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Underskrift ...........................................................................................................
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2019-11-25

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

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2019-11-25

Ärenden vid dagens sammanträde 
Paragraf Ärende Diarienr Sida

§ 233 Redovisning av delegeringsbeslut 2019/2 5

§ 234 Redovisning av meddelanden 2019/3 6

§ 213 Information om handlingsplan ekonomi i balans för 
barn- och utbildningsnämnden 2019/283 7

§ 214 Beslut om genomlysning av barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet 2019/286 8

§ 215 Återrapportering med anledning av extern utredning 
- Till skydd för barnen 2019/284 9 - 10

§ 216 Svar på medborgarförslag om omröstning avseende 
kameraövervakning i hela Ystad 2019/140 11

§ 217 Svar på medborgarförslag om att Ystads kommun 
upplåter lokaler för boulespel under vinterhalvåret 2017/220 12 - 13

§ 218 Återrapportering av konsultkostnader 2019/233 14

§ 219 Godkännande av avtal med Europeiska 
investeringsbanken 2019/288 15

§ 220 Kl. 11:00 Bordlagt - Initiativärende till 
kommunstyrelsen om att Säkra Skånes elförsörjning 2019/276 16

§ 221 Reviderad tidplan för genomlysning av gymnasiets 
verksamhet 2019/244 17

§ 222 Nytt avtal för samverkan mellan Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad - SÖSK 2019/290 18 - 19

§ 223 Revidering av Biblioteksplanen 2020-2031 2019/251 20

§ 224
Utökning av verksamhetsområde för vattentjänster 
för Ystad, Nybrostrand, Löderup, Köpingebro och 
Glemmingebro

2019/282 21

§ 225 Svar på motion om hamnutskottet 2019/65 22 - 23

§ 226 Svar på motion om Sportotek 2019/136 24 - 25

§ 227 Svar på motion om att starta upp arbetet med att 
öppna Sockerbruksvägen i Köpingebro 2019/217 26 - 28

§ 235 Ekonomisk uppföljning 31 oktober 2019 2019/287 29

§ 228 Avfallstaxor 2020 2019/281 30 - 31

§ 229 Risk- och sårbarhetsanalys Ystads kommun 2019-
2022 2019/239 32
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

§ 230
Val av ersättare i krisledningsnämnden, ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott och ledamot i John 
F Carlssons stiftelse

2019/289 33

§ 231 Information 34

§ 232 Kommuninvest 35
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 233 Dnr 2019/2

Justerares signatur 

Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut till och med den 25 
november 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 över delegationsbeslut.

Förslag till beslut
Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut t.o.m. 25 november 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 234 Dnr 2019/3

Justerares signatur 

Redovisning av meddelanden

Kommunstyrelsen beslutar
Godkänner redovisningen av meddelanden tiden 23 oktober–18 november 2019.

Sammanfattning av ärendet
 Möte med Trafikverket och Region Skåne, 4 november 2019.

 Stiftelsen Ystad-Österlens filmfond:
Protokoll 28 oktober 2019 §§ 122-123.

 Östra Skånes hjälpmedelsnämnd:
Beslut ÖSHN 16 oktober 2019 § 13  Tertialrapport 2, 2019.

 Region Skåne:
Beslut 22 oktober 2019 Sammanträdesplanering för 2020 - ändring av 
sammanträdesdag.

Förslag till beslut
Godkänner redovisningen av meddelanden tiden 23 oktober–18 november 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 213 Dnr 2019/283

Justerares signatur 

Information om handlingsplan ekonomi i balans för barn- och 
utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Protokollsanteckning
Cecilia Magnusson Svärd (S) och Elisabeth Håkansson (C) lämnar följande 
protokollsanteckning.
Med det budgetförslag som presenterats av S, C och MP hade situationen för barn- och 
utbildningsnämnden varit mer utvecklande. Det hade givit möjlighet till konstruktiva 
besparingar inom organisationen och samtidigt givit möjlighet till utveckling av 
verksamheterna med hänsyn taget till ökade behov och elevökning.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ska ta fram en handlingsplan för ekonomi balans för 2019. 
Förvaltningschefen redovisar handlingsplanen.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut den 24 oktober 2019 § 149
Prestation BUN budget

Föredragande
Stefan Ahlbäck, förvaltningschef för kultur- och utbildningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 214 Dnr 2019/286

Justerares signatur 

Beslut om genomlysning av barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att låta genomföra en extern 
genomlysning av kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter inom barn och 
utbildning. Uppdraget ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2020.

Sammanfattning av ärendet
Den ekonomiska prognosen för innevarande år visar på ett betydande underskott för 
kommunen och kommande år påvisar också betydande ekonomiska utmaningar. Vidare 
befaras underskott för verksamheterna inom barn och utbildning för såväl innevarande år 
som kommande planår. Därmed är det väsentligt att genomlysning fortgår av kultur- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter inom barn och utbildning.

Om kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget kommer frågan att tas upp vid kommande 
facklig samverkan.

Ärendet bedöms i detta skede inte beröra äldre, personer med funktionsnedsättning eller 
barn och unga då det är fråga om en genomlysning. Beroende på vilka åtgärdsförslag 
genomlysningen leder till kan dessa grupper komma att beröras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Petter Skoglund, ekonomichef daterad den 15 november 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att låta genomföra en extern 
genomlysning av kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter inom barn och 
utbildning. Uppdraget ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2020.

Förslag till beslut under sammanträdet
Gunilla Andersson (M) yrkar bifall till förslaget.

Beslut skickas till:
Kommundirektören
Barn- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 215 Dnr 2019/284

Justerares signatur 

Återrapportering med anledning av extern utredning - Till 
skydd för barnen

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten.

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta en handlingsplan i samråd 
med förvaltningschefen för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för att vidta 
de åtgärder som utredaren föreslår. Handlingsplanen ska redovisas för kommunstyrelsen i 
januari 2020.

Kommunstyrelsen beslutar att handlingsplanen ska följas upp i maj 2020.

Sammanfattning av ärendet
I juni 2019 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta Ann-Marie Begler som extern utredare för 
att granska ärendet om de barn som förvägrats skolgång. Utredarens 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.

Utredaren presenterade rapporten den 30 oktober 2019 och rekommenderar kommunen att 
vidta ett antal åtgärder. Därför föreslås att kommundirektören i samråd med berörda 
förvaltningschefer får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att kommunen ska komma 
till rätta med de brister som har identifierats i rapporten. Mot bakgrund av att både 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden redan har påbörjat ett arbete med att 
utveckla verksamheterna ska handlingsplanen redovisas för kommunstyrelsen i januari 2020. 
Därefter kommer en uppföljning av handlingsplanens effekter att ske i maj 2020. Därefter är 
det rimligt att barn- och utbildningsnämnden analyserar besluten om skolplikt under 2020 för 
att kunna ta ställning till om de är enhetliga och om de vidtagna åtgärderna utifrån 
handlingsplanen har varit tillräckliga. Barn- och utbildningsnämnden föreslås redovisa 
resultatet av sin analys för kommunstyrelsen i januari 2021.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 215 Dnr 2019/284

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Beslut av kommunstyrelsen att tillsätta extern utredare för att granska ärende om barn som 
förvägrats skolgång den 24 juni 2019,
Rapport – Till skydd för barnen,
Barnchecklista den 6 november 2019,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén den 6 november 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att

- godkänna rapporten.
- ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta en handlingsplan i samråd med 

förvaltningschefen för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för att 
vidta de åtgärder som utredaren föreslår. Handlingsplanen ska redovisas för 
kommunstyrelsen i januari 2020.

- besluta att handlingsplanen ska följas upp i maj 2020.
- rekommendera barn- och utbildningsnämnden att analysera besluten om skolplikten 

under år 2020 utifrån utredarens rapport och att återrapportera resultatet av analysen 
till kommunstyrelsen i januari 2021.

Beslut skickas till:
Kommundirektör Mariana Vikström
Barn- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 216 Dnr 2019/140

Justerares signatur 

Svar på medborgarförslag om omröstning avseende 
kameraövervakning i hela Ystad

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen vill inledningsvis tacka för förslaget och be om ursäkt för att svaret har 
dröjt.

I medborgarförslaget föreslås att en omröstning om att hela Ystad ska kameraövervakas ska 
ske i samband med EU-valet. Frågan har förfallit i och med att EU-val redan har hållits. Det 
finns ändå skäl för att besvara frågan i sak. Lagstiftningen för kamerabevakning tillåter inte 
att en hel stad bevakas dygnet runt. Kommunstyrelsens bedömning är också att de eventuella 
effekterna av kamerabevakning dygnet runt i hela staden inte står i rimlig proportion till 
intrånget i den personliga integriteten och kostnaderna som kamerabevakning medför. 
Sammantaget ska medborgarförslaget mot denna bakgrund anses besvarat.

Om medborgarförslaget anses besvarat, det vill säga att kamerabevakning dygnet runt i hela 
staden inte blir verklighet, påverkas inte barn och unga. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om kameraövervakning inkommet den 3 april 2019,
Beslut i kommunfullmäktige den 17 april 2019 § 71,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén den 5 november 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 november 2019 § 136.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anse medborgarförslaget besvarat.

Beslut skickas till:
förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 217 Dnr 2017/220

Justerares signatur 

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

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget är besvarat.

Protokollsanteckning
Cecilia Magnusson Svärd (S) och Elisabeth Håkansson (C) lämnar följande 
protokollsanteckning:

Socialdemokraterna och Centerpartiet vill föra följande synpunkter till protokollet. Aktivitet 
och rörelse håller oss friska längre. Boule är en aktivitet som håller många aktiva. Med 
budgetalternativet från S+C och Mp hade det kunnat göras möjligt att utveckla boulespel 
även vintertid. Oppositionspartierna kommer att fortsätta bevaka frågan.

Reservation
Jan-Åke Isaksson (SD) uppger att Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

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. I maj 2019 beslutade 
kommunstyrelsen att återremittera ärendet för ytterligare utredning av lokaler och kostnader.

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 (se bilaga e-post 

12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 217 Dnr 2017/220

Justerares signatur 

från styrelsen hamnboularna). Fastighetsavdelningen har beslutat att riva det gamla ridhuset 
och lokalen i hamnen är nu uthyrd till den tekniska avdelningen. 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.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 1 november 2016 och kompletterat den 21 juli 2017,
Tjänsteskrivelse av Cornelia Englén daterad den 22 mars 2019,
Kommunstyrelsens beslut den 29 maj 2019 § 118,
E-post från styrelsen hamnboularna 17 juni 2019,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 6 november 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 november 2019 § 135.

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

Förslag till beslut under sammanträdet
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar följande:
Vi anser att bouleföreningarna kan få möjlighet till lämpliga lokaler om de själva står för drift, 
visst underhåll och investeringar med en hyresnivå på max 500 kronor per månad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Jan-Åke Isakssons förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut skickas till:
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 218 Dnr 2019/233

Justerares signatur 

Återrapportering av konsultkostnader

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av anlitandet av konsulter.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 19 juni att rekommendera nämnderna att ordförande alternativt 
förvaltningschefen ges rätt att besluta om att anlita konsult och inköp av nya tjänster. Detta 
utifrån att användandet ska ske synnerligen restriktivt.
Vid återrapporteringen är utgångspunkten för uppföljning att beslutet fattats kring 
användandet av konsulter och andra tjänster efter fastställande av handlingsplanen 19 juni i 
kommunstyrelsen.

Förutom beslutsunderlag från nämnderna enligt ovan har besked inkommet från 
Kommunstyrelsen-Ledning och utveckling, Gymnasienämnden, Socialnämnden och 
Myndighets-nämnden. Alla dessa har meddelat att man inte anlitat några konsulter under 
perioden september-oktober.

Endast Kulturnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden har därmed anlitat konsulter i 
denna återrapportering.

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

Beslutsunderlag
Beslut från barn- och utbildningsnämnden den 24 oktober 2019, § 150 för perioden juli-
september,
Redovisning av konsultanvändning kulturnämnd för perioden september till oktober,
Redovisning av konsultanvändning samhällsbyggnadsnämnden Drift, Investering respektive 
Exploatering för perioden september till oktober,
Tjänsteskrivelse av controller Jan Bengtsson den 18 november 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av anlitandet av konsulter.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 219 Dnr 2019/288

Justerares signatur 

Godkännande av avtal med Europeiska investeringsbanken

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att ramavtal tecknas med Europeiska investeringsbanken.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har tagit fram förslag till ramavtal för låneavtal.

Ramavtalet möjliggör upplåning med 445 mkr som delfinansiering för byggande av två 
färjelägen, muddring och byggnation av ny vågbrytare.

Europeiska investeringsbanken har i sin styrelse den 11 oktober 2019 godkänt lån till Ystads 
kommun.

Ärendet är av administrativ karaktär och berör därför inte barn och unga.

Beslutsunderlag
Utkast till ramavtal daterad den 21 november 2019,
Sammanfattning och rekommendation kring ramtavtal med Europeiska investeringsbanken,
Tjänsteskrivelse av budgetchef Hans Persson den 12 november 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ramavtal tecknas med Europeiska investeringsbanken.

Föredragande
Hans Persson, budgetchef

Beslut skickas till:
Hans Persson, budgetchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 220 Dnr 2019/276

Justerares signatur 

Bordlagt - Initiativärende till kommunstyrelsen om att Säkra 
Skånes elförsörjning

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att skriva av ärendet.

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

Beslutsunderlag
Initiativärende från Paul Svensson (SD), inkom den 23 oktober 2019.
Återkallelse av Paul Svensson (SD) den 18 november 2019.

Beslut skickas till:
Paul Svensson (SD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 221 Dnr 2019/244

Justerares signatur 

Reviderad tidplan för genomlysning av gymnasiets 
verksamhet

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att den externa genomlysningen av kultur- och 
utbildningsförvaltningens gymnasieverksamhet slutredovisas vid kommunstyrelsens 
sammanträde i mars 2020. Beslutet ersätter KS 2019 § 180.

Sammanfattning av ärendet
Då pågående upphandling av konsulttjänster förväntas var klar i slutet av november måste 
tidplanen för slutredovisning revideras.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsen den 25 september 2019, § 180,
Begäran om förlängd svarstid för genomlysning av gymnasienämndens verksamhet, 
inkommen den 16 oktober 2019,
Tjänsteskrivelse av Petter Skoglund, ekonomichef daterad den 15 november 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den externa genomlysningen av kultur- och 
utbildningsförvaltningens gymnasieverksamhet slutredovisas vid kommunstyrelsens 
sammanträde i mars 2020. Beslutet ersätter KS § 180.

Beslut skickas till:
Gymnasienämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 222 Dnr 2019/290

Justerares signatur 

Nytt avtal för samverkan mellan Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad - SÖSK

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ingå förnyad samverkan inom ramen för 
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté i enlighet med samverkansavtal för Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté med förbehållet att samtliga kommuner inom SÖSK ingår samma avtal.

Sammanfattning av ärendet
Sjöbo, Simrishamn, Tomelilla och Ystad har sedan lång tid tillbaka ett samarbete för att 
stärka Sydöstra Skånes röst i olika strategiska frågor som till exempel infrastruktur. 
Samarbetet organiseras inom Sydöstra Skånes samarbetskommitté, SÖSK, som består av 
kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd i respektive kommun och som juridisk 
spelplan finns ett samverkansavtal.

De senaste åren har ett projekt pågått vars syfte har varit att arbeta fram en gemensam 
målbild och handlingsplan för samarbetet inom SÖSK med Ystad som regional kärna. 
Målsättningen med arbetet är att generera tillväxt och attraktionskraft för alla kommuner i 
SÖSK. För att samarbetet även formellt ska återspegla den nya inriktningen har ett förslag till 
nytt samverkansavtal arbetats fram som gäller från och med den 1 januari 2020 förutsatt att 
samtliga kommuner inom SÖSK vill ingå överenskommelsen. 

Ärendet handlar om ett avtal för samverkan och berör därför inte barn.

Beslutsunderlag
Samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 
Nuvarande samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté från 2017-01-01
Ledningsplan för sydöstra Skåne med Ystad som regional kärna,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 8 november 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 november 2019 § 141. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ingå förnyad samverkan inom ramen för 
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté i enlighet med samverkansavtal för Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté med förbehållet att samtliga kommuner inom SÖSK ingår samma avtal.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 222 Dnr 2019/290

Justerares signatur 

Förslag till beslut under sammanträdet
Sverker Meyer (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
SÖSK
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 223 Dnr 2019/251

Justerares signatur 

Revidering av Biblioteksplanen 2020-2031

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta biblioteksplan 2020-2031.

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden beslutande den 18 september 2019 om en reviderad biblioteksplan för 
Ystads kommun. Planen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 

Med en levande biblioteksplan kan kommunen utveckla biblioteksverksamheten och 
tydliggöra målsättningarna med biblioteken. Planen ska peka ut riktningen för 
utvecklingsarbetet och vara ett stöd för beslutsfattare och bibliotekspersonal. Kommunens 
invånare ska i biblioteksplanen kunna sätta sig in i vad biblioteken ska erbjuda framöver. 

Beslutsunderlag
Biblioteksplan Ystads kommun 2020-2031,
Beslut i kulturnämnden 18 september 2019 § 34,
Beslut i barn- och utbildningsnämnden 24 oktober 2019 § 158,
Beslut i gymnasienämnden 25 oktober 2019 § 129,
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg den 9 oktober 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 november 2019 § 137.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta biblioteksplan 2020-2031.

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

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 224 Dnr 2019/282

Justerares signatur 

Utökning av verksamhetsområde för vattentjänster för Ystad, 
Nybrostrand, Löderup, Köpingebro och Glemmingebro

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmätige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta utökade verksamhetsområde för 
vattentjänster för Ystad, Nybrostrand, Löderup, Köpingebro och Glemmingebro.

 Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 oktober 2019 att föreslå kommunfullmäktige 
att utöka verksamhetsområdet för dricksvatten, dagvatten och spillvatten för Ystad, 
Nybrostrand, Löderup, Köpingebro och Glemmingebro.

Sammanlagt rör ärendet 1088 fastigheter vilka har fått eller inom en kort tid väntas få 
anslutning till kommunens allmänna VA-anläggning. Beslutet innebär ingen förändring 
för fastighetsägarna då de rättigheter och skyldigheter kopplade till ABVA började gälla 
vid upprättande av anslutning till VA-anläggningen.

Beslutsunderlag
Plan Utökning av verksamhetsområde för vattentjänster Ystads kommun,
Tjänsteskrivelse av VA-ingenjör Alexia Lundberg den 3 oktober 2019,
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden den 23 oktober 2019 § 164,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 november 2019 § 139.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta utökade verksamhetsområde för 
vattentjänster för Ystad, Nybrostrand, Löderup, Köpingebro och Glemmingebro.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 225 Dnr 2019/65

Justerares signatur 

Svar på motion om hamnutskottet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation
Cecilia Magnusson Svärd (S) uppger att Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Göran Brante (V) lämnar följande protokollsanteckning.
Vi finner det beklagligt att KS beslutar att föreslå att motionen om hamnutskott ska avslås. 
Vi menar att det är av stor betydelse att alla partier i KF har insyn i de processer som gäller 
hamnens utbyggnad. Vidare är det viktigt då ett hamnutskott kan motverka den eventuella 
minskade stabilitet som kan uppstå vid ändrade majoriteter i KF.

Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att ett hamnutskott eller en 
beredning där alla partier som är representerade i Ystads kommunfullmäktige ska ingå. 
Motionen behandlades av kommunfullmäktige i augusti 2019 och beslutade då att 
återremittera motion för att utreda möjligheterna att tillsätta en beredning av representanter 
för alla partier i kommunfullmäktige. 

Av 3 kap. 5 § kommunallagen framgår att styrelsen får tillsätta de beredningar som behövs 
för beredning av sina ärenden. Av kommunstyrelsens reglemente framgår likaså att styrelsen 
kan tillsätta en beredning och att styrelsen utser ledamöterna i beredningen. 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2019 § 42 att det tidigare hamnutskottets uppgifter 
skulle överföras till kommunstyrelsens arbetsutskott. Under beredningen av det ärendet 
framkom bland annat följande. Då kommunstyrelsens arbetsutskott enligt beslut i 
kommunfullmäktige är politisk styrgrupp för Hamnstadenprojektet är det ur ett 
helhetsperspektiv lämpligt att samma utskott även hanterar de frågor som rör hamnens 
investeringar och övriga hamnfrågor som framgår av kommunstyrelsens reglemente ovan. 
Den bedömningen kvarstår. Av det skälet är förslaget att motionen ska avslås.

Ärendet är av administrativ karaktär, det handlar om huruvida ett hamnutskott ska inrättas 
eller inte, och berör därför inte barn eller unga.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 225 Dnr 2019/65

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Motion av Cecilia Magnusson-Svärd om hamnutskott inkommen den 28 februari 2019
Svar på motion om hamnutskottet – tjänsteskrivelse av Cornelia Englén den 29 maj 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 22 augusti 2019 § 151,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén den 5 november 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 november 2019 § 132.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson Svärd (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot bifall till motionen och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning.
JA= arbetsutskottets förslag
NEJ= bifall till motionen

Med 9 JA-röster, 5 NEJ-röster och 1 som avstår beslutar kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 226 Dnr 2019/136

Justerares signatur 

Svar på motion om Sportotek

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge barn- och utbildningsnämnden 
i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna ett Sportotek.

Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslås att kultur- och utbildningsförvaltningen ska utreda förutsättningarna att 
öppna ett Sportotek. Barn- och utbildningsnämnden har i yttrande ställt sig positiv till att 
utreda frågan om ett Sportotek.

Ett Sportotek kan liknas vid ett bibliotek, fast istället för böcker erbjuder ett Sportotek 
invånare och andra korttidslån av sport- och fritidsutrustning. Utrustning som kan 
återanvändas tack vare att såväl privatpersoner som föreningar har skänkt utrustning som 
inte längre används. 

Ett Sportotek ligger i linje med Ystads kommuns folkhälsoprogram. Ett av målen i 
programmet är att kommunen ska arbeta för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande 
arbetet för att utjämna skillnader i hälsa. I programmet beskrivs att verksamheter som 
fungerar som stödjande miljöer behövs för att främja goda levnadsvanor. Att använda 
samma utrustning igen och igen är också att skona miljön och plånboken.

Som framgår av motionen kan ett Sportotek bedrivas på olika sätt. Därför finns det 
anledning att utreda frågan och i det arbetet är de ekonomiska förutsättningarna också viktiga 
att beakta med hänsyn till kommunens ekonomiska situation. Uppdraget att utreda frågan 
bör tillfalla barn- och utbildningsnämnden eftersom fritidsfrågorna sorterar under den 
aktuella nämnden. Nämnden får sedan tilldela en grupp eller en tjänsteperson uppdraget. Mot 
den bakgrunden är förslaget att motionen kan bifallas med modifieringen att uppdraget att 
utreda frågan ska tillfalla barn- och utbildningsnämnden i stället för kultur- och 
utbildningsförvaltningen.

Frågan att utreda frågan om ett Sportotek påverkar inte barn och unga. Däremot ska ärendet 
barnchecklistas i samband med att frågan utreds och sedan återkopplas till fullmäktige.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 226 Dnr 2019/136

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Motion om Sportotek inkommen den 2 maj 2019,
Beslut i kommunfullmäktige den 16 maj 2019 § 122,
Yttrande av barn- och utbildningsnämnden den 22 augusti 2019/§ 121,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén den 5 november 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 november 2019 § 133.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna ett Sportotek.

Förslag till beslut under sammanträdet
Anja Edvardsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Cecilia Magnusson Svärd (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 227 Dnr 2019/217

Justerares signatur 

Svar på motion om att starta upp arbetet med att öppna 
Sockerbruksvägen i Köpingebro

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen i den delen som avser att 
processen för ett öppnande av Sockerbruksvägen startar och att avslå motionen i delen som 
avser att utreda en alternativ lösning till genomfartstrafik.

Reservation/Deltar inte i beslut
Kristina Bendz (M) uppger att Moderaterna reserverar sig mot beslutet i den delen som avser 
att processen för ett öppnande av Sockerbruksvägen startar.

Cecilia Magnusson-Svärd (S) uppger att Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att 
avslå motionen i delen som avser att utreda en alternativ lösning till genomfartstrafik.

Elisabeth Håkansson (C) uppger att Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå  
motionen i delen som avser att utreda en alternativ lösning till genomfartstrafik.

Jan-Åke Isaksson (SD) uppger att Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå 
motionen i delen som avser att utreda en alternativ lösning till genomfartstrafik.

Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslås att beslut som medför att processen för att öppna Sockerbruksvägen 
startar. Om det inte är möjligt att öppna Sockerbruksvägen ska en alternativ lösning till 
genomfartstrafik utredas. Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig med anledning av 
motionen.

Sockerbruksvägen sträcker sig över den fastighet som utgjorts av Fibrex anläggning och som 
ägs av Nordic Sugar AB. Den tidigare allmänna vägen utgörs alltså av kvartersmark och 
kommunen har ingen rådighet över marken och har därför ingen möjlighet att öppna upp 
vägen igen. Det är inte lämpligt att samhällsbyggnadsnämnden beslutar om ett planuppdrag 
utan samarbete med fastighetsägaren eller en framtida byggaktör.

Att utreda en annan möjlighet till genomfartstrafik, är möjligt – till exempel äger kommunen 
övriga delar av sockerbruksområdet och skulle kunna planlägga för och investera i en helt ny 
väg som sträcker sig runt om den tidigare Fibrex-anläggningen. Men det bedöms vara 
olämpligt bland annat med hänsyn till de ytterligare kostnader det skulle medföra.

26



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 227 Dnr 2019/217

Justerares signatur 

Rimligtvis blir det både mest praktiskt stadsbyggnadsmässigt och kostnadseffektivt att 
använda den gamla vägens sträckning. Om marken säljs är förhoppningen att den nya ägaren 
vill vara med och utveckla Köpingebro och då bedöms möjligheten vara stor att i samverkan 
mellan kommunen och exploatören att hitta en lösning som gynnar såväl befintliga boende 
som nya boende i Köpingebro. Mot den bakgrunden ska motionen avslås.

Beslutsunderlag
Motion om att starta upp arbetet med att öppna Sockerbruksvägen i Köpingebro inkommen 
den 13 juni 2019,
Beslut i kommunfullmäktige den 13 juni 2019 § 138,
Yttrande av samhällsbyggnadsnämnden den 21 augusti 2019 § 127,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén den 5 november 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 november 2019 § 134.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kevin Rasmussen (S) yrkar bifall till motionen.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till den delen i motionen som innebär att beslut som 
medför att processen för att öppna Sockerbruksvägen startar (förslag 1) och yrkar att den 
delen i motionen om att utreda en alternativ lösning till genomfartstrafik ska anses besvarad 
(förslag 2).  
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Cecilia Magnusson Svärd (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Elisabeth Håkansson (C) yrkar bifall till motionen i sin helhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag att bifalla motionen i delen som avser att 
processen för ett öppnande av Sockerbruksvägen startar mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.   

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att bifalla arbetsutskottets förslag
Nej-röst för att avslå motionen i aktuell del 

Med 9 Ja-röster och 6 Nej-röster har kommunstyrelsen röstat för att bifalla motionen i den 
del som avser att processen för ett öppnande av Sockerbruksvägen startar.

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag, Jan-Åke Isakssons (SD) förslag 2 och Cecilia 
Magnusson Svärds (S) m.fl. förslag att bifalla motionen mot varandra och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt AU:s förslag. Omröstning begärs.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 227 Dnr 2019/217

Justerares signatur 

Arbetsutskottet godkänner att kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att avslå motionen 
ska vara huvudförslag.

Därefter frågar ordföranden om Jan-Åke Isakssons förslag eller Cecilia Magnusson Svärds 
förslag ska utses till motförslag och finner att Cecilia Magnusson Svärds förslag ska vara 
motförslag till huvudförslaget.

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande propositionsordning.
Ja-röst – AU-förslag
Nej-röst – bifalla motionen

Med 6 Ja-röster, 6 Nej-röster och 3 som avstår beslutar kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen i delen som avser att utreda en alternativ lösning till 
genomfartstrafik med ordförandens röst som utslagsröst.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 235 Dnr 2019/287

Justerares signatur 

Ekonomisk uppföljning 31 oktober 2019

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av den ekonomiska uppföljningen per 31 oktober 2019.

Sammanfattning av ärendet
Ledning o Utveckling, ekonomiavdelningen har upprättat en ekonomisk uppföljning för 
kommunen per den 31 oktober 2019.

Enligt verksamheternas prognos väntas resultatet för 2019 bli ett underskott på 25,3 mkr. 
Det motsvarar en negativ avvikelse i förhållande till aktuell budget på 38,8 mkr. 

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

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning den 31 oktober 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av den ekonomiska uppföljningen per 31 oktober 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 228 Dnr 2019/281

Justerares signatur 

Avfallstaxor 2020

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en höjning på 5,0 % av 
avfallstaxorna att gälla från och med den 1 januari 2020.

Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunfullmäktige ska delegera rätten till 
samhällsbyggnadsnämnden att anpassa taxan inom nämndens verksamhetsområde till 
prisutvecklingen i enlighet med avfallsindex, indextal A12:1MD.

Sammanfattning av ärendet
Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken, andra bestämmelser om 
avfallshantering i förordningar och föreskrifter utfärdade med stöd av miljöbalken, andra 
författningar som reglerar avfall och dess hantering, avfallstaxa beslutad av 
kommunfullmäktige i Ystads kommun samt i kommunens renhållningsordning (avfallsplan 
för Ystads kommun och föreskrifter om avfallshantering Ystad).

Hur kommunen får ta betalt för avfallshanteringen regleras i Miljöbalkens 27 kapitel. Där 
anges vissa grundprinciper som kommunen inte kan frångå, till exempel att samma tjänst ska 
kosta lika oavsett var man bor i kommunen (likställighetsprincipen), att verksamheten inte får 
vara vinstdrivande (självkostnadsprincipen) och att fastighetsägare är skyldiga att betala för 
den kommunala avfallshanteringen. Här anges också att kommunen har möjlighet att anpassa 
taxan för att styra mot ett miljöriktigt beteende. I alla Sveriges kommuner är 
avfallshanteringen avgiftsfinansierad. Det finns dock inga formella hinder att skattefinansiera 
verksamheten men det förekommer i praktiken endast vid underskott.

Verksamheten får inte arbeta upp eget kapital (självkostnadsprincipen). Tillfälliga överuttag 
av eller underskott av taxan, ska återföras till abonnenterna de tre påföljande åren för att 
uppfylla balanskravet. Om verksamhetens resultat vid årets slut är ett överskott överförs 
detta till avfallsfonden. Fonden är en skuld till avfallskollektivet.

Beslutsunderlag
Avfallstaxor 2020 gällande från och med 1 januari 2020,
Tjänsteskrivelse av renhållningschef Catarina Göransson den 4 oktober 2019
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 23 oktober 2019 §157
Tjänsteskrivelse av budgetchef Hans Persson den 4 november 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 november 2019 § 138.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 228 Dnr 2019/281

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en höjning på 5,0 % av 
avfallstaxorna att gälla från och med den 1 januari 2020.

Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunfullmäktige ska delegera rätten till 
samhällsbyggnadsnämnden att anpassa taxan inom nämndens verksamhetsområde till 
prisutvecklingen i enlighet med avfallsindex, indextal A12:1MD.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 229 Dnr 2019/239

Justerares signatur 

Risk- och sårbarhetsanalys Ystads kommun 2019-2022

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna risk- och sårbarhetsanalysen för 
Ystads kommun för perioden 2019-2022 samt att skicka den till länsstyrelsen i enlighet med 4 
§ Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling 2015:5.

Sammanfattning av ärendet
En risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ett första steg i en kedja för att reducera risker, 
minska sårbarheter och förbättra förmågan att förebygga, motstå och hantera kriser och 
extraordinära händelser. Alla kommuner är skyldiga att till kommunfullmäktige ställa samman 
och rapportera resultatet av sitt arbete med RSA. Kommunen är även skyldig att rapportera 
risk- och sårbarhetsanalysen till länsstyrelsen senast den 31 oktober året efter ordinarie val till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Risk- och sårbarhetsanalys daterad den 21 oktober 2019
Kommunstyrelsens beslut den 25 september 2019 § 184

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna risk- och sårbarhetsanalysen för 
Ystads kommun för perioden 2019-2022 samt att skicka den till länsstyrelsen i enlighet med 4 
§ Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling 2015:5.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
Länsstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 230 Dnr 2019/289

Justerares signatur 

Val av ersättare i krisledningsnämnden, ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott och ledamot i John F 
Carlssons stiftelse

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att utse Sverker Meyer (M) till ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott tillika ersättare i krisledningsnämnden. 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Sverker Meyer (M) till ledamot i John F Carlssons stiftelse 
samt att entlediga Magnus Andersberg (M) från detsamma.

Sammanfattning av ärendet
Magnus Anderberg (M) har begärt att få entledigas från uppdragen som ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott och ersättare i krisledningsnämnden vilket 
kommunfullmäktige beslutat om. Magnus Andersberg har också begärt att få bli entledigad 
från uppdraget som ledamot i John F Carlssons stiftelse.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Förslag till beslut under sammanträdet
Kristina Bendz (M) föreslår att Sverker Meyer (M) ersätter Magnus Anderberg på de aktuella 
posterna.

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
John F Carlssons stiftelse
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 231 Dnr  

Justerares signatur 

Information

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Mariana Vikström, ny kommundirektör, presenterar sig.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-25

KS § 232 Dnr  

Justerares signatur 

Kommuninvest 

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Representanter från Kommuninvest informerar om kommunens ekonomiska situation och 
möjligheten till lån.
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