
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Datum
2019-10-30

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset klockan 09:00-12:20

Beslutande Se sidan 2

Övriga
närvarande

Lisbeth Karlsson (S), ersättare
Göran Brante (V), ersättare
Kevin Rasmussen (S), ersättare
Marina Nilsson (MP), ersättare
Åsa Björkman Holmberg, sekreterare
Mariana Vikström, kommundirektör §§ 193-197
Clas Martinsson, personalchef §§ 197-212
Petter Hansson Skoglund, ekonomichef 
Carola Nilsson, redovisningschef
Mattias Johansson, upphandlingschef § 197
Alexandra Hansson, folkhälsostrateg § 198
Ann-Marie Begler, extern utredare § 194
Cornelia Englén, kanslichef § 194

Utses att justera Cecilia Magnusson-Svärd (S)

Justeringens
plats och tid  

Paragrafer: 193-212

Underskrifter

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 2019-10-30

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-08 

Datum när anslaget tas ned 2019-11-29

Förvaringsplats för protokollet Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad

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

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2019-10-30

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

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2019-10-30

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida

§ 193 Ändring i föredragningslistan 5

§ 194 Information om extern utredning 6

§ 195 Redovisning av delegeringsbeslut 2019/2 7

§ 196 Redovisning av meddelanden 2019/3 8

§ 197 Uppföljning av avtalstrohet 2019/234 9

§ 198 Slutrapport Hela barnet hela dagen 2018/152 10 - 11

§ 199 Investeringsprojekt som kan utgå och därmed 
minska investeringsbudgeten 2019/249 12 - 14

§ 200 Ändring av attestförteckning avseende 
donationsstiftelser 2019/263 15

§ 201 Firmatecknare för stiftelser förvaltade av Ystads 
kommun 2019/264 16

§ 202 Medlemsskap i RÅSK 2019/142 17 - 18

§ 203 Initiativärende till kommunstyrelsen om att Säkra 
Skånes elförsörjning 2019/276 19

§ 204 För kännedom; Årlig inspektion av Tomelilla-Ystad-
Sjöbo överförmyndarnämnd 2019/270 20

§ 205 Delårsrapport 31 augusti 2019 Ystad-
Österlenregionens miljöförbund 2019/254 21

§ 206 Delårsrapport för Sydöstra Skånes 
samarbetskommitté 31 augusti  2019 2019/269 22

§ 207 Plan- och bygglagen, taxa 2020 för Ystads kommun 2019/259 23 - 24

§ 208 Vatten- och avloppstaxa för brukningsavgifter 2020 2019/260 25 - 27

§ 209 Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 2019/267 28 - 29

§ 210 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder 2019/268 30

§ 211
Begäran om olika finansieringsalternativ för att 
finansiera AB Ystadbostäders nyproduktion av 
bostäder

2019/271 31
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

§ 212 Övrigt 32
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 193  

Justerares signatur 

Ändring i föredragningslistan

Kommunstyrelsen beslutar
Ordföranden Kristina Bendz föreslår följande ändring i dagens föredragningslista:

 Fastighetsförsäljning läggs till under punkten Övrigt.
 Förvaltningschef Kultur o utbildning läggs till under punkten Övrigt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 194    

Justerares signatur 

Information om extern utredning

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslöt genom delegationsbeslut den 26 juni 2019 att tillsätta Ann-Marie 
Begler som extern utredare. Utredningens uppdrag var att: 

 granska händelseförloppet och om kommunen i något avseenden kunde ha agerat 
annorlunda, 

 granska samverkan mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden samt 
 föreslå nödvändiga åtgärder för att inte fler barn ska riskera att skadas i sin hälsa eller 

utveckling på det sätt som har skett.

Utredare Ann-Marie Begler är nu klar med sin utredning om att granska ärendet med barn 
som förvägrats skolgång. Kommunstyrelsen får en första information vid dagens 
sammanträde.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 195 Dnr 2019/2

Justerares signatur 

Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut t.o.m. 30 oktober 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
Rapport om delegeringsbeslut  30 oktober 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 196 Dnr 2019/3

Justerares signatur 

Redovisning av meddelanden

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden 18 september – 
22 oktober 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott:

 Protokoll 16 oktober 2019 §§ 120-128

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott:
 Protokoll 15 oktober 2019 §§ 41-43

Ytornet AB:
 Protokoll 21 oktober 2019 § 25
 Protokoll 16 september 2019 §§ 19-24.

Länsstyrelsen Skåne:
 Inspektion av Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 26 september 2019.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund:
 Protokoll 23 september 2019 §§ 37-45,
 Protokoll 1 oktober 2019 §§ 10-14.

Romeleås- och sjölandskapskommittén:
 Protokoll 6 september 2019.

Regionfullmäktige:
 Protokollsutdrag 24 september 2019 Ändring av sammanträdesdagar 2020 för 

Regionfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 197 Dnr 2019/234

Justerares signatur 

Uppföljning av avtalstrohet

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Upphandlingschef Mattias Johansson lämnar vid dagens sammanträde en uppföljning av 
avtalstroheten i kommunens verksamheter.

Antalet elektroniska fakturor är idag 71,8%.

För att öka avtalstroheten:
 Ökad e-handel via Raindance, Marknadsplatsen 
 Krav på rekvisitioner (digitala)
 Ökad avtalsuppföljning (centralt och på förvaltnings/verksamhetsnivå/detaljnivå)
 Ledning och styrning (beslut och förankring på ledningsnivå)
 Utbildning och information
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 198 Dnr 2018/152

Justerares signatur 

Slutrapport Hela barnet hela dagen

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner slutrapport Hela barnet hela dagen.

Sammanfattning av ärendet
Förstudien har genomförts under perioden augusti 2018 till juni 2019 på uppdrag av Ystads 
kommuns operativa samverkansledning för barn och unga (BuSo). Förstudien har 
finansierats av kommunens sociala investeringsfond och undersöker hur ramverket kopplat 
till Skottlandsmodellen står sig i en svensk kontext och med lokala förutsättningar. Den 
genomförda förstudien ska ligga till grund för beslut till hur det fortsatta arbetet med tidiga 
samordnade insatser för barn och unga ska se ut.

Kartläggningen visar att antalet insatser för målgruppen från olika aktörer är stort men att 
kännedomen om de olika insatserna är låg i verksamheterna. Detta leder till att hjälpsökande i 
stor utsträckning erbjuds de insatser som finns (eller som verksamheten har kännedom om) 
snarare än utifrån individens behov och att ett stort ansvar läggs på den enskilde 
hjälpsökande och dennes anhöriga.  Något som framkommer i intervjuerna är att det finns en 
brist på uppföljning/kunskap om faktauppgifter såsom målgruppens storlek, om insatsernas 
effekter samt vad andra aktörer gör, eller inte gör. Detta motverkar ett effektivt agerande och 
möjliga synergieffekter uteblir. När de ungdomar som intervjuats beskriver sin syn på de 
insatser och stöd som de fått av de offentliga verksamheterna framkommer att de undrar 
varför det tagit så lång tid att få hjälp.

I genomgången av lagstiftningen framgår att det finns förutsättningar och stöd i lagstiftning 
för verksamheterna att arbeta med bland annat Lead Proffessional, Barnplan och Named 
person. Utmaningarna gällande dessa är främst relaterade till sekretesslagstiftningen, om 
vårdnadshavare inte vill lämna sitt samtycke försvåras arbetet men det finns fortfarande 
några möjligheter att stötta barnet i en sådan situation.

Frågan som Skottlandsmodellen försöker besvara är ”Hur ska vi stödja det här barnet?” Inte, 
så som ofta har varit fallet i Sverige (och i Ystad) ”Vad är vårt ansvar i det här?” Med 
”Getting It Right For Every Child” som utgångspunkt är förhoppningen att Ystads 
kommun, Region Skåne och Polisen i det fortsatta utvecklingsarbetet ”Tillsammans för hela 
barnet, hela dagen” skapar en samsyn och arbetssätt som ger fler barn och familjer i Ystads 
kommun rätt hjälp i rätt tid samt en trygg och säker uppväxt för varje barn och ung genom 
främjande tidiga och samordnade insatser.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 198 Dnr 2018/152

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Barnchecklista Slutrapport Hela barnet hela dagen,
Slutrapport till sociala investeringsfonden för förstudien Hela barnet, hela dagen,
Sammanställning av intervju gällande intern och externsamverkan barn och unga 
"Hela barnet hela dagen",
Rapport från studieresa till Skottland 25-28 mars 2019 "Hela barnet hela dagen",
Rapport workshop Ledarskap och organisatoriska mellanrum Mats Tyrstrup 
"Hela barnet hela dagen",
Förstudie Hela barnet hela dagen,
Beslut i barn- och utbildningsnämnden 22 augusti 2019 § 124 Slutrapportera 
”Hela barnet hela dagen”,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 11 september 2019 § 113,
Beslut i kommunstyrelsen 25 september 2019 § 177.

Föredragande
Folkhälsostrateg Alexandra Hansson, kultur & utbildning.

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Folkhälsostrateg Alexandra Hansson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 199 Dnr 2019/249

Justerares signatur 

Investeringsprojekt som kan utgå och därmed minska 
investeringsbudgeten

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att investeringar med ett belopp omfattande 64,8 mnkr 
utgår i enlighet med tabell under sammanfattning av ärendet. Beloppet fördelar sig
med 13,1 mnkr på kommunstyrelsen, 5,9 mnkr på socialnämnden samt 45,8 mnkr 
på samhällsbyggnadsnämnden.

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

Gällande investeringsstoppet för Wi-Fi på särskilt boende som är ett påbörjat projekt 
anser vi ska färdigställas snarast.

Cecilia Magnusson-Svärd (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Kommunstyrelsen beslutade att investeringsprojekt kan utgå och därmed minska 
investeringsbudgeten. Socialdemokraterna vill betona vikten och behovet av 
uteavdelningen på Svarte förskola. Det är angeläget att investeringsprojektet blir 
färdigställt.

Sammanfattning av ärendet

I tabellen nedan framgår belopp för de olika nämnderna samt totalbelopp.
Kolumnerna Budgetbelopp 2019 och Kvarvarande anslag 2019 avser endast de 
investeringsprojekt som man tagit upp i sin sammanställning och avser således inte den totala 
investeringsbudgeten för nämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 199 Dnr 2019/249

Justerares signatur 

Förteckning på investeringsprojekt 
som kan utgå ur Budget 2019

Belopp i mnkr
 Budget- Kvarvarande
 belopp anslag 
Nämnd 2019 2019
   
Kommunstyrelse 13,3 13,1
Barn och Utbildningsnämnd 0 0
Gymnasienämnd 0 0
Kulturnämnd 0 0
Socialnämnd 13,5 5,9
Myndighetsnämnd 0 0
Samhällsbyggnadsnämnd 51,5 45,8
   
Summa 78,3 64,8

Förvaltningen föreslår avseende kommunstyrelsens egen verksamhet att de två projekten 
Ospecificerat fastighetsförvärv och Elektroniska informationstavlor/skyltar avbryts vilket 
innebär att 13,1 mnkr av nämndens investeringar 2019 kan utgå. 

Barn och utbildningsnämnden har beslutat att inte påbörja investeringen för Hedeskoga F-6 
skola (inklusive idrottshall). Det anslaget finns hos samhällsbyggnadsnämnden och redovisas 
under den nämnden. Övriga investeringar är påbörjade.

Kulturnämnden och gymnasienämnden har beslutat att man inte har några investeringar som 
kan tas bort från investeringsbudget 2019, då samtliga investeringar är påbörjade.

Socialnämnden har beslutat att 5,9 mnkr av nämndens investeringar 2019 kan utgå. Detta 
avser 4 olika projekt. 

Myndighetsnämnden har meddelat att man inte har några investeringar som kan tas bort från 
investeringsbudget 2019, då samtliga investeringar är påbörjade.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 199 Dnr 2019/249

Justerares signatur 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att 45,8 mnkr av nämndens investeringar 2019 kan 
utgå eller senareläggas. I det beslutet hänvisar man i fyra fall till att den berörda nämnden 
behöver ta ställning. Det gäller dels socialnämnden avseende projekten Trädgårdsstadens 
äldreboende samt förstudie LSS boende. 

Anslag för dessa både projekt saknas i budget 2020 och flerårsplan 2020-2023 varför Ledning 
och utveckling menar att dessa även skall kunna utgå i 2019 års budget. De övriga 2 
projekten avser Barn och utbildningsnämnden med Svarte förskola, uteavdelning samt 
Miljöhus Ängaskolan och Norreport. Här har nämnden prioriterat Svarte förskola. Ledning 
och utveckling menar dock att även denna investering bör utgå för senare beslut.  Förslaget 
till beslut från Ledning och utveckling innebär därmed att vi följer helt beloppen enligt 
förteckningen i samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Beslutsunderlag
Förslag från förvaltningen avseende kommunstyrelsens egen verksamhet 8 oktober 2019,
Barn och utbildningsnämnd 19 september 2019 § 132,
Kulturnämnd 18 september 2019 § 38,
Gymnasienämnd 20 september 2019 § 112,
Socialnämnden 24 oktober § 184,
Samhällsbyggnadsnämnden 19 september § 147,
Tjänsteskrivelse av controller Jan Bengtsson den 25 oktober 2019.

Förslag till beslut
Investeringar med ett belopp omfattande 64,8 mnkr föreslås utgå i enlighet med tabell under 
ärendebeskrivning samt bilagor från nämnder. Beloppet fördelar sig med 13,1 mnkr på 
kommunstyrelsen, 5,9 mnkr på socialnämnden samt 45,8 mnkr på 
samhällsbyggnadsnämnden.   

 

 
 

Beslut skickas till:
Samtliga nämnder
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 200 Dnr 2019/263

Justerares signatur 

Ändring av attestförteckning avseende donationsstiftelser

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar om beslutsattestanter och ersättare enligt förteckning över 
beslutsattestanter för stiftelser att gälla tills vidare.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av personalförändringar fordras justering av attestförteckningen för stiftelser.

Beslutsunderlag
Förteckning över beslutsattestanter för stiftelser,
Tjänsteskrivelse av redovisningschef Carola Nilsson 9 oktober 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 16 oktober 2019 § 124.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om beslutsattestanter och ersättare enligt bifogad förteckning att 
gälla tills vidare.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen redovisningschef Carola Nilsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 201 Dnr 2019/264

Justerares signatur 

Firmatecknare för stiftelser förvaltade av Ystads kommun

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar om firmatecknare enligt sammanställning av stiftelser.

Sammanfattning av ärendet
Ystads kommun är förvaltare och ekonomiavdelningen sköter administrationen för ett antal 
stiftelser. Stiftelselagen innebär att bland annat Länsstyrelsen och Skattemyndigheten ska ha 
kommunens beslut på vem som är firmatecknare för stiftelser förvaltade av Ystads kommun. 
Nytt beslut behöver fattas på grund av personalförändringar.

Beslutsunderlag
Sammanställning av stiftelser där Ystads kommun är förvaltare och ekonomiavdelningen 
sköter administrationen, 10 oktober 2019,
Tjänsteskrivelse av redovisningschef Carola Nilsson 9 oktober 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 16 oktober 2019 § 125.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om firmatecknare enligt sammanställningen.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Redovisningschef Carola Nilsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 202 Dnr 2019/142

Justerares signatur 

Medlemsskap i RÅSK

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att utträda ur Romeleås- och sjölandskapskommittén, RÅSK.

Reservation/Deltar inte i beslut
Elisabeth Håkansson (C), Håkan Eriksson (C), Anja Edvardsson (S), 
Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Adrian Magnusson (S).

Sammanfattning av ärendet
Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne är ett område som i sin helhet är av 
riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden som finns i områdena. l dessa 
områden ska turismen och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Romeleås- och Sjölandskapskommitténs (RÅSK) ändamål och uppgifter enligt stadgarna är 
bland annat att verka för att värna och utveckla natur- och kulturmiljövärdena. Ystads 
kommun har under senare år diskuterat verksamhetsbidraget till och medlemskap i RÅSK. 
Ystads kommun betalade tidigare ca 28 000 kronor per år men verksamhetsbidraget har höjts 
de senaste åren och uppgår nu till ca 65 000 kr per år. 

Den sammantagna bedömningen är att behovet av att samordna arbetet inom 
riksintresseområdet idag tillgodoses av att kommunerna, Länsstyrelsen Skåne och Region 
Skåne, var för sig men även i samverkan bedriver satsningar på rekreation, friluftsliv och 
näringsliv. 

Region Skåne har beslutat att utträda ur RÅSK därför att man menar att arbetet för att 
genomföra insatserna genom RÅSK bör göras inom ramarna för respektive ordinarie 
organisation där denna har mandat och där satsningar redan pågår. Ystads kommun delar 
den bedömningen. 

Kommunerna har dessutom planmonopol och resurser att i samverkan med andra aktörer 
genomföra åtgärder för området. Kommunen ska i såväl detaljplaner som översiktsplaner 
redogöra för riksintressena och hur dessa kommer att tillgodoses. När det gäller naturvård, 
kulturmiljövård och friluftsliv finns ett delat ansvar mellan stat och kommun.

Sammantaget bedöms ett medlemskap i RÅSK därmed inte längre motiverat.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 202 Dnr 2019/142

Justerares signatur 

De värden som tillgodoses genom RÅSK bedöms fortsatt kunna tillgodoses genom andra 
kanaler. Ärendet är också av administrativ karaktär. Av dessa skäl behöver inte en 
barnchecklista upprättas.

Beslutsunderlag
Stadgar för Romeleås- och sjölandskapskommittén, RÅSK,  
Karta över riksintresseområdet Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne
Protokoll RÅSK från den 25 november 2016, punkt 10,  
Kommunstyrelsens protokoll från den 25 januari 2017, § 7,  
Protokoll RÅSK från den 10 februari 2017, punkt 13,   
Kommunstyrelsens protokoll från den 23 augusti 2017, § 121,  
Protokoll RÅSK från den 15 september 2017, punkt 16,  
Protokoll RÅSK från den 10 maj 2019, punkt 18,  
Protokoll RÅSK från den 6 september 2019, punkt 14,  
Underlag inför beslut om riktlinjer för Verksamheten 2020 inkl karta i Romeleås- och 
Sjölandskommittén, RÅSK,  
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 8 oktober 2019,
Beslut i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 15 oktober 2019 § 42.

Förslag till beslut
Hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att utträda ur Romeleås- och 
sjölandskapskommittén, RÅSK.

Förslag till beslut under sammanträdet
Elisabeth Håkansson (C) föreslår avslag på förslaget.
Marcus Bräutigam (MP) föreslår bifall till förslaget.
Anja Edvardsson (S) föreslår avslag på förslaget.
Gunilla Andersson (M) föreslår bifall till förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
hållbarhetsutskottets förslag till beslut.

Beslut skickas till:
Kanslichefen Cornelia Englén 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 203 Dnr 2019/276

Justerares signatur 

Initiativärende till kommunstyrelsen om att Säkra Skånes 
elförsörjning

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Paul Svensson (SD) har lämnat ett initiativärende till kommunstyrelsen om att Säkra Skånes 
elförsörjning.

Sverigedemokraterna i Ystads kommun ser med stor oro på överföringskapaciteten av el till 
vår södra del av landet.

Därför föreslår Sverigedemokraterna:
 att kommunstyrelsen beslutar att Ystads kommun snarast tillskriver Regeringen och 

uppmärksammar problemet med elbrister i vår och närliggande kommuner.

Ordföranden Kristina Bendz meddelar att VD Jessica Fredson, Ystad Energi, bjuds in till 
nästa sammanträde för att lämna information i frågan.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Paul Svensson (SD), inkom den 23 oktober 2019.

Förslag till beslut under sammanträdet
Paul Svensson (SD) föreslår bordläggning av ärendet.

 
 

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 204 Dnr 2019/270

Justerares signatur 

För kännedom; Årlig inspektion av Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen tar del av rapporten.

Kommunstyrelsen överlämnar rapporten för kännedom till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för överförmyndarnämnderna i kommunerna och en 
inspektion görs en gång per år. Rapporten från inspektionen ska förutom att delges 
respektive överförmyndarnämnd även lämnas till kommunernas 
kommunstyrelse/kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsen Skåne;

 Inspektion av Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 26 september 2019,
 Meddelande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av rapporten och överlämnar den för kännedom till 
kommunfullmäktige.

 

 
 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 205 Dnr 2019/254

Justerares signatur 

Delårsrapport 31 augusti 2019 Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten 
31 augusti 2019 för Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport är upprättad per 31 augusti 2019 och godkänd av direktionen för 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Beslutsunderlag
Beslut i Ystad-Österlenregionens miljöförbund 16 september 2019 § 78,
Delårsrapport 31 augusti 2019,
Rapport från granskning av delårsrapport,
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 31 augusti 2019,
Tjänsteskrivelse av redovisningschef Carola Nilsson 22 oktober 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten 
31 augusti 2019 för Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

  

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 206 Dnr 2019/269

Justerares signatur 

Delårsrapport för Sydöstra Skånes samarbetskommitté      
31 augusti  2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten 
31 augusti 2019 för Sydöstra Skånes samarbetskommitté.

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport är upprättad per 31 augusti 2019 och överlämnas till kommunfullmäktige för 
godkännande.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 31 augusti 2019,
PM över utförd delårsrapport 31 augusti 2019,
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 31 augusti 2019,
Tjänsteskrivelse av redovisningschef Carola Nilsson 22 oktober 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten 31 augusti 
2019 för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 207 Dnr 2019/259

Justerares signatur 

Plan- och bygglagen, taxa 2020 för Ystads kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta plan- och bygglagen, taxa 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta att taxan ska börja gälla den 
1 januari 2020 och att fullmäktige ska delegera rätten till samhällsbyggnadsnämnden 
att anpassa taxan inom nämndens verksamhetsområde till prisutvecklingen i enlighet 
med SKL:s Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om grunderna för hur avgifterna ska beräknas 
enligt 12 kap 10 § plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten 
att besluta om taxan till nämnd. 

Stadsbyggnadsavdelningen har tagit fram ett förslag till ny taxa för plan- och 
byggverksamheten. Syftet har varit att få en taxa som täcker samtliga åtgärder som 
kommunen enligt plan- och bygglagen (PBL) har rätt att ta ut avgifter för. Utöver 
dessa åtgärder omfattar taxan också uppdragsverksamhet inom kart- och mätområdet, 
tillhandahållande av primärkartor, avgifter för scanning, kopiering och utskrifter samt 
avgifter för strandskyddsärenden. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillhandahåller ett underlag för konstruktion 
av en PBL-taxa. PBL-taxa 2020 för Ystads kommun grundas på underlaget från 2016 från 
SKL. Genom att använda ett kommungemensamt underlag ges förutsättningar för ett rättvist 
och rättssäkert avgiftsuttag. Underlaget har bearbetats för att anpassa det till kommunens 
särskilda förhållanden, utifrån SKLs anvisningar och förslag.

Anpassningen för lokala förhållanden har gjorts dels genom att tidsuppskattningarna för 
olika ärendetyper följer den faktiska tiden som förvaltningen lägger ner i varje moment och 
ärende; dels genom att timkostnaden för verksamheterna beräknats utifrån faktiska kostnader 
för personal, lokaler, licenser, stödfunktioner, förbrukningsmaterial etc. Kostnaderna har 
justerats för att avse 2020.

23



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 207 Dnr 2019/259

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
PBL-taxa 2020 för Ystads kommun, upprättad augusti 2019
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2019
Beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 18 september 2019 § 141,
Tjänsteskrivelse av budgetchef Hans Persson 8 oktober 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 16 oktober 2019 § 126.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta plan- och bygglagen, taxa 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta att taxan ska börja gälla 
1 januari 2020 och att fullmäktige ska delegera rätten till samhällsbyggnadsnämnden 
att anpassa taxan inom nämndens verksamhetsområde till prisutvecklingen i enlighet 
med SKL:s Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 208 Dnr 2019/260

Justerares signatur 

Vatten- och avloppstaxa för brukningsavgifter 2020

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om en höjning av vatten och 
avloppstaxan för brukningsavgifter med 4 % att gälla från den 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår att brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 4 % från och 
med 1 januari 2020. Höjningen görs för att möta verksamhetens ökade kostnader, vilka 
främst består i högre kapitalkostnader för de nödvändiga investeringar som nu genomförs 
och som planeras för under kommande år. Med föreslagen höjning ökar årskostnaden för ett 
medelhushåll (150 kbm/år, vatten och avlopp) i Ystads kommun med 283 kronor per år.

För budgetåret 2019 och planåren 2020-2023 ligger följande budget:

2019 2020 2021 2022 2023
Förnyelseinvesteringar 20,00 24,00 26,00 30,00 30,00

Glemmingebro 
vattenverk

5,00 10,00 30,00 20,00

VA-utbyggnad 10,00 20,00 20,00 15,00 15,00

Kapacitetsutveckling 
vattenledningsnätet

5,00 20,00

Övriga investeringar 27,00 29,50 29,50 28,00 28,00

Totalt 62,00 73,50 85,50 108,00 113,00
Tabell 1 Investeringar enligt plan, miljoner kronor, 

Eftersom VA-verksamheten står inför stora kommande investeringar enligt vattenplanen är 
förslaget att öka på investeringsfonden för att kunna täcka framtida kapitaltjänstkostnader.

I Ystads taxa är den fasta delen 30 % och den rörliga delen 70 %. Det är en ovanligt låg 
andel fasta kostnader. De fasta kostnaderna, det vill säga de kostnader som är oberoende 
av volymen för sålt vatten och omhändertagandet av avloppsvatten utgör ofta uppemot 
80-90 % av VA-verksamhetens årliga kostnader, oberoende av väsentliga förändringar av 
vattenförbrukningen och spillvattenmängd. En brukningstaxa med större fast del än idag 
skulle bli mer stabil i relation till kostnaderna. En översyn av nuvarande taxemodell har 
påbörjats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 208 Dnr 2019/260

Justerares signatur 

Förvaltningen har låtit upprätta en ekonomisk modell där simuleringar/kalkyl visar hur 
avgifterna behöver höjas under kommande år för att möta verksamhetens kapitalkostnader. 
Kalkylen visar på att höjning av taxan behövs även för planåren. Kalkylen är baserad på en 
höjning av taxan med 4,0 % för 2021 och 4,5 % för 2022 respektive 2023. Taxan avrundas 
till jämna ören för enklare hantering i debiteringssystemet. Inför varje år kommer dock en 
översyn att göras med de då aktuella förutsättningarna.

VA-taxa 
exklusive 
moms

Förbrukningsavgift 
2019

Fast avgift 
2019

Förbrukningsavgift 
2020 förslag

Fast avgift 
2020 
förslag

Vatten/kbm 13,83 1 565,60 14,40 1 565,60
Avlopp 13,81 1 192,80 14,40 1 302,80
Vatten + 
avlopp

27,64 2 758,40 28,80 2 868,40

Tabell 2, VA-taxa 2019 och förslag 2020

Totala 
kostnader 
tkr

Varav 
kapital. 
kostnader

Varav 
personal-
kostnader

Totala 
intäkter

Varav intäkter 
bruknings
avg.

Varav 
övriga 
intäkter

Avsättning
/uttag 
långfristig 
skuld, tkr 
(Resultat)

Förändring 
av långfristig 
skuld

2019 
prognos

105 003 32 000 22 252 103 407 80 603 22 804 - 1 596 1 161

2020 106 467 34 031 22 719 107 741 84 392 23 349 1 274 2 435

2021 112 082 37 926 23 196 112 244 88 231 24 014 162 2 597

2022 116 922 41 004 23 684 117 197 92 521 24 677 275 2 872

2023 125 705 47 984 24 181 122 272 96 867 25 405 - 3 433 - 561

Tabell 3, Resultat, tusentals kronor, Överskott/underskott redovisas som långfristig skuld till 
abonnenterna. Inklusive Skurups andel (36 %) av kapitaltjänstkostnader och intäkter från Skurup
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 208 Dnr 2019/260

Justerares signatur 

Kalkylen är baserad på:
- Utfall 2018 är basår, år 1, i kalkylen
- 2 200 000 kubikmeter sålt vatten
- 1,5 % ränta 2020
- 1,7 % ränta 2021
- 1,7 % ränta 2022
- 2,0 % ränta 2023
- Genomsnittlig avskrivningstid 36 år på förnyelseinvesteringar, 45 år på investeringar 

enligt vattenplan, 7 år på fordon
- Årlig uppräkning av personalkostnader med 2,8 %. 
- Årlig uppräkning av övriga kostnader och övriga intäkter med 2,5 %
- Årlig ökning av brukningsavgifterna med cirka 0,6 miljoner kronor till följd av nya 

investeringar
- Anslutningsavgift, 70 % kostnadstäckning

Beräkning av kapitalkostnader är gjort utifrån det som finns i anläggningsregistret idag 
och en uppskattning av att det som ligger i investeringsplanen förbrukas.
Planen ses över varje år när en genomgång av budgeten görs och hänsyn tas till eventuella 
nya investeringar. 

VA-verksamheten drivs uteslutande på VA-avgifterna från anslutna abonnenter. 
Verksamheten får inte gå med vinst utan avgifterna används fullt ut för att täcka alla 
nödvändiga kostnader.

Beslutsunderlag
Antagande av Vattenplan för Ystads kommun; Del 4 VA-plan och Del 5 verksamhetsbehov 
investeringsbudget 2016-2030,
Tjänsteskrivelse av VA-chefen Christina Molin den 9 september 2019,
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 18 september 2019 § 133.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om en höjning av vatten och 
avloppstaxan för brukningsavgifter med 4 % att gälla från den 1 januari 2020.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 209 Dnr 2019/267

Justerares signatur 

Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att direktionen får höja timtaxan för 
Ystad- Österlenregionens miljöförbund utifrån 2019 års timtaxa med en årlig 
uppräkning på 2,5 % enligt tabell.

Sammanfattning av ärendet
Miljöförbundets finansiella mål är att verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska 
ramar och vara i balans. En självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas och bokslutet 
ska visa ett positivt resultat.

Senaste större justering av taxorna gjordes år 2016 och 2017 då timtaxorna under åren höjdes 
sammanlagt med ca 21 % (samt för livsmedel extra offentlig kontroll ca 36 %). Därefter har 
de årliga höjningarna varit ca 2,5 %.

Regeringen utkom den 17 december 2009 med skrivelsen 2009/10:79, En tydlig, rättssäker 
och effektiv tillsyn, där regeringen redovisar generella bedömningar för hur en 
tillsynsreglering bör vara utformad. 

Enligt livsmedelslagen, gällande föreskrifter och EU:s förordningar ska livsmedelstillsynen 
vara helt självfinansierad. 

Bedömningen är att med en årlig uppräkning på 2,5 % utifrån 2019 års taxenivå kommer 
miljöförbundet även fortsättningsvis att ligga under SKL:s rekommendationer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av miljöchef Carina Barthel,
Beslut i Ystad- Österlenregionens miljöförbund 7 oktober 2019,
Tjänsteskrivelse av budgetchef Hans Persson 14 oktober 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 209 Dnr 2019/267

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att direktionen får höja timtaxan för 
Ystad- Österlenregionens miljöförbund utifrån 2019 års timtaxa med en årlig uppräkning på 
2,5 % enligt tabell.

Direktionen ska senast inför verksamhetsår 2023 återkomma med förslag på nytt taxebeslut.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 210 Dnr 2019/268

Justerares signatur 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget från 
Ystad- Österlenregionens miljöförbund.

Sammanfattning av ärendet
Den 14 december 2019 träder en ny kontrollförordning i kraft (EU) 2017/625. Den gällande 
taxan inom området livsmedel och foder som antagits av kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun hänvisar till lagstiftning och kontrollförordningar som inte längre är 
gällande efter den 14 december 2019. 
Vissa begrepp från gällande taxa hänvisar även till olika begrepp som inte finns i kommande 
kontrollförordningar och därför inte kan tillämpas. Begreppet extra offentlig kontroll vid 
bristande efterlevnad försvinner och ersätts med offentlig kontroll. Det kommer att ske fler 
förändringar inom området under 2020 då Näringslivsdepartementet inte kommit med beslut 
i frågan hur de anser att avgifterna ska tas ut, men för att taxorna ska hålla vid ett eventuellt 
överklagande måste ny taxa beslutas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av miljöchef Carina Barthel, 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder
Underlag för bedömning av riskklasser
Beslut i Ystad- Österlenregionens miljöförbund 7 oktober 2019, 
Tjänsteskrivelse av budgetchef Hans Persson 14 oktober 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget från 
Ystad- Österlenregionens miljöförbund.

 

 
Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 211 Dnr 2019/271

Justerares signatur 

Begäran om olika finansieringsalternativ för att finansiera AB 
Ystadbostäders nyproduktion av bostäder

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget att avyttra fastigheter 
ur Ystadbostäders fastighetsbestånd för att färdigställa byggnationerna på Grundström 1 och 
Fridhem.

Protokollsanteckning
Cecilia Magnusson-Svärd (S) lämnar följande protokollsanteckning:

Kommunstyrelsen beslutade att avyttra fastigheter i Ystadbostäders fastighetsbestånd 
för att färdigställa byggnationer. Socialdemokraterna vill betona att det är angeläget att 
hyresbeståndet inte påverkas för de hyresgäster som har behov av bostad inom 
allmännyttan.

Sammanfattning av ärendet
Ystadbostäder har ett lånebehov för att fullfölja ingångna avtal med entreprenörer för att 
färdigställa byggnationerna på Grundström 1 och Fridhem. Det akuta lånebehovet 2020 för 
att färdigställa byggnationerna på Grundström 1 och Fridhem är på 50 miljoner kronor. 
Eftersom upplåningen inte långsiktigt kan inrymmas inom ramen för koncernens 
upplåningslimit så framställer Ystadbostäder en begäran om avyttring av fastigheter för att 
finansiera denna nyproduktion.

Beslutsunderlag
Begäran av olika finansieringsalternativ för att finansiera AB Ystadbostäders 
nyproduktion av bostäder,
YT § 25/2019-10-21 Begäran om alternativ finansiering från Ystadbostäder,
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget att avyttra fastigheter 
ur Ystadbostäders fastighetsbestånd för att färdigställa byggnationerna på Grundström 1 och 
Fridhem. 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-30

KS § 212  

Justerares signatur 

Övrigt

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden Kristina Bendz meddelar att Kommuninvest kommer till kommunstyrelsen den 
25 november kl. 13:00 och lämnar information.

Ordföranden bjuder in två representanter från respektive parti till ett möte om försäljning av 
fastigheter. Lämna namn på representanter till ordföranden som sedan kallar till möte innan 
årsskiftet.

Kommunstyrelsens presidie har varit i Ballerup och informerar om danska kommuners  
arbetsområde. I samband med besöket planterades även ett träd. 

Personalchef Clas Martinsson informerar status för rekrytering av förvaltningschef till kultur 
& utbildning.

Syndikalisterna vill teckna kollektivavtal med kommunen men frågan är avvisad. 
Förhandlingen slutförs under nästa vecka. Två varningar har delats ut till anställda som är 
lurblåsare.

Kultur & utbildnings handlingsplan kommer att behandlas på kommunstyrelsen 
den 25 november.
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