
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Datum
2019-12-18

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset klockan 09:00-12:10

Beslutande Se sidan 2

Övriga
närvarande

Lisbeth Karlsson (S), ersättare §§ 236-258 
Per-Olof Lind (L), ersättare §§ 236-253 
Göran Brante (V), ersättare
Kevin Rasmussen (S), ersättare §§ 236-258 
Åsa Björkman Holmberg, sekreterare
Mariana Vikström, kommundirektör
Petter Hansson Skoglund, ekonomichef 
Cornlia Englén, kanslichef
Johan Österberg, marknad-näringslivschef § 236 
Lotte Nilsson, näringslivsassistent § 236
Per-Uno Alm, generalsekreterare § 236
Ulla Billing, förslagsställare § 240

Utses att justera Cecilia Magnusson-Svärd (S)

Justeringens
plats och tid

Paragrafer: 236-261

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 2019-12-18

Datum då anslaget sätts upp 2019-12-20 

Datum när anslaget tas ned 2020-01-10

Förvaringsplats för protokollet Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad

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

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2019-12-18

Beslutande Kristina Bendz (M), ordförande
Gunilla Andersson (M)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Adrian Magnusson (S), §§ 236-del av 259,  gick kl. 11.50
Christian Persson (M)
Anja Edvardsson (S), §§ 236-del av 259, gick kl. 11.55
Sverker Meyer (M), §§ 236-253, gick kl. 11.30
Roger Jönsson (S)
Göran Göransson (KD)
Elisabeth Håkansson (C)
Håkan Eriksson (C)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Marcus Bräutigam (MP)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD) ersättare för Paul Svensson (SD)
Per-Olof Lind (L), ersättare för Sverker Meyer (M) §§ 254-261
Lisbeth Karlsson (S) ersättare för Adrian Magnusson (S) §§ 259-261
Kevin Rasmussen (S) ersättare för Anja Edvardsson (S) §§ 259-261
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2019-12-18

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida

§ 236 Information Marknad och Näringsliv & Summit 5

§ 237 Redovisning av delegeringsbeslut 2019/2 6

§ 238 Redovisning av meddelanden 2019/3 7

§ 239 Internbudget 2020 för Ledning & utveckling 2019/305 8 - 9

§ 240 Svar på medborgarförslag om City Points 2019/102 10 - 11

§ 241 Svar på medborgarförslag om förbud för fyrverkerier 
i Ystad 2019/170 12 - 13

§ 242 Svar på medborgarförslag om att införa rökförbud 
på kommunens stränder 2019/187 14 - 15

§ 243 Svar på medborgarförslag; att hundar är välkomna på 
allmän badplats mellan kl. 20.00 till 8.00 2019/230 16 - 17

§ 244 Yttrande över behov av borgerlig vigselförrättare i 
Ystads kommun 2019/303 18

§ 245 Yttrande över ansökan om att bli borgerlig 
vigselförrättare 2019/311 19

§ 246 Fyllnadsval till Stiftelsen Ystad-Österlens filmfond 
efter Andreas Narsell 2019/5 20

§ 247 Gemensamt remissvar - Skånes regionala 
utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030 2019/275 21

§ 248 Återremitterat ärende - Riktlinjer för 
beroenderelaterad ohälsa 2019/119 22 - 23

§ 249
Begäran om olika finansieringsalternativ för att 
finansiera AB Ystadbostäders nyproduktion av 
bostäder

2019/271 24

§ 250 Bokslut 2018 för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2019/310 25

§ 251 Svar på motion om ätbar stadsplanering 2019/137 26 - 27

§ 252 Svar på motion om inför tiggeriförbud i Ystads 
lokala ordningsföreskrifter 2019/104 28 - 29

§ 253 Svar på motion angående ändring i "Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Ystads kommun" 2019/219 30 - 32
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

§ 254 Svar på motion om julutsmyckningsplan i byarna 2019/88 33 - 35

§ 255 Svar på motion om en handlingsplan för borttagande 
av engångsplast 2019/242 36 - 37

§ 256 Ny avgift för hjälpmedelsabonnemang 2019/307 38 - 40

§ 257 Ny avgift för avlösning inom Hälsa, vård och 
omsorg 2019/308 41 - 43

§ 258 Indexuppräkning enligt KPIF (konsumentprisindex 
med fast ränta) 2019/309 44 - 47

§ 259 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 3/2019 2019/180 48

§ 260 Information 49

§ 261 Övrigt 50
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 236 Dnr  

Justerares signatur 

Information Marknad och Näringsliv & Summit

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Under 2019 har Marknad/Näringsliv bjudit in företag i Skåne på temat ”FN:s globala mål - 
ett smörgårdsbord för nya affärer”. Mottagandet hos företagen har blivit långt över 
förväntan. Företag har deltagit i ett antal aktiviteter som genererat helt nya affärsrelationer. 

Ystad vill nu ta initiativ att arbeta med detta på nationell nivå och samla till ett 
rundabordssamtal den 24 oktober 2020 på Backåkra, kallat Backåkra Summit.
 

Föredragande
Marknad-näringslivschef Johan Österberg, 
Det naturliga stegets första generalsekreterare Per-Uno Alm
Näringslivsassistent Lotte Nilsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 237 Dnr 2019/2

Justerares signatur 

Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut t.o.m. 18 december 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 delegeringsbeslut 18 december 2019
 Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 11 december 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 238 Dnr 2019/3

Justerares signatur 

Redovisning av meddelanden

Kommunstyrelsen beslutar
Godkänner redovisningen av meddelanden t.o.m. 11 december 2019.

Sammanfattning av ärendet
 Inbjudan till Bornholms kommun

Sydöstra Skånes samarbetskommitté:
 Överklagan av Trafikverkets beslut om hastighetsbegränsning på väg 11

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund:
 Protokoll 25 november 2019 §§ 47-57

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV:
 Ägarsamråd minnesanteckning 29 oktober 2019

Sparbanken Skåne/Östersjöfonden:
 Tack för kommunens medverkan

Simrishamns kommun:
 Statistik över konsumentärenden 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott:
 Protokoll 4 december 2019 §§ 144-158
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 239 Dnr 2019/305

Justerares signatur 

Internbudget 2020 för Ledning & utveckling

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med redovisat förslag till internbudget samt överlämnar 
internbudgeten till ekonomiavdelningen.

Deltar inte i beslut
Cecilia Magnusson-Svärd (S), Adrian Magnusson (S), Anja Edvardsson (S), 
Roger Jönsson (S), Elisabeth Håkansson (C), Håkan Eriksson (C), Jan-Åke Isaksson (SD), 
Anna Sjöland (SD) och Michael Michaelsen (SD).

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, i egenskap av budgetberedning, lämnat anvisningar 
inför budgetarbetet. Internbudgeten ska enligt givna direktiv beslutas av respektive 
facknämnd och överlämnas till ekonomiavdelningen senast den 31 januari 2020.

Kommunfullmäktige har den 17 oktober 2019 fattat beslut om budget 2020 med flerårsplan 
2021-2023. 
Kommunstyrelsen föreslås fördela ut sin tilldelade budgetram på anslagsbindningsnivåerna 
politisk verksamhet, omvärld, marknad och gemensam administration enligt redovisat 
förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse av ekonom Daniel Hirvonen 10 december 2019 
 Internbudget 2020 med planår 2021-2023 – Kommunstyrelsen – Ledning & 

Utveckling och kommunalförbund

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med redovisat förslag till 
internbudget samt överlämnar internbudgeten till ekonomiavdelningen.

Föredragande
Kommundirektör Mariana Vikström
Ekonom Daniel Hirvonen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 239 Dnr 2019/305

Justerares signatur 

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) begär ajournering.

Kommunstyrelsen tar en paus kl. 11.06 och återupptar sammanträdet kl. 11.15.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen, Daniel Hirvonen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 240 Dnr 2019/102

Justerares signatur 

Svar på medborgarförslag om City Points

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget är besvarat genom att ta upp frågan i 
föreningen Ystad i Centrum och utifrån den diskussionen se om det finns förutsättningar för 
samverkan mellan kommunen, Köpmannaföreningen och fastighetsägare.

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att en applikation, City Points, ska implementeras i Ystad. 
Kommunstyrelsen vill tacka för förslaget och ser mycket positivt på engagemanget. 
Kommunstyrelsen vill också be om ursäkt för att svaret har dröjt.

City Points är ett belöningsprogram som uppmuntrar gott medborgarskap med hjälp av en 
”app”. Genom ”appen” kan man tjäna poäng och sedan använda dessa i utbyte mot tjänster 
och produkter.  För att samla poäng ska man utföra fördefinierade aktiviteter inom miljö, 
medborgarskap, socialt ansvar och rörlighet. En förutsättning för att syftet ska uppnås är 
alltså att näringslivet aktivt bidrar. Kommunen har därför för avsikt att ta upp frågan i 
föreningen Ystad i Centrum för att undersöka intresset. Förslaget ska med det anses besvarat.

Om det blir aktuellt att implementera appen bör barns synpunkter på utformningen 
inhämtas.

Förslagsställaren berättar för kommunstyrelsen om sitt medborgarförslag.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag inkommet den 31 januari 2019
 Beslut i kommunfullmäktige 14 mars 2019 § 43
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 15 oktober 2019
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 4 december 2019 § 146

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget är besvarat genom att ta upp frågan i 
föreningen Ystad i Centrum och utifrån den diskussionen se om det finns förutsättningar för 
samverkan mellan kommunen, Köpmannaföreningen och fastighetsägare.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 240 Dnr 2019/102

Justerares signatur 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Förslagsställaren
Marknad o näringsliv
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 241 Dnr 2019/170

Justerares signatur 

Svar på medborgarförslag om förbud för fyrverkerier i Ystad

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen anser att förslaget är besvarat.

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att fyrverkerier ska förbjudas i Ystad. Kommunstyrelsen vill 
inledningsvis tacka för förslaget och ser positivt på att det finns ett engagemang i frågan.

I ordningsföreskrifterna för Ystads kommun anges att fyrverkerier inte får användas på 
offentlig plats utan tillstånd av polismyndigheten. Ett undantag gäller för Nyårsafton från 
och med kl. 12.00 till och med kl. 3.00 på Nyårsdagen. Användningen av fyrverkerier är alltså 
i stor utsträckning förbjuden och i detta finns en avvägning mellan de skador som 
fyrverkerier kan orsaka och den inskränkning i människors frihet och näringslivets villkor 
som ett totalt förbud skulle innebära. Det är polisens uppgift att se till att ordnings-
föreskrifterna följs.

En kommun kan däremot inte förbjuda försäljning av fyrverkerier eller förbjuda användning 
av fyrverkerier på platser som inte är offentliga. Med det ska medborgarförslaget anses 
besvarat.

Användningen av fyrverkerier regleras genom lag och i och med att förslaget inte medför 
någon förändring jämfört med idag påverkas inte barn eller unga.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag inkommet den 3 maj 2019
 Ordningsföreskrifter för Ystads kommun
 Beslut i kommunfullmäktige 16 maj 2019 § 121 Redovisning av inkomna 

medborgarförslag
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 27 november 2019
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 4 december 2019 § 147
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 241 Dnr 2019/170

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser att förslaget är besvarat.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Förslagsställaren
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 242 Dnr 2019/187

Justerares signatur 

Svar på medborgarförslag om att införa rökförbud på 
kommunens stränder

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen anser att förslaget är besvarat.

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska förbjuda rökning på stränder. 
Kommunstyrelsen vill inledningsvis tacka för förslaget. Kommunstyrelsen ser positivt på att 
det finns ett engagemang i frågorna och vill samtidigt be om ursäkt för att svaret har dröjt.

Rökning ökar risken för att få många sjukdomar och även passiv rökning är skadlig. 
Dessutom orsakar rökning många gånger nedskräpning i naturen i form av slängda fimpar. 
Sedan år 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och 
fritidshem. Från och med den 1 juli 2019 har förbudszonerna utökats till att även omfatta till 
exempel perronger, uteserveringar, idrottsanläggningar och lekplatser. Förbudet ökar 
tillgängligheten till allmänna platser och minskar den sociala exponeringen för rökning som i 
sin tur kan utgöra ett stöd barn och unga som inte har börjat röka och till personer som har 
slutat eller som vill sluta röka. 

Ett förbud mot att röka på kommunens stränder skulle vara i linje med Ystads kommuns 
folkhälsoprogram där ett av målen är att stärka det förebyggande arbetet för att utjämna 
skillnader i hälsa och där ett annat av målen är att skapa attraktiva miljöer som ger möjlighet 
till möten mellan människor.

En kommun kan inte införa ett förbud mot rökning på vissa platser om det inte finns stöd i 
den nationella lagstiftningen. De rättsliga förutsättningarna för ett förbud måste därför 
utredas. Ett arbete pågår med att se över ordningsföreskrifterna för Ystads kommun och en 
utredning om ett rökförbud på kommunens stränder kan göras i samband med det. Mot den 
bakgrunden anses förslaget besvarat.

Ett rökförbud på kommunens stränder är positivt för barn och unga men ärendet berör inte 
barn på det sättet att ett förbud bara kan införas om lagstiftningen medger det.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 242 Dnr 2019/187

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag inkommet den 7 maj 2019
 Beslut i kommunfullmäktige 13 juni 2019 § 133 Redovisning av inkomna 

medborgarförslag
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 27 november 2019
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 4 december 2019 § 148

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser att förslaget är besvarat.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Förslagsställaren
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 243 Dnr 2019/230

Justerares signatur 

Svar på medborgarförslag; att hundar är välkomna på allmän 
badplats mellan kl. 20.00 till 8.00

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen anser att förslaget är besvarat.

Reservation
Elisabeth Håkansson (C), Håkan Eriksson (C) och Marcus Bräutigam (MP).

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgförslag föreslås att hundar ska vara välkomna på allmän badplats mellan kl. 
20.00 och 8.00 under förutsättning att de är kopplade. Kommunstyrelsen vill inledningsvis 
tacka för förslaget och ser positivt på att det finns ett engagemang i frågan.

Av Ystads kommuns ordningsföreskrifter framgår att hundar är tillåtna på vissa av 
kommunens badstränder under hela året och på alla kommunala badstränder under perioden 
den 1 september till och med den 31 mars. Anledning till förbudet är att alla, under den tiden 
på året då vädret medger, ska kunna vistas och röra sig fritt på kommunens stränder oavsett 
tid på dygnet. Det handlar dels om säkerhet, dels om hygien. Kommunstyrelsen har 
förståelse för förslagsställarens synpunkter men anser ändå att kommunens hundbad 
tillgodoser behovet. Förslaget ska i och med detta anses besvarat.

Förslaget till svar medför ingen förändring jämfört med dagens situation och av det skälen 
berör ärendet inte barn.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag inkommet den 11 juli 2019
 Beslut i kommunfullmäktige 22 augusti 2019 § 166 Redovisning av inkomna 

medborgarförslag
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 27 november 2019
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 4 december 2019 § 149

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser att förslaget är besvarat.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 243 Dnr 2019/230

Justerares signatur 

 

Förslag till beslut under sammanträdet
Elisabeth Håkansson (C) föreslår bifall till medborgarförslaget.
Marcus Bräutigam (MP) föreslår bifall till C:s förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot C:s förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt AU:s förslag.

Beslut skickas till:
Förslagsställaren
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 244 Dnr 2019/303

Justerares signatur 

Yttrande över behov av borgerlig vigselförrättare i Ystads 
kommun

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen gör bedömningen att kommunen behöver öka antalet vigselförrättare.

Sammanfattning av ärendet
Till Länsstyrelsen Skåne har en ansökan om förordnande som vigselförrättare lämnats in den
20 november 2019. Yttrande över ansökan ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 18 
december 2019.

I Ystads kommun finns idag möjligheten att välja mellan tre borgerliga vigselförrättare. 
Under senaste året har antalet förfrågningar ökat samtidigt som möjligheten att boka en 
vigselförrättare i kommunen är begränsat.

Kommunen gör bedömningen att behov finns att öka antalet vigselförrättare för att 
tillgodose förfrågningarna.

Beslutsunderlag
 Remiss om ansökan om borgerlig vigselrätt Lst dnr 214-36320-2019
 Ansökan om förordnande som vigselförrättare, Ystad kommun
 Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 11 december 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen gör bedömningen att kommunen behöver öka antalet vigselförrättare.

 

 

Beslut skickas till:
Länsstyrelsen Skåne
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 245 Dnr 2019/311

Justerares signatur 

Yttrande över ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen rekommenderar Katarina Anker-Kofoed för hedersuppdraget som 
borgerlig vigselförrättare.

Kommunstyrelsen gör också bedömningen att behov finns att öka antalet vigselförrättare.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om att utses som borgerlig vigselförrättare har lämnats in av Katarina Anker-
Kofoed. Kansliavdelningen har god kännedom om Katarina och kan därför rekommendera 
henne för hedersuppdraget.

Det är länsstyrelsen som utser borgerlig vigselförrättare till länets kommuner efter yttrande 
från kommunen. 

Beslutsunderlag
 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare, registrerad 27 november 2019 
 Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 11 december 2019 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen rekommenderar Katarina Anker-Kofoed för hedersuppdraget som 
borgerlig vigselförrättare.

Kommunstyrelsen gör också bedömningen att behov finns att öka antalet vigselförrättare.

Beslut skickas till:
Länsstyrelsen Skåne
Katarina Anker-Kofoed
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 246 Dnr 2019/5

Justerares signatur 

Fyllnadsval till Stiftelsen Ystad-Österlens filmfond efter 
Andreas Narsell

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen utser Mats Rodenstam till ledamot i Stiftelsen Ystad-Österlens filmfond 
till och med 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. 

Ledamoten Andreas Narsell har avsagt sig sitt uppdrag och kommunstyrelsen ska utse ny 
ledamot.

Beslutsunderlag
 Beslut kommunstyrelsen 9 januari 2019 § 5
 Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 11 december 2019

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden föreslår Mats Rodenstam.

 
 

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

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 247 Dnr 2019/275

Justerares signatur 

Gemensamt remissvar - Skånes regionala 
utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner gemensamt remissvar av Sydöstra Skånes samarbetskommitté 
om den regionala utvecklingsstrategin för Skåne.

Sammanfattning av ärendet
Regionstyrelsen i Skåne beslutade den 10 oktober 2019 att remittera en reviderad regional 
utvecklingsstrategi för Skåne – Det öppna Skåne 2030 - och kommunerna har fått tillfälle att 
lämna synpunkter senast den 15 februari 2020. Förslaget till yttrande har tagits fram i 
samarbete mellan Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad samt godkänts av SÖSK-
kommittén. Remissvaret delges Region Skåne i dess nuvarande form under förutsättning att 
samtliga kommuner godkänner det.

Ärendet ägs av regionstyrelsen och därför har inte ärendet barnchecklistats av Ystad.

Beslutsunderlag
 Gemensamt remissvar från Sydöstra Skåne om den regionala utvecklingsstrategin
 Remiss reviderad regional utvecklingsstrategi
 Det öppna Skåne 2030 - Skånes regionala utvecklingsstrategi
 Läsanvisning sammanfattning Revideringar som genomförts i Det öppna Skåne 2030
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 15 december 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner gemensamt remissvar av SÖSK om den regionala 
utvecklingsstrategin för Skåne

Beslut skickas till:
Sydöstra Skånes samarbetskommitté
Region Skåne
Övriga SÖSK-kommuner
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 248 Dnr 2019/119

Justerares signatur 

Återremitterat ärende - Riktlinjer för beroenderelaterad 
ohälsa

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

Protokollsanteckning
Göran Brante (V):

Efter återremittering av ärendet på förslag av Anders Hansson (V) har 
personalavdelningen tagit hänsyn till barnperspektivet och förtydligat detta med ett 
stycke om oro för barn.

Vänsterpartiet finner dock att personalavdelningen inte närmare beaktat de synpunkter 
som Anders Hansson (V) framförde vid KFs möte 13 juni 2019. På sidan 4 står 
fortfarande Rådgivningsbyrån, som ändrat namn till Vuxenenheten. Dessutom menade 
Anders Hansson (V) att det vid samtal med medarbetare, samt om en medarbetare 
skulle skickas hem, att det var av vikt att beakta om det finns barn under 18 år i 
medarbetarens hem. Han menade också att socialtjänsten ska kontaktas vid behov. 
Dessa påpekanden menar vi bör föras in i Riktlinjerna för beroenderelaterad ohälsa.

Vänsterpartiet finner vidare att det gjorts en Barnchecklista i november kring detta 
ärende. Där framhålls att ärendet är av administrativ karaktär och alltså inte påverkar 
barn eller unga nu eller i framtiden. Detta håller vi inte med om. Att handha ärenden 
där medarbetare har beroendeproblem berör i allra högsta grad barn och unga, i de fall 
medarbetaren har hemmavarande barn under 18 år. Detta är som vi ser det något som 
det är viktigt att arbetsgivaren är medveten om beaktar vid sådana tillfällen, vilket alltså 
bör framhållas i barnchecklistan.

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

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 248 Dnr 2019/119

Justerares signatur 

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

Kommunfullmäktige beslutar den 13 juni 2019 att ärendet ska återremitteras så att hela 
barnperspektivet kan implementeras i riktlinjen. 

Personalavdelningen har tagit hänsyn till barnperspektivet och förtydligat detta. 
Nytt stycke finns i riktlinjerna med rubrik ”Anmälan/Oro för barn”. I texten som följer finns 
14 kap 1§ SoL beskrivit samt hur en orosanmälan alltid bör göras vid misstanke om att ett 
barn far illa. 

Beslutsunderlag
 Förslag till riktlinje för beroenderelaterad ohälsa,
 Beslut i kommunövergripande samverkansgrupp (KÖSAM) den 25 mars 2019
 Alkohol och drogpolitiskt program kommunfullmäktige 20 maj 1999
 Tjänsteskrivelse av personalkonsult Josefina Kronvall den 17 april 2019
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2019 § 58
 Beslut i kommunstyrelsen 29 maj 2019 § 102
 Beslut i kommunfullmäktige 13 juni 2019 om återremiss av ärendet
 Reviderat förslag till riktlinje till beroenderelaterad ohälsa
 Barnchecklista 5 november 2019
 Tjänsteskrivelse av personalkonsult Josefina Kronvall den 5 november 2019
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 4 december 2019 § 145

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

 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 23 januari 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 249 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.

Sammanfattning av ärendet
AB Ystadbostäder har två pågående byggprojekt, Grundström 1 och Fridhem. Bolaget 
saknar medel för att på egen hand finansiera projekten och bolaget har därför begärt att få 
sälja fastigheter om cirka 50 miljoner kronor för att färdigställa projekten.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2019 att återremittera det aktuella ärendet 
för att utreda alternativa finansieringsmöjligheter. Investeringar kan finansieras genom lån. 
Men Ystads kommunkoncern, som omfattar såväl kommunens bolag som kommunen som 
sådan, har för närvarande kreditrestriktioner med anledning av kommunkoncernens 
nuvarande ekonomiska situation. Kommuninvest, kommunkoncernens kreditgivare, 
bedömer att Ystads kommunkoncern för närvarande ligger nära sin möjliga maximala 
lånebörda. Det saknas alltså förutsättningar för att låna ekonomiska medel för att finansiera 
Ystadbostäders byggprojekt. Därför är det nödvändigt att kommunen och de kommunala 
bolagen hittar alternativa sätt att finansiera framtida investeringar varav försäljning av 
befintliga tillgångar är ett.

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,
 Beslut i kommunstyrelsen den 30 oktober 2019 § 211
 Beslut i kommunfullmäktige den 21 november 2019 § 215
 Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson Skoglund den 10 december 2019 

 
Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 19 december 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 250 Dnr 2019/310

Justerares signatur 

Bokslut 2018 för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna bokslut 2018 för Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd.

Sammanfattning av ärendet
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd har överlämnat bokslutet för 2018 till respektive 
medlemskommun för godkännande. 

Beslutsunderlag
 Beslut ÖSHN 2019-03-07 Bokslut 2018
 Verksamhetsberättelse 2018
 Bilaga 1a-1c  Statistik inköp-försäljning 2018
 Uppföljning av Hjälpmedelscentrum Östra Skåne styrkort 2018  bilaga 2
 Måluppfyllelse i Styrkorts perspektiv  bilaga 3
 Bilaga 4  Årsbokslut 2018
 Bilaga 5  Uppföljning verksamheten för hemtransport 2018
 Återvinning 2018  bilaga 6
 Bilaga 7  Fördelning av resultat 2018

 
 

 

 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 23 januari 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 251 Dnr 2019/137

Justerares signatur 

Svar på motion om ätbar stadsplanering

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Reservation
Cecilia Magnusson-Svärd (S), Adrian Magnusson (S), Anja Edvardsson (S), 
Roger Jönsson (S).

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Anja Edvardsson (S) föreslås att arbetet med ätbar stadsplanering ska 
påbörjas. 

Samhällsbyggnadsnämnden har fått tillfälle att yttra sig och har anfört följande. Fruktträd och 
bärbuskar kräver en högre frekvens av beskärning än vad kommunens grönskötsel klarar av 
inom sin driftsbudget. Även hanteringen av den frukt som inte plockas tillkommer som 
arbetsuppgift. I de fall samhällsbyggnadsförvaltningen gestaltar om eller utvecklar en grönyta 
så tas hänsyn till olika typer av ekosystemtjänster. Träd som ger ätbara frukter och bär men 
som inte kräver ökad skötsel finns med som alternativ på ytor där de har rätt förutsättningar 
för att växa som till exempel valnöt, äkta kastanj, körsbärskornell, mullbär och aronia. 
Erfarenheter från Malmö visar också att om stadsodling i större skala ska fungera måste det 
avsättas resurser inom kommunen framförallt till koordinatorer som har kompetens och 
fackkunskap, som kan fungera som arbetsledare och samordna aktiviteter. En koordinator 
fungerar som en kontaktperson för de föreningar och privatpersoner som är aktiva och är 
länken till kommunen. 

Redan idag finns möjlighet till stadsodling inom nya detaljplaner i Ystad. Enligt beslut i 
kommunfullmäktige den 15 augusti 2013 §117 ska kommunen i stadsplaneringen avsätta ytor 
i närheten av bostäder, särskilt i fastigheter med lägenheter, för att boende ska kunna ha egna 
odlingar. Stadsodling och stadsnära odling har blivit begrepp som alltmer ingår i 
stadsplaneringen och något som troligen kommer att bli alltmer aktuellt även i mindre städer 
som Ystad. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 251 Dnr 2019/137

Justerares signatur 

Sammanfattningsvis planerar samhällsbyggnadsnämnden för växtlighet som ger ätbara 
frukter och bär på ett sådant sätt att det inte skapar merarbete. Det finns också 
förutsättningar för att skapa stadsnära odlingar för boende. Motionen anses genom detta 
besvarad. 

Förslaget medför ingen förändring jämfört med dagens läge och därför påverkas inte barn.

Beslutsunderlag
 Motion (S) om ätbar stadsplanering inkommen den 2 maj 2019
 Beslut i kommunfullmäktige 16 maj 2019 § 123
 Yttrande av samhällsbyggnadsnämnden den 23 oktober 2019 §159
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 26 november 2019
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 4 december 2019 § 150

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår bifall till motionen i sin helhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget besvarad mot förslaget bifall och finner att kommunstyrelsen 
föreslår att motionen ska anses besvarad.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 23 januari 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 252 Dnr 2019/104

Justerares signatur 

Svar på motion om inför tiggeriförbud i Ystads lokala 
ordningsföreskrifter

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation
Jan-Åke Isaksson (SD), Anna Sjöland (SD) och Michael Michaelsen (SD).

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Michael Michaelsen (SD) föreslås att Ystads kommuns ordningsföreskrifter 
uppdateras på sådant vis att insamling av pengar, vare sig den är aktiv eller passiv, inte är 
tillåtet på definierade platser samt att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda lämpliga 
platser i kommunen där insamling av pengar inte ska vara tillåtet.

En kommun får enligt 3 kap. 8 § ordningslagen meddela de ytterligare föreskrifter för 
kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på 
offentlig plats. Ett förbud kan alltså enbart gälla på offentlig plats och inte i anslutning till 
exempelvis affärer. Innehållet i en ordningsföreskrift får inte lägga onödigt tvång på 
allmänheten eller annars innebära obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. I 
förarbetena till ordningslagen framhålls att kommunerna bör avhålla sig från att besluta 
föreskrifter som är onödiga och att det därför är angeläget att kommunerna noga prövar om 
de verkligen behövs liksom bestämmelsernas geografiska tillämpningsområde (prop. 
1992/93:210 s. 142).  

Bedömningen är att Ystads kommun inte har något problem med ordningen när det gäller 
tiggare och att någon förändring inte kommer att ske under överskådlig tid varför det inte är 
motiverat att införa ett förbud mot tiggeri. Mot den bakgrunden ska motionen avslås.

Barn och unga bedöms inte påverkas eftersom det saknas skäl för att införa ett tiggeriförbud.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 252 Dnr 2019/104

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
 Motion om att införa tiggeriförbud i Ystads lokala ordningsföreskrifter 
 inkommen den 1 april 2019
 Beslut i kommunfullmäktige den 16 maj 2019 § 105
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 28 november 2019
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 4 december 2019 § 151

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Michael Michaelsen (SD) föreslår bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget avslag mot förslaget bifall och finner att kommunstyrelsen 
föreslår att motionen ska avslås.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 23 januari 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 253 Dnr 2019/219

Justerares signatur 

Svar på motion angående ändring i "Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Ystads kommun"

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservation
Kristina Bendz (M), Gunilla Andersson (M), Christian Persson (M), Sverker Meyer (M), 
Göran Göransson (KD), Jan-Åke Isaksson (SD), Anna Sjöland (SD) och 
Michael Michaelsen (SD).

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Michael Michaelsen (SD) föreslås att Ystads kommuns ordningsföreskrifter 
ändras i första hand på ett sådant sätt att det även krävs tillstånd för att tigga och i andra 
hand på det sättet att tillståndsplikten för att samla in pengar upphävs helt och hållet.

I 15 § Ystads kommuns ordningsföreskrifter anges följande. För insamling av pengar i bössor 
och dylikt krävs tillstånd från polismyndigheten om insamlingen inte utgör led i en 
tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen sker i 
samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd endast om gatumusikanten eller 
medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och samla in pengar. Tillstånd krävs 
inte heller när skolklasser samlar in pengar till
hjälporganisationer.

Det kan finnas anledning att förtydliga bestämmelsen i ordningsföreskrifterna så att all 
insamling av pengar omfattas av bestämmelsen oavsett syfte. För närvarande pågår en 
översyn av ordningsföreskrifterna och i samband med det kommer den aktuella 
bestämmelsen att förtydligas så att all insamling av pengar omfattas oavsett om det sker 
aktivt eller passivt. Mot den bakgrunden ska motionen anses besvarad.

Barn och unga bedöms inte påverkas av att det krävs tillstånd för alla typer av insamling av 
pengar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 253 Dnr 2019/219

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
 Motion (SD) inkommen den 19 augusti 2019
 Beslut i kommunfullmäktige den 22 augusti 2019 § 165
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén den 28 november 2019
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 4 december 2019 § 152

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår avslag på motionen.
Elisabeth Håkansson (C) föreslår avslag på motionen.
Marcus Bräutigam (MP) föreslår avslag på motionen.
Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller AU:s 
förslag till beslut, motionen ska anses besvarad. 

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner att kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att besvara 
motionen ska vara huvudförslag.

Därefter ställer ordföranden om Cecilia Magnusson-Svärds (S), Elisabeth Håkanssons (C) 
och Marcus Bräutigams (MP) eller Jan-Åke Isakssons (SD) förslag ska utses till motförslag 
och finner att (S), (C) och (MP) förslag ska vara motförslag.

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Arbetsutskottets förslag
Nej-röst för S + C + MP förslag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 253 Dnr 2019/219

Justerares signatur 

Med fem Ja-röster, sju Nej-röster och tre Avstår har kommunstyrelsen röstat för avslag på 
motionen.

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 
från att 
rösta

Gunilla Andersson (M) X
Cecilia Magnusson-Svärd (S) X
Christian Persson (M) X
Sverker Meyer (M) X
Göran Göransson (KD) X
Anna Sjöland (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 5 7 3

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 23 januari 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § Paragraf Dnr 2019/88

Justerares signatur 

Svar på motion om julutsmyckningsplan i byarna

Kommunstyrelsen föreslår
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

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

Detta är en motion som talar om att ta fram en särskild plan för julutsmyckning i 
samråd med byarna och dess byalag.
Framtagandet av en plan har inga merkostnader annat än tjänstetid och behöver inte 
betyda en belastning på driftsbudgeten. Denna plan har emellertid ett stort värde för 
Ystads kommun som helhet.
Med hänvisning till den landsortsstrategi som arbetas fram skulle denna plan kunna 
ingå och motionen borde med anledning av det bifallas.

Jan-Åke Isaksson (SD):
Motionen belyser ett viktigt ämne, men frågan är varför det endast ska gälla 
julutsmyckningen? Också frågar man sig varför inga planer om detta tidigare 
upprättats?

Vi i Sverigedemokraterna anser att utsmyckningen av kommunen ska vara likställd i 
stad och by, detta påpekades också i vårt budgetförslag att i de årliga anslagen till 
stadsmiljögruppen vill vi att detta ändras till att vara kommunmiljögruppen istället.
Vår förhoppning och ambition är att kommunen tar till sig detta och ser till att byarna 
inte står tomma inför den fröjdefulla kristna högtiden julen är.

Protokollsanteckning
Göran Brante (V):

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Socialdemokraternas motion om en julutsmyckningsplan för byarna har ett 
berättigande. Det är viktigt att politiken inbegriper byarna och ser till att även de får del 
av den övergripande planeringen. Västerpartiet hade i sitt budgetförslag en 
medelstilldelning till byarna som hade minskat eller undanröjt problem som detta.

Vänsterpartiet har inte rösträtt i kommunstyrelsen, men hade röstat för motionen om 
vi kunnat.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § Paragraf Dnr 2019/88

Justerares signatur 

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Adrian Magnusson (S) föreslås att en särskild plan för julutsmyckning i 
kommunens byar tas fram och att planen ska tas fram i samråd med byalagen eller invånarna 
för de byar som saknar byalag.

Samhällsbyggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig och har anfört bland annat 
följande. I dagsläget finns det inte utrymme inom driftsbudget att utöka julutsmyckningen 
eller ta fram en julutsmyckningsplan i kommunen. Arbete pågår hösten 2019 inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen för att kunna upprätthålla nuvarande skötselambition inom 
minskade ekonomiska ramar, detta för att kunna klara budget i balans 2020. När det 
ekonomiska läget tillåter ökade driftskostnader kan en plan för julutsmyckning tas fram för 
hela kommunen – tätort och byar. 

Sammanfattningsvis befinner sig kommunen i en prekär ekonomisk situation varför det inte 
finns ekonomiskt utrymme att utarbeta en plan för julutsmyckning i byarna. Motionen ska 
mot den bakgrunden avslås.

Beslutsunderlag
 Motion (S) om julutsmyckningsplan i byarna inkommen den 13 mars 2019
 Beslut i kommunfullmäktige den 16 maj 2019 § 103
 Yttrande av samhällsbyggnadsnämnden den 23 oktober 2019 § 160
 Tjänsteskrivelse av kanslichefen Cornelia Englén den 28 november 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår bifall till motionen.
Elisabeth Håkansson (C) föreslår bifall till motionen.
Marcus Bräutigam (MP) föreslår avslag på motionen.
Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår att motionen ska anses besvarad.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § Paragraf Dnr 2019/88

Justerares signatur 

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller AU:s 
förslag till beslut, motionen ska avslås. 

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner att kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att avslå motionen 
ska vara huvudförslag.

Därefter ställer ordföranden om Cecilia Magnusson-Svärds (S) och Elisabeth Håkanssons (C) 
eller Jan-Åke Isakssons (SD) förslag ska utses till motförslag och finner att (S) och (C) förslag 
ska vara motförslag.

Arbetsutskottets godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Arbetsutskottets förslag
Nej-röst för S + C förslag

Omröstningsresultat
Med sex Ja-röster, sex Nej-röster och tre Avstår har kommunstyrelsen röstat för avslag på 
motionen.

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 
att rösta

Gunilla Andersson (M) X
Cecilia Magnusson-Svärd (S) X
Christian Persson (M) X
Per-Olof Lind (L) X  
Göran Göransson (KD) X  
Anna Sjöland (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 6 6 3

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 23 januari 2020
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 255 Dnr 2019/242

Justerares signatur 

Svar på motion om en handlingsplan för borttagande av 
engångsplast

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Terese Grahn (S) föreslås att kommunen från och med 2020 stoppar inköp 
och användning av plast i den kommunala förvaltningen, att ta fram en handlingsplan för 
stopp av engångsplast i god tid före 2021 samt att i samarbete med näringsidkarna i Ystads 
kommun skynda på avvecklingen av användandet av engångsplast.
 
Plast är ett mycket funktionellt och relativt billigt material, vilket inneburit att det nu finns 
överallt i vår vardag. Det spelar en viktig roll i ekonomin och många branscher är beroende 
av plastprodukter. Men plast har samtidigt en avsevärd och allvarlig negativ påverkan på 
miljö, hälsa och ekonomi.

Utvecklingen av material för att ersätta plast pågår och med allt fler incitament för innovation 
genom lagkrav och olika initiativ från samhället är det fullt tänkbart att innovationen kommer 
att ta än mer fart. 
Ett brett förbud mot att använda plast kan dock vara omöjligt att genomföra och heller inte 
önskvärt. Plast kan nämligen återfinnas i nästan varenda inom en kommun. 

Det är inte lämpligt att förbjuda inköp av alla former av plast inom den kommunala 
förvaltningen eftersom det inte vore fördelaktigt att hamna i en situation där kommunen 
förbjuder produkter utan att fullgoda substitut finns. Det bör även övervägas om det är 
lämpligt att specifikt rikta förbudet mot "fossil plast" eller dylik specificering gentemot plast 
baserad på fossil råvara, då biobaserad plast även den kan benämnas just "plast". Mot den här 
bakgrunden är det rimligt att förslagen i motionen utreds närmare för att senare ta ställning 
till vilken plast och i vilken utsträckning sådan ska användas i kommunen samt hur sådana 
ställningstaganden påverkar kommun ur till exempel ett ekonomiskt perspektiv. Därefter kan 
en handlingsplan utarbetas. I samband med utredningen kan också diskussioner föras med 
näringslivet i Ystad om hur man kan påskynda avvecklingen av användandet av plast.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 255 Dnr 2019/242

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
 Motion (S) daterad den 16 september 2019,
 Beslut i kommunfullmäktige 19 september 2019 § 175,
 Barnchecklista,
 Tjänsteskrivelse av hållbarhetssamordnare Andreas Johansson 8 november 2019
 Beslut i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott den 4 december 2019 § 53

Förslag till beslut
Hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 23 januari 2020
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 256 Dnr 2019/307

Justerares signatur 

Ny avgift för hjälpmedelsabonnemang

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 1 april 2020 införa 
en abonnemangsavgift för tekniska hjälpmedel med 85 kronor/månad för den enskilde, inom 
maxtaxan. 

Avgiften är densamma oavsett hur många hjälpmedel den enskilde har.
Hämtningsavgiften ändras från 500 kronor till 300 kronor, för hjälpmedel som kan 
transporteras i vanlig personbil. Hämtning av övriga hjälpmedel ingår i 
abonnemangsavgiften.

Avgiften regleras årligen KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) med basmånad oktober 
2019. Avrundning sker till närmast hel krona.
Enskilda som tillhör personkretsen inom LSS undantas från abonnemangsavgiften.

Reservation
Cecilia Magnusson-Svärd (S):

Införandet av abonnemangsavgift på tekniska hjälpmedel blir en avgift för människor 
med olika funktionsvariationer. Tekniska hjälpmedel är behovsprövat och ingår i 
samhällskontraktet. Det vill säga att alla människor har rätt till ett gott och självständigt 
liv, möjligheten att arbeta, studera eller annan meningsfull sysselsättning. Att aktivt 
delta i samhällslivet och att kunna ta del av kultur och fritidsutbud på samma villkor 
som alla andra.

Att sätta en avgift på tekniska hjälpmedel begränsar människors möjlighet till denna 
delaktighet i samhället.

Avgiftshanteringen är också en fördyrad och onödig kostnad för kommunen. Returer 
och återanvändning av tekniska hjälpmedel kan hanteras på annat sätt än genom 
avgiftshantering.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 256 Dnr 2019/307

Justerares signatur 

Protokollsanteckning
Göran Brante (V):

Vänsterpartiet ser det som olyckligt att införa denna avgift då risken finns att det 
kommer att medföra begränsningar för människors delaktighet i samhället. Med den 
budget som Vänsterpartiet föreslog inför 2020 hade en sådan här avgiftshöjning inte 
blivit aktuell.

Vänsterpartiet har inte rösträtt i kommunstyrelsen, men hade röstat mot införande av 
den höjda avgiften om vi kunnat.

Sammanfattning av ärendet
Social Omsorg har gjort en översyn av avgifterna  inom Hälsa, vård och omsorg. Social 
Omsorg föreslår en abonnemangsavgift för tekniska hjälpmedel med 85 kronor/månad inom 
maxtaxan. 
Hämtningsavgiften för tekniska hjälpmedel ändras från 500 kronor till 300 kronor för 
hjälpmedel som kan transporteras i personbil. Hämtning av övriga hjälpmedel ingår i 
abonnemangsavgiften.
Brukare som tillhör personkretsen inom LSS undantas från abonnemangsavgiften

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse av verksamhetschef Erika Hult den 12 november 2019
 Räkneexempel låg och hög inkomst
 Kopia av Ystads Pensionärsråd remissvar över förslag till ändrade avgifter inom 

Hälsa vård och omsorg, tillhörande ärende 2019/154, Hid SN 2019.2399
 Beslut i socialnämndens arbetsutskott 21 november 2019 § 477
 Beslut i socialnämnden den 21 november 2019 § 201
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 december 2019 § 154

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 1 april 2020 införa 
en abonnemangsavgift för tekniska hjälpmedel med 85 kronor/månad för den enskilde, inom 
maxtaxan. 

Avgiften är densamma oavsett hur många hjälpmedel den enskilde har.
Hämtningsavgiften ändras från 500 kronor till 300 kronor, för hjälpmedel som kan 
transporteras i vanlig personbil. Hämtning av övriga hjälpmedel ingår i 
abonnemangsavgiften.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 256 Dnr 2019/307

Justerares signatur 

Avgiften regleras årligen KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) med basmånad oktober 
2019. Avrundning sker till närmast hel krona.
Enskilda som tillhör personkretsen inom LSS undantas från abonnemangsavgiften.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Cecilia Magnusson-Svärds förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag
Nej-röst för Cecilia Magnusson-Svärds förslag

Med elva Ja-röster och fyra Nej-röster har kommunstyrelsen röstat för bifall till AU:s förslag.

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 
att rösta

Gunilla Andersson (M) X
Cecilia Magnusson-Svärd (S) X
Christian Persson (M) X
Per-Olof Lind (L) X  
Göran Göransson (KD) X  
Anna Sjöland (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 11 4  

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 23 januari 2020
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 257 Dnr 2019/308

Justerares signatur 

Ny avgift för avlösning inom Hälsa, vård och omsorg

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från den 1 januari 2020 införa 
avgift för avlösning över 10 timmar/månad med 50 kronor per timma, inom maxtaxan. 
Avgiften regleras årligen enligt KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) med basmånad 
oktober 2019. Avrundning sker till nästa hela krona

Reservation
Cecilia Magnusson-Svärd (S):

Begräsningarna i antalet fria timmar för avlösning i hemmet är en felaktig väg till 
besparing. Det är en jämställdhetsfråga eftersom det oftast är kvinnan som vårdar 
mannen i hemmet. Det är också ett bistånd som är behovsprövat och bedömt av 
kompetent personal. Det måste vara behovet som styr i vilken omfattning avlösning i 
hemmet ska utföras.
Det är inget som någon var sig kan eller vill ringa och beställa, det är ett icke önskvärt 
behov som nu måste vara med och finansiera ett mycket stort underskott.

Protokollsanteckning
Göran Brante (V):

Vänsterpartiet ser det som olyckligt att införa denna avgift då det ska vara behovet som 
styr vilken avlösning som ska ske. Med den budget som Vänsterpartiet föreslog inför 
2020 hade en sådan här avgiftshöjning inte blivit aktuell.

Vänsterpartiet har inte rösträtt i kommunstyrelsen, men hade röstat mot införande av 
avgiften om vi kunnat.

Sammanfattning av ärendet
Social Omsorg har gjort en genomgång av avgifter inom Hälsa, vård och omsorg. Ändring 
har föreslagits gällande avlösning som överstiger 10 timmar per månad med en avgift om 
50 kronor per timme. Avgiften föreslås ingå i maxtaxan.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 257 Dnr 2019/308

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse av verksamhetschef Erika Hult den 13 november 2019
 Räkneexempel låg och hög inkomst
 Kopia av Ystads Pensionärsråd remissvar över förslag till ändrade avgifter inom 

Hälsa, vård och omsorg, tillhörande ärende 2019/154, Hid SN 2019.2399
 Beslut i socialnämndens arbetsutskott den 21 november 2019 § 478
 Beslut i socialnämnden den 21 november 2019 § 202
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 december 2019 § 155

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från den 1 januari 2020 införa 
avgift för avlösning över 10 timmar/månad med 50 kronor per timma, inom maxtaxan. 
Avgiften regleras årligen enligt KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) med basmånad 
oktober 2019. Avrundning sker till nästa hela krona.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Cecilia Magnusson-Svärds förslag och 
finner att arbetsutskottets beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag
Nej-röst för Cecilia Magnusson-Svärds förslag
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 257 Dnr 2019/308

Justerares signatur 

Omröstningsresultat
Med elva Ja-röster och fyra Nej-röster har kommunstyrelsen röstat för bifall till 
arbetsutskottets förslag.

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 
att rösta

Gunilla Andersson (M) X
Cecilia Magnusson-Svärd (S) X
Christian Persson (M) X
Per-Olof Lind (L) X  
Göran Göransson (KD) X  
Anna Sjöland (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 11 4  

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 23 januari 2020
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 258 Dnr 2019/309

Justerares signatur 

Indexuppräkning enligt KPIF (konsumentprisindex med fast 
ränta)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 1 januari 2020 
indexreglera följande taxor enligt KPIF med basmånad oktober 2018 enligt bifogat 
beräkningsunderlag.

- Trygghetslarm: 200 kronor/månad
- Leverans av matdistribution: 10 kronor/portion
- Dagverksamhet: 40 kronor/dag
- Hemsjukvård/hemrehabilitering:

1 besök: 100 kronor
2 besök: 200 kronor
3 besök: 300 kronor
4 besök: 400 kronor
5 besök: 500 kronor
6 besök: 600 kronor

- Förbrukningsmaterial SÄBO: 150 kronor/månad

Reservation 
Jan-Åke Isaksson (SD).

Cecilia Magnusson-Svärd (S):
Ärendet är ett nytt framtaget ärende. Trots detta används ett remissvar från Ystads 
Pensionärsråd, YPR, som underlag till beslut. Detta remissvar har tagits fram i ett helt 
annat ärende och används felaktigt i detta ärende.

Protokollsanteckning
Göran Brante (V):

Vänsterpartiet ser med oro på det ständiga ökandet av avgifter som drabbar människor 
med särskilda behov i samhället, här är indexuppräkning ett i mängden. Med den 
budget som Vänsterpartiet föreslog inför 2020 hade indexuppräknandet inte behövts.

Vänsterpartiet har inte rösträtt i kommunstyrelsen, men hade röstat mot detta förslag 
om vi kunnat.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 258 Dnr 2019/309

Justerares signatur 

Sammanfattning av ärendet
I samband med att förvaltningen för Social omsorg tog fram förslag på ändrade taxor och 
avgifter undersöktes även vilka taxor och avgifter som var möjliga att indexreglera. 
Utredningen visar att följande taxor är möjliga att indexreglera och förslagsvis enligt KPIF 
(KPI med fast ränta) med basmånad oktober 2018 (1,5 %).

- Trygghetslarm: 200 kronor/månad
- Leverans av matdistribution: 10 kronor/portion
- Dagverksamhet: 40 kronor/dag
- Hemsjukvård/hemrehabilitering:

1 besök: 100 kronor
2 besök: 200 kronor
3 besök: 300 kronor
4 besök: 400 kronor
5 besök: 500 kronor
6 besök: 600 kronor

- Förbrukningsmaterial SÄBO: 150 kronor/månad

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Dan Kjellsson den 1 oktober 2019
 Indexreglering, avgifter HVO
 Kopia av Ystads Pensionärsråd remissvar över förslag till ändrade avgifter inom 

Hälsa, vård och omsorg, tillhörande ärende 2019/154, Hid SN 2019.2399
 Beslut i socialnämndens arbetsutskott den 21 november 2019 § 479
 Beslut i socialnämnden den 21 november 2019 § 203
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 december 2019 § 156
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 258 Dnr 2019/309

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 1 januari 2020 
indexreglera följande taxor enligt KPIF med basmånad oktober 2018 enligt bifogat 
beräkningsunderlag.

- Trygghetslarm: 200 kronor/månad
- Leverans av matdistribution: 10 kronor/portion
- Dagverksamhet: 40 kronor/dag
- Hemsjukvård/hemrehabilitering:

1 besök: 100 kronor
2 besök: 200 kronor
3 besök: 300 kronor
4 besök: 400 kronor
5 besök: 500 kronor
6 besök: 600 kronor

- Förbrukningsmaterial SÄBO: 150 kronor/månad

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår avslag.
Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår bifall till alla delar utom att trygghetslarm inte ska ingå.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen godkänner att arbetsutskotts förslag ska vara huvudförslag.

Därefter ställer ordföranden om Cecilia Magnusson-Svärds (S) eller Jan-Åke Isakssons (SD) 
förslag ska utses till motförslag och finner att (S) förslag ska vara motförslag.

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Arbetsutskottets förslag 
Nej-röst för S förslag
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 258 Dnr 2019/309

Justerares signatur 

Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster, fyra Nej-röster och tre Avstår har kommunstyrelsen röstat för 
arbetsutskottets förslag.

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 
att rösta

Gunilla Andersson (M) X
Cecilia Magnusson-Svärd (S) X
Christian Persson (M) X
Per-Olof Lind (L) X  
Göran Göransson (KD) X  
Anna Sjöland (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 4 3

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 23 januari 2020
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 259 Dnr 2019/180

Justerares signatur 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 3/2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna rapporteringen av ej 
verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade för kvartal 3 2019

Sammanfattning av ärendet
Alla beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom 90 dagar ska efter varje kvartal rapporteras 
till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO). Informationen om vilka personer som inte fått 
sina beslut verkställda ska delges socialnämnden samt kommunens revisorer. 
Kommunfullmäktige ska ha en avidentifierad statistikrapport. När beslutet verkställts 
rapporteras det löpande. En kommun som inte verkställt besluten riskerar vite.

Ärendet är av administrativ karaktär och har inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
 Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut, kvartal 3 2019
 Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3 2019
 Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Jenny Nilsson, 14 november 2019
 Beslut i socialnämnden 21 november 2019 § 207
 Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg den 28 november 

2019
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 december 2019 § 157

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna rapporteringen av ej 
verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade för kvartal 3 2019.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige 23 januari 2020
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 260  

Justerares signatur 

Information

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kanslichef Cornelia Englén informerar om Skånetrafikens översyn av trafikutbudet i Skåne 
inför 2021 nu i form av kommundialog. Skånetrafikens tidplan är att återkomma med förslag 
till kommunerna under mars/april 2020 för synpunkter.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-12-18

KS § 261    

Justerares signatur 

Övrigt

Kommunstyrelsen beslutar
Ordföranden Kristina Bendz önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Andre vice ordföranden Cecilia Magnusson-Svärd önskar ordföranden detsamma.
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