkansson (C) föreslår bifall.

 
 

Beslut skickas till:
Planarkitekt Sofie Larsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 104 Dnr 2019/24

Justerares signatur 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning för 
mandatperioden 2019-2022

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen i enlighet med förvaltningens 
förslag.

Sammanfattning av ärendet
I en kommun fattar kommunstyrelsen en mängd olika beslut. Bland annat av praktiska skäl 
anser lagstiftaren att det inte är rimligt att alla beslut i en kommun ska fattas av 
kommunstyrelsen eller av de olika nämnderna. Kommunstyrelsen har därför enligt 
kommunallagen rätt att delegera beslutanderätten till ett utskott eller åt en ledamot, ersättare 
eller anställd hos kommunen. Delegationsordningen beskriver vem som kan fatta beslut på 
kommunstyrelsens vägnar. 

Den 1 april 2019 trädde en ny säkerhetsskyddslag (SFS 2018:585) och en ny 
säkerhetsskyddsförordning (SFS 2018:658) i kraft. Därför finns det anledning att se över 
kommunstyrelsens delegationsordning. Det finns också ett behov av några mindre justeringar 
i delegationsordningen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 23 april 2019 av kommundirektör Jonas Rosenkvist och 
kanslichef Cornelia Englén
Förslag till reviderad delegationsordning,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2019 § 59.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen i enlighet med förvaltningens 
förslag

 
 

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 105 Dnr 2019/144

Justerares signatur 

Anta internkontrollplan 2019 för Ledning & utveckling

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar anta internkontrollplan 2019 för Ledning & Utveckling.

Sammanfattning av ärendet
Ledning & Utveckling har tagit fram förslag till internkontrollplan för 2019. Enligt 
reglementet för intern kontroll i Ystads kommun ska respektive nämnd varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Framtagandet av planen ska föregås 
av en risk- och väsentlighetsanalys. Analysen syftar till att identifiera och kartlägga händelser 
som medför en risk att nå oönskat resultat. Riskerna har värderats utifrån sannolikheten för 
och konsekvenserna av inträffande. De rutiner/system som har hög risk- och 
väsentlighetsbedömning har lagts in i internkontrollplanen.

Beslutsunderlag
Risk- och väsentlighetsanalys för Ledning & Utveckling 2019
Internkontrollplan för Ledning & Utveckling, förslag 2019,
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson Skoglund 21 maj 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta internkontrollplan 2019 för Ledning & Utveckling.

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Ekonom Helen Larsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 106 Dnr 2019/101

Justerares signatur 

Uppföljning av de kommunala bolagens verksamhet 2018

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar fastställa att de kommunala bolagens verksamhet har bedrivits i 
enlighet med de ändamål som kommunen har ställt upp i respektive bolags ägardirektiv.

Sammanfattning av ärendet
I 6 kap. 9 § kommunallagen framgår att kommunstyrelsen i årliga beslut ska pröva om den 
verksamhet som kommunala bolag har bedrivit under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen ska lämna förslag till kommunfullmäktige 
om nödvändiga åtgärder om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning ser att bolaget inte 
bedriver verksamhet som överensstämmer med ändamålet och/eller inte följer de 
kommunala principer som gäller för bolagets verksamhet. 

Ystads kommun äger följande bolag. Y-tornet AB, AB Ystadbostäder, Ystad 
Industrifastigheter AB, Ystad Energi AB, Ystads Teater AB, Ystad Saltsjöbad AB och Ystad 
Hamn Logistik AB.

Kommunstyrelsen har i samband med uppföljningar per tertial 1, tertial 2 samt i samband 
med bokslut/årsredovisning följt upp de kommunala bolagens verksamhet. 

Ytornets styrelse och verkställande ledning följer löpande dotterbolagens verksamhet och 
finansiella ställning. Representanter från bolagen har under året närvarat vid ett antal av 
styrelsens möten.

Revisionens uppföljning av respektive bolags verksamhet utvisar också att verksamheterna 
bedrivits utifrån gällande ägardirektiv. 

Kommunstyrelsen kan därvid konstatera att samtliga kommunala bolags respektive 
verksamheter har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.
Ärendet är av administrativ karaktär och berör därför inte barn eller unga.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 106 Dnr 2019/101

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Bolagens respektive årsredovisning för 2018
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för respektive bolag för 2018
Ägardirektiv för respektive bolag
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 2 april 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2019 § 61.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa att de kommunala 
bolagens verksamhet har bedrivits i enlighet med de ändamål som kommunen har ställt upp i 
respektive bolags ägardirektiv.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kanslichefen Cornelia Englén
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 107 Dnr 2019/168

Justerares signatur 

Flytt av fordon

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen förordnar om att den som inom kommunen är anställd som 
parkeringsvakt också ska ha rätt att fatta beslut enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon 
i vissa fall.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. är den som är anställd 
som parkeringsvakt inom kommunen också per automatik förordnad att utföra 
myndighetsutövning i form av parkeringsövervakning. I vissa fall kan ett felparkerat fordon 
behöva flyttas vilket sker med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. För 
att parkeringsvakterna som är anställda av kommunen ska ha rätt att fatta beslut enligt den 
nu nämnda lagen behöver kommunstyrelsen delegera uppgiften till dem.   

Barn berörs inte av beslutet eftersom det handlar om ett förordnade för kommunens 
anställda och påverkar inte den legala möjligheten för kommunen att besluta om att flytta 
fordon.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 28 maj 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förordnar om att den som inom kommunen är anställd som 
parkeringsvakt också ska ha rätt att fatta beslut enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon 
i vissa fall. 

 

 

Beslut skickas till:
Samhällbyggnad, gatuchef Alf Qvint
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 108 Dnr 2019/126

Justerares signatur 

Detaljplan för Balkåkra 18:53 och 1:162 (Svarte 
pendlarparkering)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Balkåkra 18:53 
och 1:162 (Svarte pendlarparkering) i Ystad

Protokollsanteckning
Jan-Åke Isaksson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

Vår samlande bedömning av ärendet är att det inte direkt är en positiv detaljplan. 
Planeringen för den tilltänkta parkeringen är långt ifrån optimal och inverkar på 
boendemiljön för närliggande fastigheter. Grunden för parkeringen är främst att 
parkeringsplatserna till stationen i Ystad är alldeles för få. Vi hade önskat ett agerande 
långt innan för att få tillgång till betydligt fler parkeringsmöjligheter i anslutning till 
stationsområdet i Ystad, som egentligen är upprinnelsen till denna detaljplan. När nu 
flertalet Ystadsbor får söka sig till närliggande stationer, i.o.m. det är svårt att få sin 
parkering i Ystad.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen på Ystads kommun kom den 20 oktober 2017 in med begäran om 
planbesked om detaljplan för del av Balkåkra 18:53 m.fl. (Svarte pendlarparkering). 
Kommunen är markägare av planområdet. 

Syftet med planen är att tillgodose behovet av pendlarparkeringsplatser i anslutning till 
Svarte station och genom detta avlasta kringliggande gator runt stationen från trafik och 
parkerade bilar. Detta var ett av de utvecklingsbehov som framkom 2013 genom Ystads 
kommuns process för medborgardialog kallad Fokus på byarna.

Förslag till detaljplan med tillhörande behovsbedömning av miljöbedömning har varit 
föremål för samråd och därefter har planförslaget varit föremål för granskning under 
tiden 6 februari - 27 februari 2019. Inkomna synpunkter har efter granskningen 
sammanställts i ett granskningsutlåtande.

Stadsbyggnad har upprättat antagandehandlingar för Detaljplan för Balkåkra 18:53 
och 1:162 (Svarte pendlarparkering) i Svarte i Ystads kommun, med tillhörande 
behovsbedömning av miljöbedömning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 108 Dnr 2019/126

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Beslut samhällsbyggnadsnämnden den 20 december 2017 § 225,
Beslut samhällsbyggnadsnämnden den 15 augusti 2018 § 119, 
Beslut samhällsbyggnadsnämnden den 23 januari 2019 § 12,
Samrådsredogörelse för Balkåkra 18:53 och 1:162 (Svarte pendelparkering), 
Plankarta för Balkåkra 18:53 och 1:162 (Svarte pendlarparkering), 
Planbeskrivning för Balkåkra 18:53 och 1:162 (Svarte pendlarparkering), 
Granskningsutlåtande för Balkåkra 18:53 och 1:162 (Svarte pendlarparkering),
Tjänsteskrivelse av planchef Johan Maniet den 2 april 2019,
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden den 17 april 2019 § 70.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Balkåkra 18:53 
och 1:162 (Svarte pendlarparkering) i Ystad.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår återremiss – avvakta översiktsplanen.
Jan-Åke Isaksson (SD) begär ajournering.
Kommunstyrelsen ajournerar sig kl. 11:50. Sammanträdet återupptas kl. 11:53.
Jan-Åke Isaksson (SD) tar tillbaka återremissen och lämnar en protokollsanteckning.

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 109 Dnr 2019/129

Justerares signatur 

Översyn av taxor inom nämndens ansvarsområde för 
fritidsverksamhet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att taxan för körsång och orkester-
verksamhet höjs från 225 kronor till 275 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige anta föreslagna taxor för aktivitetsytor 
inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för fritid enligt följande:

 Samtliga taxor regleras årsvis varje år från och med den 1 januari 2020 efter 
konsumentprisindex med september månad 2018 som basår, (331,14). Vid beräkning 
av indexförändringen används indextalet för september månad före det år 
förändringen avses. Procentsatsen avrundas till en decimal. Negativ förändring 
regleras inte.

 Taxan för Ystad Arena A-hall (i arena läge) regleras från och med den 1 september 
2019 med indexförändringen till september månad 2019 från september månad 2018. 
Procentsatsen avrundas till en decimal. Negativ förändring regleras inte.

 Det ska ske en årlig översyn av samtliga taxor inom barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde för fritidsverksamhet.

Den årliga översynen av samtliga taxor ska redovisas för barn- och utbildningsnämnden före 
budgetberedningen i mars 2020

Reservation
Kristina Bendz (M), Gunilla Andersson (M), Christian Persson (M), Magnus Anderberg (M), 
Göran Göransson (KD).

Sammanfattning av ärendet
2016/2017 gjordes en översyn och inventering över samtliga befintliga beslut, kopplat till 
taxor för nämndens ansvarsområde inom fritid. Endast enstaka och väldigt marginella 
taxejusteringar skedde vid det tillfället, syfte var att säkerställa att rätt taxor tillämpades 
utifrån fattade beslut.  

Det var ingen översyn av själva taxorna utan en översyn för att säkerställa att förvaltningen 
tillämpade rätt taxor. Den översyn med taxejusteringar som är gjord dessförinnan avseende 
idrotts- och fritidsanläggningar aktivitetsytor är daterad 2009. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 109 Dnr 2019/129

Justerares signatur 

Taxorna för Kulturskolan antogs 2008. När det avser Ystad Arena/BAD fastställdes nya 
taxor i samband med bygget av badet och vissa justeringar gjordes i samband med översynen 
2016/2017.

I dagsläget är det samma taxa för Barn/ungdom och seniorer. I förslaget är taxorna 
differentierade för barn/ungdom respektive seniorer. 

Taxan för matcher i Ystad Arena med arenaläge (samtliga läktare ute) exempelvis Elitserien, 
innebär i dagsläget att det är föreningens biljettpris till respektive match som styr kostnaden. 
Förslaget innebär en fast taxa samt ett tillägg baserat på publikantal.

Sandskogens idrottsplats taxor har halkat efter kraftigt. 

Inriktningen för Kulturskolor nationellt är att detta ska vara en avgiftsfri verksamhet varpå 
en marginell taxejustering föreslås.

Taxor för barn- och utbildningsnämndens aktivitetsytor inom verksamhetsområdet biläggs 
beslutet.

Beslutsunderlag
Beslut från barn- och utbildningsnämnden den 28 april 2016, § 49 – Taxor aktivitetsytor 
inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde,
Beslut från kommunfullmäktige den 15 juni 2016, § 97 – Taxor aktivitetsytor inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde fr.o.m. 1 juli 2016,
Beslut från barn- och utbildningsnämnden den 20 april 2017, § 62 – Taxor för Ystad Arena 
Bad och Nybrostrandsbadet,
Beslut från kommunfullmäktige den 14 juni 2017, § 108 – Taxor för Ystad Arena Bad och 
Nybrostrandsbadet,
Förslag på taxor för barn- och utbildningsnämndens aktivitetsområde inom fritid att gälla 
från den 1 september samt den 1 januari 2020,
Tjänsteskrivelse av fritidschef Christine Ekdahl den 16 april 2019.
Beslut från barn- och utbildningsnämnden den 25 april 2019, § 60,
Tjänsteskrivelse av budgetchef Hans Persson 2 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2019 § 71.

28



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 109 Dnr 2019/129

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreslagna taxor för aktivitetsytor inom 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för fritid enligt följande:

 Samtliga taxor regleras årsvis varje år från och med den 1 januari 2020 efter 
konsumentprisindex med september månad 2018 som basår, (331,14). Vid beräkning 
av indexförändringen används indextalet för september månad före det år 
förändringen avses. Procentsatsen avrundas till en decimal. Negativ förändring 
regleras inte.

 Taxan för Ystad Arena A-hall (i arena läge) regleras från och med den 1 september 
2019 med indexförändringen till september månad 2019 från september månad 2018. 
Procentsatsen avrundas till en decimal. Negativ förändring regleras inte.

 Det ska ske en årlig översyn av samtliga taxor inom barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde för fritidsverksamhet.

Den årliga översynen av samtliga taxor ska redovisas för barn- och utbildningsnämnden före 
budgetberedningen i mars 2020.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår att körsång och orkesterverksamhet höjs från 
225 kronor till 275 kronor.
Elisabeth Håkansson (C) föreslår att körsång och orkesterverksamhet höjs från 225 kronor 
till 275 kronor.

Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår följande ändringar av taxorna:
Gymnastiksalar enligt förslag
Sporthallar enligt förslag
Ystads Arena A1, A2 och B-hall enligt förslag
Ystads Arena A-hall i arenaläge: Match elitserie 18 000 kronor, Match Allsvenskan 14 000 
kronor och Match Div. 1 10 000kronor. Detta ska vara fastpriser.
Taxa för publikantal tas bort.
Sandskogens Idrottsplats enligt förslag.
Övriga lokaler enligt förslag.
Ystads Arena Bad: Motionssim 0-6 år 0 kronor, Barn 7-17 år 45 kronor, Vuxen 70 kronor, 
Rabattkort 7-17 år 450 kronor, Rabattkort vuxen 700 kronor och Årskort vuxen 2200 
kronor. Detta gällande motionssim, obs! vi föreslår nya kategorier och alla är med i vårt 
förslag här.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 109 Dnr 2019/129

Justerares signatur 

Familjebad. 0-6 år 0 kronor, Barn 7-17 år 60 kronor, Vuxen 85 kronor, Årskort 7-17 år 
1500 kronor, Årskort vuxen 2600 kronor och Årskort 65+ 2200 kronor. Samma gäller här att 
det är bara dessa kategorier som ska finnas.
Nybrostrandsbadet. Barn 0-6 år 0 kronor och Barn 7-17 år 25 kronor. Övrigt enligt förslag.
25-metersbassängen och Multibassängen enligt förslag.
Kulturskolan. Vuxna 1500 kronor. Körsång och Orkester 275 kronor. Övrigt enligt förslag.

Göran Göransson (KD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Anderberg (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar SD om de kan instämma i S+C förslag. Svaret är ja.

Ordföranden har tre förslag till beslut.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot SD:s förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot S+C förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag
Nej-röst för S+C förslag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 109 Dnr 2019/129

Justerares signatur 

Omröstningsresultat
Med fem Ja-röster och tio Nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt S och C förslag.

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår från 
att röst

Gunilla Andersson (M) X
Cecilia Magnusson-Svärd (S) X
Christian Persson (M) X
Magnus Anderberg (M) X
Göran Göransson (KD) X
Paul Svensson (SD)  X
Jan-Åke Isaksson (SD)  X
Anna Sjöland (SD)  X
Adrian Magnusson (S) X
Anja Edvardsson (S) X
Roger Jönsson (S) X
Elisabeth Håkansson (C) X
Håkan Eriksson (C) X
Lisbeth Karlsson (S) X
Kristina Bendz (M) X

Resultat 5 10

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 110 Dnr 2019/128

Justerares signatur 

Taxor för tobak och liknande produkter, alkohol (folköl) och 
receptfria läkemedel

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de av Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund föreslagna taxorna för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter (2018:2088), för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel enligt lag 
(2009:730) samt för tillsyn av folköl enligt alkohollagen (2010:1622).

Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel enligt lag (2009:730),
Förslag till taxa för tillsyn av folköl enligt alkohollagen (2010:1622),
Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088),
Tjänsteskrivelse från Ystad-Österlenregionens miljöförbund,
Beslut från Ystad-Österlenregionens miljöförbund den 8 april 2019, § 36 – Taxa för tobak 
och liknande produkter, alkohol (folköl) och receptfria läkemedel,
Tjänsteskrivelse av controller Peter Andersson 7 maj 2019.

Beslutsunderlag
Förslag till taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel enligt lag (2009:730),
Förslag till taxa för tillsyn av folköl enligt alkohollagen (2010:1622),
Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088),
Tjänsteskrivelse från Ystad-Österlenregionens miljöförbund,
Beslut från Ystad-Österlenregionens miljöförbund den 8 april 2019, § 36 – Taxa för tobak 
och liknande produkter, alkohol (folköl) och receptfria läkemedel,
Tjänsteskrivelse av controller Peter Andersson 7 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2019 § 70.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de av Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund föreslagna taxorna för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter (2018:2088), för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel enligt lag 
(2009:730) samt för tillsyn av folköl enligt alkohollagen (2010:1622). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 110 Dnr 2019/149

Justerares signatur 

Revisorernas förstudie av hamnutbyggnaden - för kännedom

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och överlämna förstudien till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
EY har på Ystads kommuns revisorer gjort en förstudie för att kartlägga beslutsgången och 
beslutsunderlaget avseende hamnutbyggnaden (Färjeläge 7/8). Förstudien bygger på följande 
frågeställningar.

 Hur har beslutsprocessen för hamnutbyggnaden sett ut och vilka underlag har legat 
till grund för beslutet?

 Finns det en investeringsprocess som tydliggör ansvar och befogenheter avseende 
initiering, planering, beslut och genomförande av hamnutbyggnaden?

 Hur sker samordning och kommunikation mellan berörda nämnder och bolag?
 Hur sker återrapportering av planer och beslut?

Förstudien omfattar kommunstyrelsen samt Ystad Hamn Logistik AB. Den valda metoden 
för granskningen har primärt utgjorts av dokumentstudier med kompletterande 
telefonintervjuer med relevanta nyckelpersoner. Rapporten innehåller bl.a. en kronologisk 
sammanställning av beslut m.m.

Förstudien har lett till att revisorerna bedömer att vidare bevaka följande under den fortsatta 
processen.

 Det framgår av förstudien och av tidigare genomförda granskningar att kommunen 
under en längre tid har som plan att utarbeta en ny investeringsprocess. Den nu 
gällande investeringsprocessen är antagen 2011 och anses föråldrad. Kommunen 
växer i snabb takt vilket ställer krav på en effektiv investeringsprocess. Det finns 
risker i att en snabbväxande kommun inte har en uppdaterad investeringsplan. 
Revisionen bör därför bevaka detta vidare.

 Vad avser färjeläge 7 och 8 kan vi notera av förstudien att det har varit en omfattande 
process med många beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
hamnutskottet. Det kan vara av vikt för revisionen att följa hur dessa beslut 
implementeras och hur ärendet vidare behandlas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 110 Dnr 2019/149

Justerares signatur 

 Vi noterar att färjeläget förväntas belasta kommunen med ca 700 mnkr i 
investeringsmedel. Det framgår av förstudien att detta kommer att påverka 
kommunens belåningsutrymme negativt med ca 23 tusen kronor per 
kommunmedlem. Under den nästkommande treårsperioden är det budgeterat att 
kommunen kommer att genomföra investeringar för ca 1170 mnkr (exklusive 
hamnutbyggnaden). Med hänsyn taget till kommunens självfinansieringsutrymme, 
enligt beräkning i revisionens långsiktiga ekonomiska analys, finns ett behov av 
ytterligare belåning på närmre 600 mnkr. Detta skulle påverka belåningen med 
ytterligare 20 000 kronor per kommunmedlem. Detta skulle innebära att kommunens 
belåningsgrad efter det tredje året i planperioden kan komma att uppgå till så mycket 
som 133 000 kronor per invånare. Givet Kommuninvests belåningstak (utan särskild 
prövning) på 134 000 kr per kommunmedlem (2019) bör revisionen bevaka 
investeringstakten och investeringsplaneringen.

Beslutsunderlag
Kommundirektörens tjänsteskrivelse den 20 maj 2019
Förstudie med följebrev den 15 maj 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och överlämna förstudien till 
kommunfullmäktige för kännedom. 

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 112 Dnr 2019/22

Justerares signatur 

Information från Ytornet AB

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsens tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Jonas Rosenkvist informerar att Ytornets nästa styrelsemöte är den 10 juni 
och information från mötet lämnas till kommunstyrelsens den 19 juni.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 113 Dnr  

Justerares signatur 

Information

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Jonas Rosenkvist meddelar att en grupp kommer att bildas för en 
fördjupad genomgång av fastighetsutredningen. Kanslichef Cornelia Englén kommer att föra 
anteckningar.

Ordföranden Kristina Bendz (M) meddelar att annonseringen av ny kultur och 
utbildningschef samt ny kommundirektör nu finns ute.

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

36



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 114 Dnr 2018/158

Justerares signatur 

Svar på medborgarförslag om ett Havets hus i Hamnstaden

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen vill inledningsvis tacka för förslaget och be om ursäkt för att svaret har 
dröjt. Hamnstaden är en spännande utveckling av Ystad och kommunstyrelsen ser därför 
positivt på att det finns ett engagemang för och ett intresse av stadsutvecklingen.

I ett medborgarförslag föreslås ett Havets hus i hamnen med innehåll bland annat kring 
forskning och kultur. 

Samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden har i yttrande angett att respektive nämnd tar 
med sig förslagets intentioner i det fortsatta utvecklingsarbetet kring Hamnstaden.

Arbetet med att utveckla hamnen – Hamnstaden – är fortfarande i sin linda. Kommunen har 
tagit fram ett planprogram för hamnen. Ett planprogram syftar till att redogöra för 
förutsättningar, pröva idéer och utgöra en grundstruktur för kommande detaljplaner. 
Ambitionen är att staden med goda boendekvaliteter ska kunna samexistera med hamnens 
verksamheter. Det är en vision för Ystad år 2030 med plats för runt 1 500 bostäder.

Ett Havets hus leder tankarna till det marina livet, till spännande miljöer och djupdyk om 
havets outforskade delar. Det är en spännande tanke som kan öka intresset för Ystad som 
turiststad. Kommunen tar därför med sig förslaget in i det fortsatta arbetet. Processerna för 
planprogram, kommande detaljplaner, markfördelningar och genomförande får visa om och i 
så fall var, ett Havets Hus kan förverkligas. Utöver planstöd krävs ekonomiska satsningar och 
ett tydliggjort ägandeskap för ett framtida Havets Hus. Mot den bakgrunden ska 
medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 21 maj 2018,
Tjänsteskrivelse av Leila Ekman daterad den 12 oktober 2018
Yttrande av kulturnämnden inkommet 16 oktober 2018,
Yttrande av samhällsbyggnadsnämnden inkommet 21 november 2018,
Tjänsteskrivelse av Cornelia Englén den 3 april 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2019 § 45.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 114 Dnr 2018/158

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 115 Dnr 2018/238

Justerares signatur 

Svar på medborgarförslag om att avskaffa 
oppositionsrådstjänst

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att oppositionsrådstjänsten ska avskaffas.

Ett oppositionsråds uppgift är att se till att oppositionen får information och insyn för att 
kunna ta ställning till frågor inom kommunen på samma sätt som de styrande partierna kan 
genom kommunalrådet. I grund och botten handlar det om demokrati – att de styrande 
partierna och oppositionen ska ha samma förutsättningar att ta tillvara kommuninvånarnas 
och sina väljares intressen. Syftet är också att kunna säkerställa att styret följer gemensamma 
och demokratiska spelregler, alltså en slags kontrollfunktion. Ett oppositionsråd ger också 
fler möjligheter till möten med kommuninvånarna eller att representera kommunen i andra 
sammanhang eftersom ett kommunalråd inte alltid kan tillmötesgå alla förfrågningar. Det är 
också viktigt för demokratins legitimitet – kommuninvånarnas tillgång till de folkvalda och 
möjligheten att föra fram kommunens åsikter i officiella sammanhang.

Kommunfullmäktige har beslutat om arvoden och ersättning för förtroendevalda för 
mandatperioden 2019-2022 den 14 juni 2018 § 100. Beslutet innefattar arvode för 
kommunstyrelsens andre vice ordförande – oppositionsrådet - och innebär alltså att 
fullmäktige har tagit ställning till att oppositionsrådet ska vara heltidsarvoderat även under 
innevarande mandatperiod. Mot den bakgrunden är förslaget att medborgarförslaget ska 
anses besvarat.

Ärendet är av administrativ karaktär och berör därför inte barn.

Förslagsställaren presenterar sitt förslag på dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 19 september 2018,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 24 mars 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2019 § 47.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 115 Dnr 2018/238

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse medborgarförslaget 
besvarat.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 116 Dnr 2018/236

Justerares signatur 

Svar på medborgarförslag om förbud mot slöja på barn 
under 18 år i skolan

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Reservation
Jan-Åke Isaksson (SD), Paul Svensson (SD) och Anna Sjöland (SD).

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen vill inledningsvis tacka för förslaget och ser positivt på att det finns ett 
engagemang i olika frågor.

I ett medborgarförslag föreslås ett förbud mot slöja på barn under 18 år och personal i 
skolan, att börja gälla från och med vårterminen 2019. 

I Sverige råder religionsfrihet och ett skydd mot diskriminering. Skolans uppdrag är att alla 
elever ska kunna inhämta och utveckla kunskap. Den ska främja lärande för hela livet. 
Uppdraget är också att förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter. Alla elever är 
välkomna till skolan – oavsett ursprung, utseende eller utstyrsel. 

Vissa omständigheter kan medföra att det i särskilda fall finns skäl för en skolledning att 
förbjuda viss klädsel. I så fall ska klädseln påverka ordningen och säkerheten i skolan eller 
skolan förhindras att fullfölja sitt pedagogiska uppdrag. Krav på viss klädsel, eller förbud mot 
viss klädsel, måste dock alltid begränsas till den situation det gäller, vara motiverat av sakliga 
skäl och stå i proportion till ändamålet. I diskrimineringslagen anges att en 
utbildningsanordnare inte får, varken direkt eller indirekt, diskriminera en elev som deltar i 
eller söker sig till verksamheten.

Sammanfattningsvis tillåter inte grundlagen, diskrimineringslagen eller skollagen ett generellt 
förbud mot slöja vilket medborgarförslaget skulle innebära. Medborgarförslaget anses 
därigenom besvarat.

Förslagsställaren presenterar sitt förslag på dagens sammanträde.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 116 Dnr 2018/236

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 4 oktober 2018, kompletterat den 15 oktober 2018,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 22 mars 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2019 § 42.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår bifall till medborgarförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot SD:s förslag mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut skickas till:
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 117 Dnr 2018/237

Justerares signatur 

Svar på medborgarförslag om ändring i lokala 
ordningsstadgan rörande slöjförbud

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen vill inledningsvis tacka för förslaget.

I ett medborgförslag föreslås att alla former av beslöjning av kvinnors ansikte på offentlig 
plats ska förbjudas genom en ändring i den lokala ordningsstadgan.

Ordningslagen (1993:1617) syftar bl.a. till att trygga ordningen och säkerheten på offentliga 
platser och vissa andra områden. Med offentlig plats avses bl.a. gator, vägar, torg, parker och 
andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt 
ändamål.

Lagen innehåller endast ett fåtal regler om allmän ordning. Behovet av ytterligare 
bestämmelser är avsett att tillgodoses genom lokala ordningsföreskrifter meddelade av 
kommunerna. Sådana föreskrifter kan avse vitt skilda frågor, men ett grundläggande krav är 
att de måste behövas för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. De får 
inte heller lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i 
den enskildes frihet. 

I Sverige råder religionsfrihet och den tryggas i 2 kap. 1 § första stycket 6 regeringsformen. 
Den innebär frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. Enligt 2 kap. 1 § 
första stycket 1 regeringsformen är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad 
yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt 
uttrycka tankar, åsikter och känslor.

Förslagsställarens syfte med att införa slöjförbud tycks inte vara att upprätthålla den allmänna 
ordningen. Förslagsställaren föreslår också ett totalt slöjförbud vilket innebär en långtgående 
inskränkning i den enskildes frihet. Bedömningen är därför att åtgärden inte är motiverad för 
att upprätthålla den allmänna ordningen. Medborgarförslaget ska därför anses besvarat.

Förslagsställaren presenterar sitt förslag på dagens sammanträde.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 117 Dnr 2018/237

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 11 oktober 2018,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 1 april 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2019 § 46.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 118 Dnr 2017/220

Justerares signatur 

Svar på medborgarförslag om att Ystads kommun upplåter 
lokaler för boulespel under vinterhalvåret

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ytterligare utredning av lokaler och 
kostnader.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen vill inledningsvis tacka för förslaget och ser positivt på att det finns ett 
engagemang. Kommunstyrelsen vill också be om ursäkt för att svaret har dröjt.

Per-Olof Nilsson har i medborgarförslag till Ystads kommun föreslagit att kommunen ska 
upplåta lokaler för boulespel under vinterhalvåret, t.ex. i gamla ridhuset.

Boule är en fritidsaktivitet som passar de flesta, bidrar till glädje och förenar människor. Att 
även kunna spela inomhus när vädret inte uppmuntrar till utomhusaktiviteter vore givetvis 
ett lyft för sporten och kommunen. För 2018 fick samhällsbyggnadsnämnden 100 000 kr 
som en investering för att bidra till en sådan utveckling och anslaget har också 
ombudgeterats till år 2019. Med anledning av att kommunen för närvarande befinner sig i en 
ansträngd ekonomisk situation har kommunen inte utrymme att även avsätta ekonomiska 
medel för driften av en sådan anläggning. 

En positiv befolkningsutveckling de senaste åren har också medfört att det för närvarande 
finns en brist på lokaler inom kommunen. Kommunen har genom fastighetsavdelningen 
diskuterat möjligheten att upplåta dels en lokal i hamnen, dels det gamla ridhuset med 
bouleföreningarna i kommunen men de har av olika skäl valt att tacka nej. För närvarande 
finns inga andra, för ändamålet, lämpliga lokaler. Det budgeterade anslaget om 100 000 kr 
kommer att lämnas åter vid slutet av 2019 om det inte har kommit fram en möjlighet att 
investera i en annan lokal. Kommunen tar däremot med sig förslaget i den fortsatta 
planeringen för framtida idrottsanläggningar. 

Barn och unga inom kommunstyrelsens barnnämndsgrupp har uppfattningen att det inte 
finns något större behov av att anlägga boulebanor inomhus för just barns eller ungas 
räkning. Om det finns möjlighet att ändå göra det anser de inte att det vore till nackdel för 
barnen.

Mot den bakgrunden ska förslaget anses besvarat.

Vid dagens sammanträde företräds förslagsställaren av representant från Hamnboularna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 118 Dnr 2017/220

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 1 november 2016 och kompletterat den 21 juli 2017.
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén den 22 mars 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2019 § 64.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår bifall till förslaget och att dialogen fullföljs.
Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår bifall om det inte blir ekonomiska konsekvenser.
Elisabeth Håkansson (C) begär ajournering.
Kommunstyrelsen tar en paus kl. 13:28 och återupptar sammanträdet kl. 13:34.
Elisabeth Håkansson (C) ställer sig bakom S förslag.
Adrian Magnusson (S) föreslår bifall till förslaget och fortsatt dialog.
Roger Jönsson (S) föreslår bifall till medborgarförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om att återremittera medborgarförslaget för ytterligare 
utredning.

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen, kanslichefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 119 Dnr 2019/15

Justerares signatur 

Svar på medborgarförslag rörande framställan och koppling 
av el

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att Köpingebro och Svarte ska kopplas in på en panna och 
även införskaffa en fliseldad kraftvärmepanna.

Ystad Energi har beslutat att införskaffa en fliseldad panna för att öka produktion vilket är 
mest fördelaktigt utifrån behov och lönsamhet. 

I Köpingebro finns sedan år 2012 ett lokalt fjärrvärmenät, av logistiska skäl och ekonomiska 
skäl kan det inte sammanflätas med nätet i Ystad. Ystad Energi har även undersökt 
möjligheten att bygga fjärrvärme i Svarte men det saknas ekonomiska förutsättningar för att 
genomföra ett sådant projekt. Mot den bakgrunden anses medborgarförslaget besvarat.

Ärendet är administrativt och berör därför inte barn.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 5 december 2018,
Yttrande från Ystad Energi AB 27 februari 2019,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 29 april 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2019 § 65.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

 

Beslut skickas till:
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 120 Dnr 2019/30

Justerares signatur 

Svar på medborgarförslag om annonsering av 
kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Reservation
Jan-Åke Isaksson (SD), Paul Svensson (SD) och Anna Sjöland (SD).

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att kommunfullmäktiges sammanträden åter ska annonseras i 
Ystads Allehanda. Kommunstyrelsen vill inledningsvis tacka för förslaget.

Kommunfullmäktige beslutade så sent som den 15 februari 2018 § 30 att fullmäktiges 
sammanträden inte längre ska kungöras i ortstidningarna. Skälen var dels att kommunallagen 
inte längre medför en skyldighet att annonsera kommunfullmäktiges sammanträden i YA, 
dels kommunens kostnader för annonseringen. Med tanke på den ekonomiska situation som 
kommunen nu befinner sig i finns det inte anledning att göra en annan bedömning. 
Fullmäktiges sammanträden annonseras i stället på ystad.se där också föredragningslistan 
finns tillgänglig en vecka innan varje sammanträde. Mot den här bakgrunden ska 
medborgarförslaget anses besvarat.

Ärendet är administrativt och berör således inte barn eller unga.

Förslagsställaren presenterar sitt förslag på dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 16 december 2018,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 29 april 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2019 § 66.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 120 Dnr 2019/30

Justerares signatur 

Förslag till beslut under sammanträdet
Elisabeth Håkansson (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår bifall till medborgarförslag men att annonsen kortas ned.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

Beslut skickas till:
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 121 Dnr 2019/74

Justerares signatur 

Svar på medborgarförslag om zoo med regnskogsdjur

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att Ystad ska ha ett zoo med regnskogsdjur. 
Kommunstyrelsen vill inledningsvis tacka för ett fint förslag och ser mycket positivt på att 
det finns ett engagemang för Ystad och stadens attraktivitet.

Det har stor betydelse för en stad att det finns olika aktiviteter för barn och ungdomar att 
upptäcka, lära om och ha roligt på i en kommun. En djurpark är definitivt en sådan. I Ystad 
finns en djurpark med många olika sorters djur, i Höör finns Skånes Djurpark och i 
Köpenhamn i Danmark finns också ett zoo. Det finns alltså flera olika sorters djurparker i 
Ystads omnejd och kommunstyrelsens uppfattning är att dessa kan tillgodogöra önskemålen 
om djurpark. Kommunen befinner sig också i en ansträngd ekonomisk situation vilket 
betyder att kommunen måste hushålla med de gemensamma resurserna. Det saknas alltså 
ekonomiskt utrymme för att investera i en djurpark. Mot den här bakgrunden ska förslaget 
anses besvarat. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat den 31 augusti 2018,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 29 april 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2019 § 67.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

 

 

Beslut skickas till:
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

KS § 122 Dnr 2019/75

Justerares signatur 

Svar på medborgarförslag om flygplats i Ystad

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att en flygplats ska byggas i Ystad. Kommunstyrelsen vill 
inledningsvis tacka för ett fint förslag och ser mycket positivt på att det finns ett engagemang 
för Ystad och stadens attraktivitet.

Närheten till en flygplats och bra kommunikationer i övrigt har stor betydelse för en 
kommuns attraktivitet. Det vore i och för sig positivt med en flygplats i Sydöstra Skånes 
regionala kärna. Men inte långt från Ystad ligger Sturups flygplats och en bit längre bort 
ligger en stor internationell flygplats, Köpenhamns flygplats. Bedömningen är därför att 
behovet av tillgång till flygplats är väl tillgodosett för Ystads kommuns del. Kommunen 
befinner sig också i en ansträngd ekonomisk situation vilket betyder att kommunen måste 
hushålla med de gemensamma resurserna. Det saknas alltså dessutom ekonomiskt utrymme 
för att investera i en flygplats. Bland annat med anledning av dessa skäl ska förslaget anses 
besvarat.

Förslaget berör inte barn i dess nuvarande utformning. Om det skulle bli aktuellt att bygga en 
flygplats kommer barn att få lämna sina åsikter.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat den 29 augusti 2019,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 3 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2019 § 68.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om ett tillägg i svaret rörande miljöaspekten och 
föreslår kommunstyrelsen att anse medborgarförslaget besvarat.

Förslag till beslut under sammanträdet
Adrian Magnusson (S) föreslår bifalla till arbetsutskottets förslag.

Beslut skickas till:
Förslagsställaren
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