
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Datum
2019-01-09

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset klockan 09:00-09:30

Beslutande Se sidan 2

Övriga
närvarande

Lisbeth Karlsson (S), ersättare
Sverker Meyer (M), ersättare
Malin Nilsson (MP), ersättare
Per-Olof Lind (L), ersättare
Göran Brante (V), ersättare
Anna Sjöland (SD), ersättare
Kevin Rasmussen (S), ersättare
Åsa Björkman Holmberg, sekreterare
Jonas Rosenkvist, kommundirektör
Cornelia Englén, kanslichef
Petter Hansson Skoglund, ekonomichef

Utses att justera Cecilia Magnusson-Svärd (S)

Justeringens
plats och tid  

Paragrafer: §§ 1-6

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 2019-01-09

Datum då anslaget sätts upp 2019-01-15 

Datum när anslaget tas ned 2019-02-05

Förvaringsplats för protokollet Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad

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

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2019-01-09

Beslutande Kristina Bendz (M), ordförande
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)
Marcus Bräutigam (MP)
Michael Michaelsen (SD)
Olof Eriksson Jolom (M) ersättare för Gunilla Andersson (M)

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2019-01-09

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida

§ 1
Val av ledamöter i kommunstyrelsens utskott  samt 
val av representanter i samrådsorgan, kommittéer 
m.m.

2018/195 4 - 7

§ 2 Överföring av hamnutskottets uppgifter till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018/261 8 - 10

§ 3 Val av ledamöter och ersättare i Romeleås- och 
Sjölandskapskommittén, RÅSK 2018/180 11

§ 4 Val av ombud och ersättare till Kommuninvests 
föreningsstämma 11 april 2019 2018/254 12

§ 5 Utse ledamöter till Stiftelsen Ystad-Österlens 
filmfond 2019/5 13

§ 6 Information 14
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-09

KS § 1 Dnr 2018/195

Justerares signatur 

Val av ledamöter i kommunstyrelsens utskott  samt val av 
representanter i samrådsorgan, kommittéer m.m.

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att utse följande förtroendevalda till respektive organ:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kristina Bendz (M) ordförande
Gunilla Andersson (M) 1:e vice ordförande
Cecilia Magnusson-Svärd (S) 2:e vice ordförande
Per-Olof Lind (L) ledamot
Adrian Magnusson (S) ledamot
Elisabeth Håkansson (C) ledamot
Jan-Åke Isaksson (SD) ledamot

Christian Persson (M) ersättare
Magnus Anderberg (M) ersättare
Göran Göransson (KD) ersättare
Anja Edvardsson (S) ersättare
Roger Jönsson (S) ersättare
Malin Nilsson (MP) ersättare
Michael Michaelsen (SD) ersättare
Arbetsutskottets presidie består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott
Gunilla Andersson (M) ordförande
Marcus Bräutigam (MP) vice ordförande
Sverker Meyer (M) ledamot
Anja Edvardsson (S) ledamot
Michael Michaelsen (SD) ledamot

Olof Eriksson Jolom (M) ersättare
Elisabeth Håkansson (C) ersättare
Jan-Åke Isaksson (SD) ersättare

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån
Gunilla Andersson (M) ledamot
Allan Waktmar (S) ersättare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-09

KS § 1 Dnr 2018/195

Justerares signatur 

Skånes Luftvårdsförbund
Olof Eriksson Jolom (M) nomineras som ledamot
Malin Nilsson (MP) nomineras som ersättare

LV4:s donationsfond
Stefan Engdahl (M) ledamot

Stiftelsen Ystads militärmuseum
Bo Sterner (M) ledamot

1:a Hemvärnsbataljonens Förtroendenämnd
Kevin Sundin (M) ledamot
Jan-Erik Jönsson (S) ersättare

Kommunstyrelsen beslutar vidare att bordlägga ärendet om att utse ledamöter och ersättare 
till hamnutskottet.

Reservation 
Den politiska oppositionen, S, C och MP lämnar en skriftlig reservation.
I denna yrkar vi på att Kommunstyrelsen beslutar att göra val till Hamnutskottet i enlighet 
med dagordningen 9 januari 2019. Hamnutskottet har under lång tid arbetat fram en strategi, 
ett nätverk och byggt upp en verksamhet som ger effekt och bärighet i ekonomi och 
utveckling.
Hamnutskottets uppdrag är en utveckling av själva hamnen med infrastruktur i närområdet 
och i omlandet samt hamnens roll i handeln i Östersjön och EU.

Hamnutskottet har etablerat nätverk lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Dessa nätverk ger tillsammans med uppbyggda kundkontakter möjligheter till förvärvade 
färjelinjer och utökad trafik. Behoven baseras på detta.
Hamnutskottets verksamhet tar tid att bygga upp. Tid som Ystads kommun förlorar om 
kommunstyrelsen väljer att fördröja valet av hamnutskott, alternativt väljer att hamnutskottet 
ska upphöra.
Det är angeläget att bevara kontakter, affärer och kundkontakter som är bärare av den 
hamnutveckling vi går in i.

 

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-09

KS § 1 Dnr 2018/195

Justerares signatur 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har vid mandatperiodens början uppdraget att utse ledamöter i styrelsens 
utskott samt kommunala representanter i diverse samrådsorgan, kommittéer m.m.

 Kommunstyrelsens arbetsutskott, sju ledamöter, varav en ordförande, en 1:e vice 
ordförande och en 2:e vice ordförande samt sju ersättare.

 Kommunstyrelsens hamnutskott, tre ledamöter, varav en ordförande och en vice 
ordförande samt två ersättare,

 Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, fem ledamöter, varav en ordförande och en 
vice ordförande samt tre ersättare.

 Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, en ledamot och en ersättare.
 Skånes Luftvårdsförbund, föreslå en ledamot/ersättare till styrelsen.
 LV4:s donationsfond, en ledamot.
 Stiftelsen Ystads militärmuseum, en ledamot.
 1:a Hemvärnsbataljonens Förtroendenämnd, en ledamot och en ersättare.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 10 december 2018.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden föreslår att bordlägga valet av hamnutskottets ledamöter och ersättare.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår att valet genomförs vid dagens sammanträde.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar om 
bordläggning. Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bordläggning
Nej-röst för val vid dagens sammanträde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-09

KS § 1 Dnr 2018/195

Justerares signatur 

Med åtta Ja-röster och sju Nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bordlägga val av 
ledamöter och ersättare till hamnutskottet.
Tjänstgörande ledamot/ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 

att rösta
Olof Eriksson Jolom (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
Michael Michaelsen (SD) X
Adrian Magnusson (S) X
Anja Edvardsson (S) X
Roger Jönsson (S) X
Elisabeth Håkansson (C) X
Håkan Eriksson (C) X
Marcus Bräutigam (MP) X
Kristina Bendz (M) X

Resultat 8 7

Beslut skickas till:
Valda ledamöter och ersättare
Respektive organ
Förtroendemannasystemet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-09

KS § 2 Dnr 2018/261

Justerares signatur 

Överföring av hamnutskottets uppgifter till kommunstyrelsens 
arbetsutskott

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen inte längre ska 
ha ett hamnutskott samt att hamnutskottets uppgifter istället delegeras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt att reglemente och delegationsordning för kommunstyrelsen ska ändras 
till följd av beslutet.

Reservation
Cecilia Magnusson-Svärd (S), Adrian Magnusson (S), Anja Edvardsson (S), 
Roger Jönsson (S), Elisabeth Håkansson (C), Håkan Eriksson (C) och 
Marcus Bräutigam (MP).

Sammanfattning av ärendet
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen ska 
kommunstyrelsen beträffande hamnverksamheten:
 

 I samråd med Ystad Hamn Logistik AB ta initiativ till investeringar i form av ny-, till- 
och ombyggnader av byggnader och anläggningar i hamnområdet 

 Framlägga förslag angående investeringar i form av ny-, till- och ombyggnader av 
byggnader och anläggningar i hamnområdet 

 Säkerställa att plan för underhåll av hamnens fastigheter är upprättad och följs  

 Ansvara för skatt och försäkring avseende byggnader och anläggningar i 
hamnområdet 

 Verkställa av kommunfullmäktige, i budget eller på annat sätt, beslutade investeringar 
i hamnområdet och därvid besluta om antagande av anbud 

 I övrigt bevaka kommunens angelägenheter beträffande hamnområdets utveckling

Vidare anges i kommunstyrelsens reglemente att det inom kommunstyrelsen ska finnas ett 
hamnutskott   Utskottet består av tre ledamöter och två ersättare. Ersättare kan närvara vid 
utskottets/beredningens sammanträden även då ersättaren ej tjänstgör. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-09

KS § 2 Dnr 2018/261

Justerares signatur 

Utskottet ska enligt reglementet bereda ärenden som är av strategisk betydelse för 
kommunen samt ta beslut enligt gällande delegationsordning för hamnverksamheten och i 
övrigt bevaka kommunens angelägenheter avseende utvecklingen inom hamnverksamheten.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att kommunstyrelsens reglemente ska ändras på så 
sätt att kommunstyrelsen inte längre ska ha något hamnutskott och att de frågor som har 
behandlats av hamnutskottet istället ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott, som 
även är politisk styrgrupp för Hamnstadenprojektet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommundirektör Jonas Rosenkvist 18 december 2018.

Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att 
kommunstyrelsen inte längre ska ha ett hamnutskott samt att hamnutskottets uppgifter 
istället delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott samt att reglemente och 
delegationsordning för kommunstyrelsen ska ändras till följd av beslutet. 

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår avslag på förslaget.
Roger Jönsson (S) föreslår avslag på förslaget.
Christian Persson (M) föreslår bifall till förslaget.
Elisabeth Håkansson (C) föreslår avslag på förslaget.
Marcus Bräutigam (MP) föreslår avslag på förslaget.
Magnus Anderberg (M) föreslår bifall till förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandens förslag. Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst bifall till förslaget
Nej-röst avslag på förslaget.

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-09

KS § 2 Dnr 2018/261

Justerares signatur 

Med åtta Ja-röster och sju Nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla förslaget till beslut.
Tjänstgörande ledamot/ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 

att rösta
Olof Eriksson Jolom (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
Michael Michaelsen (SD) X
Adrian Magnusson (S) X
Anja Edvardsson (S) X
Roger Jönsson (S) X
Elisabeth Håkansson (C) X
Håkan Eriksson (C) X
Marcus Bräutigam (MP) X
Kristina Bendz (M) X

Resultat 8 7

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-09

KS § 3 Dnr 2018/180

Justerares signatur 

Val av ledamöter och ersättare i Romeleås- och 
Sjölandskapskommittén, RÅSK

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen utser följande till Romeleås- och Sjölandskapskommittén:

Lennart Johansson (M) ledamot
Nils-Evert Erlandsson (C) ledamot
Bertil Borgström (M) ersättare
Cerny Balksäter (S) ersättare

Sammanfattning av ärendet
I Romeleås- och Sjölandskapskommittén, RÅSK, ingår kommunerna Lund, Malmö, Sjöbo, 
Skurup, Svedala, Trelleborg och Ystad samt Region Skåne. Kommittén har 16 ordinarie 
ledamöter och 16 ersättare. Varje medlemskommun utser två ledamöter och två ersättare. 
Mandatperioden är på fyra år, från 1 mars året efter allmänna val till 28 februari 2023. 
Kommittén har i regel fyra sammanträden per år.

Varje medlem utser även en tjänsteman som kontaktperson mellan kommunen och 
kommittén.

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

Beslutsunderlag
Skrivelse från RÅSK den 22 augusti 2018. 
 

 
 

Beslut skickas till:
Romeleås- och Sjölandskapskommittén, RÅSK,
Utsedd ledamot/ersättare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-09

KS § 4 Dnr 2018/254

Justerares signatur 

Val av ombud och ersättare till Kommuninvests 
föreningsstämma 11 april 2019

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen utser Kristina Bendz (M) som ordinarie ombud och 
Cecilia Magnusson-Svärd (S) som ersättare.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att utse ordinarie ombud och ersättare till Kommuninvests 
föreningsstämma den 11 april 2019.

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

Beslutsunderlag
Dags att anmäla ombud till Kommuninvests föreningsstämma 11 april 2019, 
7 december 2018.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommuninvests ekonomiska förening
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-09

KS § 5 Dnr 2019/5

Justerares signatur 

Utse ledamöter till Stiftelsen Ystad-Österlens filmfond

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen utser, förutom presidiet i kommunstyrelsen och kommundirektören, även 
Marcus Hadriz och Andreas Narsell till ledamöter i Stiftelsen Ystad-Österlens filmfond 
under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2010 att kommunstyrelsen ska utse 
ledamöter till stiftelsen Ystad-Österlens filmfond för samma mandattid som gäller vid 
kommunala val. Följande utses till ledamöter, kommunstyrelsens ordförande, förste vice 
ordförande, andre vice ordförande, kommundirektören och två ledamöter som representerar 
branschkännedom. Mandattiden är från den 1 januari 2019 till den 31 december 2022.

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

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Stiftelsen Ystad-Österlens Filmfond, Petra Rundqvist
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-09

KS § 6  

Justerares signatur 

Information

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden Kristina Bendz (M) informerar att vid nästa sammanträde med arbetsutskottet 
som även är kommunens Krisledningsnämnd kommer utbildning i krisledning att hållas.
Onsdagen den 13 februari kl. 08:00-11:00 utbildning för arbetsutskottets ledamöter/ersättare.
Arbetsutskottet börjar sitt sammanträde efter utbildningen.

Kommundirektör Jonas Rosenkvist informerar att inbjudan till utbildning för alla 
förtroendevalda har skickats ut.
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