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

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2019-02-27

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

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2019-02-27

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida

6§ 26 Uppföljning av Genomförd granskning av 
kommunens avtalshantering 2019/52 5 - 6

6§ 27 Samråd för en planerad elförbindelse mellan Sverige 
och Tyskland 2019/21 7 - 12

6§ 28 Fastställande av delegationsordning för 
kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022 2019/24 13

6§ 29 Firmatecknare för stiftelser förvaltade av Ystads 
kommun 2019/28 14

6§ 30 Återrapportering DNA-märkning 2019/31 15

6§ 31 Kompletteringsbudget för 2019 - Kommunstyrelsen 
- Ledning o utveckling 2019/51 16

6§ 32 Budgetanvisningar för 2020 2019/42 17

6§ 33 Genomlysning av samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet 2019/46 18

6§ 34 Attestförteckning 2019 2019/55 19 - 20

6§ 35
Återremmiterat ärende - Överföring av 
hamnutskottets uppgifter till kommunstyrelsens 
arbetsutskott

2018/261 21 - 23

6§ 36 Utbetalning av kommunalt partistöd för 2019 2019/27 24 - 25

6§ 37 Beslut om summa för kulturpris och 
kulturstipendium 2018/265 26 - 27

6§ 38
Beslut om uppdrag att inventera intresset för att 
upprätta en gemensam brukarstyrd verksamhet i 
sydöstra Skåne

2018/142 28

6§ 39 Svar på motion om politikers arvoden 2019/6 29

6§ 40 Svar på motion om ett samhälle som är tillgängligt 
för alla 2018/124 30 - 31

6§ 41 Svar på motion om återinför tjänsten som syn- och 
hörselinstruktör 2018/125 32 - 33

6§ 42 Information från Ytornet AB 2019/22 34
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 26 Dnr 2019/52

Justerares signatur 

Uppföljning av Genomförd granskning av kommunens 
avtalshantering

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen önskar i skrivelse till kommunstyrelsen den 16 maj 2018 svar på vilka 
åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i revisionens 
granskning av kommunstyrelsens ansvarsområde och de rekommendationer som lämnats. 

Avtalsuppföljning är ett mycket aktuellt ämne inom det offentliga upphandlingsområdet. 
Tjänstemän, politiker samt leverantörer lyfter återkommande att avtalsuppföljningen behöver 
utvecklas på sina offentliga kontrakt eller på kontrakt leverantörer inte tilldelats. Ystads 
kommuns förvaltningar genomför avtalsuppföljningar dagligen utifrån granskning av 
fakturor, beställningar, upphandlingar, m.m. men som revisionens rapport lyfter så behöver 
vi förenkla för beställare och avtalsansvariga att finna systematiska och stringenta rutiner för 
Ystads kommuner som är enklare att implementera i det dagliga arbetet.

Information lämnas i ärendebeskrivningen avseende genomförda åtgärder utifrån.
- Granskningsrapport av kommunens avtalshantering, 16 maj 2018
- Svar på revisionens granskningsrapport av kommunens avtalshantering, 15 augusti 

2018

Beslutsunderlag
Beslut i kommunstyrelsen 22 augusti 2018 § 130/2018-08-22 Svar på granskning av 
kommunens avtalshantering,
Tjänsteskrivelse av upphandlingschef Mattias Johansson 19 februari 2019,
Inköpsprocessen i Ystads kommun,
Checklista vid upphandling Ystads kommun,
Avtalsuppföljningsmall Ystads kommun.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 26 Dnr 2019/52

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommungemensamma riktlinjer och avtalsmallar kring avtalsuppföljningen har tagits under 
hösten 2018 enligt svaren under ärendebeskrivning. 

Föredragande
Upphandlingschef Mattias Johansson.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 27 Dnr 2019/21

Justerares signatur 

Samråd för en planerad elförbindelse mellan Sverige och 
Tyskland dnr 2017/2397

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen i Ystads kommun har tagit del av samrådsunderlaget för Hansa PowerBridge 
och lämnar följande yttrande:

Ystads kommun anser att samrådsunderlaget ger en bra och fullödig överblick över bakgrunden 
till och över själva projektet, den valda utredningskorridoren och den föreslagna sträckningen. 
Ystad kommun anser generellt att sträckningen bör väljas så att kabeln läggs ihop med annan 
infrastruktur så långt det är möjligt, så att värdefull jordbruksmark skyddas och att möjligheten 
att bruka marken inte förhindras eller försvåras. Ystads kommun anser i likhet med Svenska 
kraftnät att deletappen Ö4C innebär stor risk för konflikter med bebyggelse och infrastruktur. 
Under samrådstiden har Svenska kraftnät kompletterat underlaget med information på 
hemsidan om varför sträckningen Ö4C valts bort. Utifrån den tillagda informationen bedömer 
även kommunen att det är lämpligt och rimligt att alternativ Ö 4C väljs bort. 

Kommunen anser att den sträckningen Ö4A innebär stor risk för påverkan på kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer, och att det är bra att deletappen valts bort, men att motiven för att välja bort 
Ö4A behöver förtydligas. Det är också önskvärt att den samlade bedömningen i tabellen på 
sidan 60 kompletteras med de bortvalda deletapperna.

Ystads kommun önskar också att skälen till att sträckan Ö4B lämnar vägområdet strax norr om 
Hedeskoga och går på jordbruksmark förbi Källesjö gård ska förtydligas. I underlaget verkar det 
inte finnas något ekonomiskt incitament för detta och jordbruksmarken blir sämre att odla på 
när jord har grävts upp och man delvis fyller med grus. 

Ystads kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan, Kommunen Ystad 2030. Planförslaget 
kommer att lämnas ut för samråd under våren 2019. Väster om Dag Hammarskjölds väg vid 
deletapp 5 har kommunen föreslagit ett område för grönstruktur. Kommunen bedömer att en 
förläggning av markkabeln inom det området går att förena med det av kommunen utpekade 
intresset. Sträckningen berör inga områden som pekats för ny bebyggelse eller infrastruktur i 
översiktsplaneförslaget. Kommunens samlade bedömning är att den föreslagna sträckningen 
inte hindrar framtida planer för exploatering.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 27 Dnr 2019/21

Justerares signatur 

Markkabeln passerar norr om Hedeskoga genom ett område som i den fördjupade 
översiktsplanen för Ystads tätort, Staden Ystad 2030, pekats ut som nytt område för 
verksamheter samt utredningsområde för verksamheter. Ystads kommun föreslår därför att 
kabeln läggs i nära anslutning till riksväg 13 så att den inte inskränker på framtida möjligheter att 
använda och bebygga verksamhetsområdet.

Ystads kommun håller på att ta fram en ny detaljplan för bostäder och skola öster om Dag 
Hammarskjölds vägs östra sida på etapp 5. Detaljplanen är den tredje och sista etappen i 
utbyggnaden av stadsdelen Västra Sjöstaden. Kommunen föreslår att kabeln i det avsnittet 
förläggs väster om Dag Hammarskjölds led så att den inte inkräktar på möjligheten att ordna 
dagvattenavrinning och bullervall.

Ystads kommun har en stor vattenledning, (315 mm PVC) på Dag Hammarskjölds vägs östra 
sida på etapp 5. Kommunen avråder från att lägga en stor elkabel vid vattenledningen. I 
samband med läckor eller andra driftstörningar på vattenledningen kan den behöva grävas fram, 
vilket kan försvåras av markkabeln. Kabeln riskerar också att skadas vid grävarbeten. 
Kommunen föreslår en sträckning på västra sidan om Dag Hammarskjölds väg. Även längs 
riksväg 13 (Sjöbovägen) mellan Hedeskoga-Sövestad-Eneborg verkar markkabeln beröra 
kommunens vattenledning på några ställen. Markkabeln bör förläggas minst 3 meter från 
vattenledningen.

När markkabeln ska övergå till sjökabel vid Lilleskog väster om Ystad är det viktigt att tänka på 
att kommunen har en erosionsutsatt kust och att man måste ”dyka ned” under havsbottennivå 
tillräckligt tidigt så att inte kabeln blottläggs på stranden om 30-40 år, dvs innan livslängden för 
kabeln har uppnåtts.

I det fortsatta arbetet är det viktigt att belysa om eventuella grundvattensänkningar blir 
permanenta eller enbart kommer att vara tillfälliga. Om avsänkningarna blir permanenta måste 
påverkan på enskilda brunnar men även dammar, våtmarker och bäckar/diken utredas. 
Möjligen krävs då även tillstånd för markavvattning.

Naturvärdesinventeringen är gedigen och ett mycket bra underlag för detaljbedömningar. I det 
fortsatta arbetet, framförallt på naturmark, är det viktigt att det översta jordlagret med sin 
växtlighet skalas av och läggs åt sidan för att kunna lägga tillbaka det när arbetena är avslutade. 
På så sätt kan ”rätt” vegetation återetableras snabbare. Om det är möjligt bör schaktning som 
kan skada stora träd, framförallt ädellövträd, undvikas.

Slutligen ska det framgå att Svenska kraftnät har ansvar för kabeln när den är uttjänt och tar 
kostnaden för avvecklingen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 27 Dnr 2019/21

Justerares signatur 

Sammanfattning av ärendet
Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse, Hansa PowerBridge, från ett stationsområde 
benämnt Hurva i Hörby kommun och Güstrow i norra Tyskland. Förbindelsen planeras som en 
700 MW likströmskabel. Hansa PowerBridge ger ökade möjligheter till elhandel och bidrar 
också till att trygga elförsörjningen i södra Sverige.

Under vintern 2018 genomfördes ett samråd om två möjliga utredningskorridorer för 
sträckning av elförbindelsen. Efter samrådet har Svenska kraftnät valt att gå vidare med den så 
kallade östra utredningskorridoren som passerar Ystads kommun. Utredningskorridorren är 
indelad i deletapper, varav Ystads kommun berörs av etapperna Ö3, Ö4A, Ö4B, och Ö5.

Inom den valda utredningskorridoren har Svenska kraftnät genomfört inventeringar med 
avseende på natur- och kulturmiljö, och tagit fram ett samrådsunderlag. Samrådsunderlaget 
utgör underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken inför ansökan om nätkoncession för 
elförbindelsen samt för den vattenverksamhet som verksamheten utgör. Efter samrådet 
sammanställer Svenska kraftnät en samrådsredogörelse och svarar på inkomna synpunkter. I 
nästa steg upprättas en miljökonsekvensbeskrivning, en koncessionsansökan samt en 
miljödomsansökan. Då Hansa PowerBridge är en elförbindelse som berör andra länder är det 
regeringen som fattar beslut i ärendet.

Ystads kommun har givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till sträckning av 
elförbindelsen, det andra steget i samrådet.

Beslutsunderlag
Information om samråd för stamnätsförbindelse den 14 januari 2019,  
Samrådsunderlag elförbindelse mellan Sverige och Tyskland, januari 2019,  
Översiktskarta (1-1) Hansa Power Bridge elförbindelse mellan Sverige och Tyskland bilaga 1-1,  
Översiktskarta (1-2) Hansa Power Bridge, valda och bortvalda alternativ elförbindelse mellan 
Sverige och Tyskland bilaga 1-2,  
Detaljkartor (1-3) Hansa Power Bridge elförbindelse mellan Sverige och Tyskland bilaga 1-3,  
Kartserie naturmiljö (1-4) elförbindelse mellan Sverige och Tyskland bilaga 1-4,  
Kartserie kulturmiljö (1-5) elförbindelse mellan Sverige och Tyskland bilaga 1-5,  
Kartserie vatten (1-6) elförbindelse mellan Sverige och Tyskland bilaga 1-6,  
Kartserie övriga intressen (1-7) elförbindelse mellan Sverige och Tyskland bilaga 1-7,  
Naturvärdesinventering land (2-1) elförbindelse mellan Sverige och Tyskland bilaga 2-1,  
Marin naturvärdesbedömning (2-2) elförbindelse mellan Sverige och Tyskland bilaga 2-2 ,  
Bedömningsmetodik markkabel (4) elförbindelse mellan Sverige och Tyskland bilaga 4, 
Hansa PowerBridge, komplettering av information på hemsidan om deletapper, e-post den 18 
februari 2019,
Tjänsteskrivelse av stadsarkitekt Leila Ekman den 18 februari 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 27 Dnr 2019/21

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen i Ystads kommun har tagit del av samrådsunderlaget för Hansa PowerBridge 
och lämnar följande yttrande:

Ystads kommun anser att samrådsunderlaget ger en bra och fullödig överblick över bakgrunden 
till och över själva projektet, den valda utredningskorridoren och den föreslagna sträckningen. 
Ystads kommun anser i likhet med Svenska kraftnät att deletappen Ö4C innebär stor risk för 
konflikter med bebyggelse och infrastruktur. Under samrådstiden har Svenska kraftnät 
kompletterat underlaget med information på hemsidan om varför sträckningen Ö4C valts bort. 
Utifrån den tillagda informationen bedömer även kommunen att det är lämpligt och rimligt att 
alternativ Ö 4C väljs bort. 

Kommunen anser att den sträckningen Ö4A innebär stor risk för påverkan på kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer, och att det är bra att deletappen valts bort, men att motiven för att välja bort 
Ö4A behöver förtydligas. Det är också önskvärt att den samlade bedömningen i tabellen på 
sidan 60 kompletteras med de bortvalda deletapperna.

Ystads kommun önskar också att skälen till att sträckan Ö4B lämnar vägområdet strax norr om 
Hedeskoga och går på jordbruksmark förbi Källesjö gård ska förtydligas. I underlaget verkar det 
inte finnas något ekonomiskt incitament för detta och jordbruksmarken blir sämre att odla på 
när jord har grävts upp och man delvis fyller med grus. 

Ystads kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan, Kommunen Ystad 2030. Planförslaget 
kommer att lämnas ut för samråd under våren 2019. Väster om Dag Hammarskjölds väg vid 
deletapp 5 har kommunen föreslagit ett område för grönstruktur. Kommunen bedömer att en 
förläggning av markkabeln inom det området går att förena med det av kommunen utpekade 
intresset. Sträckningen berör inga områden som pekats för ny bebyggelse eller infrastruktur i 
översiktsplaneförslaget. Kommunens samlade bedömning är att den föreslagna sträckningen 
inte hindrar framtida planer för exploatering.

Markkabeln passerar norr om Hedeskoga genom ett område som i den fördjupade 
översiktsplanen för Ystads tätort, Staden Ystad 2030, pekats ut som nytt område för 
verksamheter samt utredningsområde för verksamheter. Ystads kommun föreslår därför att 
kabeln läggs i nära anslutning till riksväg 13 så att den inte inskränker på framtida möjligheter att 
använda och bebygga verksamhetsområdet.

Ystads kommun håller på att ta fram en ny detaljplan för bostäder och skola öster om Dag 
Hammarskjölds vägs östra sida på etapp 5. Detaljplanen är den tredje och sista etappen i 
utbyggnaden av stadsdelen Västra Sjöstaden. Kommunen föreslår att kabeln i det avsnittet 
förläggs väster om Dag Hammarskjölds led så att den inte inkräktar på möjligheten att ordna 
dagvattenavrinning och bullervall.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 27 Dnr 2019/21

Justerares signatur 

Ystads kommun har en stor vattenledning, (315 mm PVC) på Dag Hammarskjölds vägs östra 
sida på etapp 5. Kommunen avråder från att lägga en stor elkabel vid vattenledningen. I 
samband med läckor eller andra driftstörningar på vattenledningen kan den behöva grävas fram, 
vilket kan försvåras av markkabeln. Kabeln riskerar också att skadas vid grävarbeten. 
Kommunen föreslår en sträckning på västra sidan om Dag Hammarskjölds väg. Även längs 
riksväg 13 (Sjöbovägen) mellan Hedeskoga-Sövestad-Eneborg verkar markkabeln beröra 
kommunens vattenledning på några ställen. Markkabeln bör förläggas minst 3 meter från 
vattenledningen.

När markkabeln ska övergå till sjökabel vid Lilleskog väster om Ystad är det viktigt att tänka på 
att kommunen har en erosionsutsatt kust och att man måste ”dyka ned” under havsbottennivå 
tillräckligt tidigt så att inte kabeln blottläggs på stranden om 30-40 år, dvs innan livslängden för 
kabeln har uppnåtts.

I det fortsatta arbetet är det viktigt att belysa om eventuella grundvattensänkningar blir 
permanenta eller enbart kommer att vara tillfälliga. Om avsänkningarna blir permanenta måste 
påverkan på enskilda brunnar men även dammar, våtmarker och bäckar/diken utredas. 
Möjligen krävs då även tillstånd för markavvattning.

Naturvärdesinventeringen är gedigen och ett mycket bra underlag för detaljbedömningar. I det 
fortsatta arbetet, framförallt på naturmark, är det viktigt att det översta jordlagret med sin 
växtlighet skalas av och läggs åt sidan för att kunna lägga tillbaka det när arbetena är avslutade. 
På så sätt kan ”rätt” vegetation återetableras snabbare. Om det är möjligt bör schaktning som 
kan skada stora träd, framförallt ädellövträd, undvikas.

Slutligen önskar Ystads kommun veta vem som har ansvar för kabeln när den är uttjänt och 
vem som tar kostnaden för avvecklingen.

Föredragande
Stadsarkitekt Leila Ekman.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 27 Dnr 2019/21

Justerares signatur 

Förslag till beslut under sammanträdet
Göran Göransson (KD) föreslår att i yttrandet ska det framgå att kabeln bör läggas efter väg 13 
så långt det är möjligt.
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen gör ett förtydligande i yttrandet enligt följande:
Generellt vill kommunen att kabeln ska gå längs den befintliga infrastrukturen och att hänsyn 
tas till jordbruksmark.
Elisabeth Håkansson (C) föreslår att ordet önskar byts till ordet ska i sista meningen.
Jan-Åke Isaksson (SD) bifaller förslagen till förtydligande.

 
 

Beslut skickas till:
Svenska kraftnät, registrator@svk.se, dnr 2017/2397
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 28 Dnr 2019/24

Justerares signatur 

Fastställande av delegationsordning för kommunstyrelsen för 
mandatperioden 2019-2022

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen fastställer delegationsordningen för kommunstyrelsen för mandatperioden 
2019-2022 samt beslutar att den ska gälla från och med den 6 mars 2019 och tillsvidare

Sammanfattning av ärendet
Från och med den 1 januari 2019 har kommunstyrelsens miljöutskott och folkhälsoberedning 
upphört och istället har ett hållbarhetsutskott införts. I samband med att kommunfullmäktige 
beslutade att införa ett hållbarhetsutskott fanns också en rekommendation i vilken 
utsträckning ärenden skulle kunna delegeras från kommunstyrelsen. 

Det framgår redan av delegationsordningen att hållbarhetsutskottet kan besvara remisser, och 
besluta om framställningar, skrivelser m.m. som inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. Rekommendationen i samband med att frågan om hållbarhetsutskottet 
behandlades omfattade också möjligheten att fatta beslut om bidrag av mindre omfattning 
inom fastställd budgetram för avdelningen för hållbar utveckling samt att utse pristagare till 
kommunens miljöpris. Delegationsordningen föreslås ändras i enlighet med det.

Delegationsordningen bör också fastställas vid inledningen av en ny mandatperiod.

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

Beslutsunderlag
Delegationsordning för kommunstyrelsen,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 25 januari 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2019 § 19.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 
delegationsordningen för kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022 samt besluta att 
den ska gälla från och med den 6 mars 2019 och tillsvidare. 

Beslut skickas till:
Avdelningschefer inom Ledning o utveckling
Kommunala författningssamlingen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 29 Dnr 2019/28

Justerares signatur 

Firmatecknare för stiftelser förvaltade av Ystads kommun

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att för stiftelser förvaltade av Ystads kommun utse firmatecknare 
enligt sammanställningen.

Sammanfattning av ärendet
Ystads kommun är förvaltare och ekonomiavdelningen sköter administrationen för ett antal 
stiftelser. Stiftelselagen innebär att bl.a. Länsstyrelsen och Skattemyndigheten ska ha 
kommunens beslut på vem som är firmatecknare för stiftelser förvaltade av Ystads kommun.

Beslutsunderlag
Sammanställning av stiftelser där Ystads kommun är förvaltare och ekonomiavdelningen 
sköter administrationen,
Tjänsteskrivelse av redovisningschef Carola Nilsson, 29 januari 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2018 § 18.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för stiftelser förvaltade av Ystads kommun utse firmatecknare 
enligt sammanställningen.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen, redovisningschef Carola Nilsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 30 Dnr 2019/31

Justerares signatur 

Återrapportering DNA-märkning
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2018, § 29, att bifalla en motion från Kristina 
Bendz (M) om märk-DNA. Kommundirektören fick då i uppdrag att sätta upp riktlinjer för 
hur arbetet ska genomföras tillsammans med en kostnadsplan samt undersöka 
förutsättningarna att samverka med till exempel polisen och försäkringsbolag i en 
informationskampanj. Vidare angavs att en uppföljning av arbetet ska redovisas till 
kommunstyrelsen i januari 2019.

I den bifallna motionen föreslogs att Ystads kommun ska märka kommunens stöldbegärliga 
föremål och att kommunen tillsammans med försäkringsbolagen erbjuder privatpersoner och 
företag information om hur de kan skydda sina ägodelar med DNA-märkning.

Efter inventering av pågående liknande processer i andra kommuner och kontakt med vissa 
kommuner har Ledning & Utveckling i ett pilotprojekt DNA-märkt och förtecknat 
stöldbegärlig egendom i främst Nya Rådhuset. Inför märkningen samrådde förvaltningen 
med säkerhetsavdelningen, konstmuseet beträffande deponerad konst och IT-avdelningen 
beträffande teknisk utrustning. De erfarenheter som gjordes vid detta arbete kan nu ligga till 
grund för hur märkning kan genomföras i övriga delar av organisationen. 

När det gäller samverkan med polis och försäkringsbolag i en informationskampanj har 
inledande kontakter tagits. Kunskapen hos försäkringstagarna om DNA-märkning bedöms 
nu vara större än tidigare, men det verkar ändå finnas ett visst intresse hos 
försäkringsbolagen att medverka i en informationskampanj. 

När kommunjuristen, som för närvarande är föräldraledig, är åter i tjänst kommer arbetet att 
återupptas.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 15 februari 2018, § 29,
Tjänsteskrivelse av kommundirektör Jonas Rosenkvist 4 februari 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2019 § 21.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 31 Dnr 2019/51

Justerares signatur 

Kompletteringsbudget för 2019 - Kommunstyrelsen - Ledning 
o utveckling

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att driftbudget 2019 inte ombudgeteras. Vidare beslutar 
kommunstyrelsen att investeringsbudget 2019 ombudgeteras med 7 908 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska påverkbara över/underskott för respektive 
nämnd överföras till nästa budgetår.

Driftbudgeten för kommunstyrelsen uppgick år 2018 till totalt 103,7 mkr. I driftbudgeten 
ingår ersättning till kommunalförbund med 24,6 mkr (egen ram). Av Ledning & Utvecklings 
ram på 79,1 mkr har 1,0 mkr inte förbrukats under verksamhetsåret. Av kommunal-
förbundens ram på 24,6 mkr har 25,5 mkr förbrukats, vilket innebär ett underskott på 0,9 
mkr. Varken överskott eller underskott föreslås ombudgeteras i driftbudget 2019.
 
Investeringsbudgeten för Ledning & Utveckling uppgick år 2018 till 19,2 mkr. Av dessa har 
1,1 mkr förbrukats och 18,1 mkr återstår. Av återstående medel föreslås en överföring till 
investeringsbudget 2019 på 1 530 tkr avseende nya servrar, 700 tkr avseende schema- och 
bemanningssystem, 3 282 tkr avseende elektroniska infartsskyltar, 2 000 tkr avseende 
kustskyddsåtgärder samt 396 tkr avseende läsplattor till förtroendevalda. 
Sammanlagt 7 908 tkr.

Beslutsunderlag
Kompletteringsbudget 2019 – Kommunstyrelsen,
Tjänsteskrivelse av ekonom Daniel Hirvonen den 19 februari 2019. 

Förslag till beslut
Driftbudget 2019 föreslås att inte ombudgeteras.
Investeringsbudget 2019 föreslås ombudgeteras med 7 908 tkr.
 

Beslut skickas till:
Ekonom Daniel Hirvonen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 32 Dnr 2019/42

Justerares signatur 

Budgetanvisningar för 2020

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner budgetanvisningar för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Inför budgetarbetet 2020 har ekonomiavdelningen upprättat övergripande anvisningar inför 
upprättande av årsbudget för år 2020 samt ekonomisk flerårsplan för 2021 – 2023.

Ordföranden meddelar att i samband med kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars är 
det budgetberedning.

Beslutsunderlag
Övergripande anvisningar inför upprättande av årsbudget för år 2020 samt ekonomisk 
flerårsplan för 2021 – 2023,
Tjänsteskrivelse av budgetchef Hans Persson 18 februari 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner budgetanvisningar för 2020

 

 
 

  

Beslut skickas till:
Budgetchef Hans Persson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 33 Dnr 2019/46

Justerares signatur 

Genomlysning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att låta genomföra en extern 
genomlysning av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. Uppdraget ska redovisas vid 
kommunstyrelsens sammanträde i juni 2019.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att kommunstyrelsen behandlade den ekonomiska uppföljningen per den 31 
mars 2018 fick kommundirektören i uppdrag att göra en extern genomlysning av 
socialnämndens struktur. Efter konsultupphandling genomfördes uppdraget genom 
intervjustudier, dataanalyser, dokumentstudier samt benchmarking. Uppdraget redovisades 
för kommunstyrelsen i september 2018 varefter socialnämnden har gett förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en budget i balans vid prognosen för tertial 1 2020. Arbetet pågår nu 
inom förvaltningen med kontinuerlig återrapportering till socialnämnden. 

Med anledning av att samhällsbyggnadsnämnden redovisat ett negativt resultat för 2018 och 
ytterligare underskott kan befaras om inte åtgärder vidtas är det lämpligt att även genomlysa 
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. Vid genomlysningen kan även delar av 
förvaltningens verksamhet som bedrivs under myndighetsnämnden komma att beröras. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommundirektör Jonas Rosenkvist 15 februari 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att låta genomföra en extern 
genomlysning av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. Uppdraget ska redovisas vid 
kommunstyrelsens sammanträde i juni 2019. 

 

Beslut skickas till:
Kommundirektör Jonas Rosenkvist

18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 34 Dnr 2019/55

Justerares signatur 

Attestförteckning 2019

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen antar ändringarna i attestförteckningen för Ledning & utveckling.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är 
korrekta vad gäller prestation, bokföringsunderlag, betalningsvillkor, bokföringstidpunkt, 
kontering och beslut. Befogenheter, ansvar och skyldigheter för attestanter framgår av 
attestreglementet.

Kommunfullmäktige fastställde ett nytt attestreglemente den 18 januari 2018. I den framgår 
följande ansvarsområden:

Kommunfullmäktige fastställer attestreglementet. 

Kommunstyrelsen ansvarar, genom ekonomiavdelningen, för att vid behov ta initiativ till 
förändring av reglementet.

Kommunens nämnder ansvarar för att
 antagna regler avseende detta reglemente följs
 besluta om attestanter och ersättare inom sitt verksamhetsområde samt beloppsnivåer 

minst en gång per år, uppgifterna sammanställs i en attestförteckning 
 besluta om attesträtt för förvaltningschef inom sitt verksamhetsområde
 ordförande och vice ordförande tilldelas minst attesträtt för ersättning vid icke 

protokollförda förrättningar inom nämndens verksamhetsområde 
 upprätthålla en god intern kontroll genom att årligen planera och genomföra kontroller av 

efterlevnaden av detta reglemente           
 inom ramen för den interna kontrollen vid behov till kommunstyrelsen lämna rapport om 

reglementets tillämpning och föreslå åtgärder vid behov
 vid behov utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde.

Förvaltningschefen ansvarar inom verksamhetsområdet för att 
 tillse att attestförteckning upprättas och årligen bereds för beslut i nämnd samt 

tillhandahålls ekonomiavdelningen tillsammans med eventuella tillämpningsanvisningar
 fortlöpande under året fatta beslut om behöriga attestanter och beloppsnivåer samt 

översända dessa till ekonomiavdelningen informera attestanter om reglerna och 
anvisningarnas innebörd så att varje attestant och kontrollant har erforderlig insikt och 
kunskap om uppgiften.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 34 Dnr 2019/55

Justerares signatur 

Löpande ändringar av attestförteckningen görs normalt av förvaltningschefen. I detta fall rör 
det sig bland annat om ökade beloppsnivåer som inkluderar förvaltningschefens attesträtt, 
vilket innebär att ändringen bör antas av kommunstyrelsen. I och med hamnflyttsprojektet 
kommer stora fakturor inkomma vilka kommer överskrida befintliga maxbelopp. Därför 
föreslås attestbelopp för ansvar 106 hamnförvaltningen höjas från 8 mkr till 150 mkr för de 
transaktioner som avser projekt i3301U Färjeläge 7 och 8. Övriga förändringar i 
attestförteckningen inkluderar ansvar 121, 122, 911 samt bokföringsorder utöver interimer 
och rättningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonom Daniel Hirvonen 26 februari 2019,
Ändring attestförteckning Ledning & utveckling från och med 27 februari 2019.

Förslag till beslut
Ändringarna i attestförteckningen för Ledning & Utveckling föreslås antas.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Ekonom Daniel Hirvonen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 35 Dnr 2018/261

Justerares signatur 

Återremmiterat ärende - Överföring av hamnutskottets 
uppgifter till kommunstyrelsens arbetsutskott

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

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

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

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

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

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

 Ansvara för skatt och försäkring avseende byggnader och anläggningar i 
hamnområdet 

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

 I övrigt bevaka kommunens angelägenheter beträffande hamnområdets utveckling

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

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 35 Dnr 2018/261

Justerares signatur 

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

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

Kommunstyrelsen beslutade den 9 januari 2019, § 2 att bifall förslaget ovan.

Kommunfullmäktige beslutade därefter den 17 januari 2019, § 12 att minoritetsåterremittera 
ärendet till kommunstyrelsen med följande motivering. Ystad är en hamnstad. Ystads 
kommun har ett hamnutskott som utöver investeringarna också hanterar strategiska frågor 
och har en fördjupning i hamnfrågorna. Förutsättningar för att investeringarna ska bli 
aktuella. Någon konsekvensanalys av vad det medför att Ystads kommun är utan 
hamnutskott är inte gjord.

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. Då det är en ny mandatperiod med många nyvalda 
ledamöter i kommunstyrelsen bedöms det inte få några konsekvenser ur ett 
kontinuitetsperspektiv att avveckla hamnutskottet, då endast en av hamnutskottets ledamöter 
och ersättare under mandatperioden 2014-2018 numera är valbar till hamnutskottet. 
Hamnfrågorna är avsedda att vara en stående punkt vid arbetsutskottets sammanträden på 
samma sätt som Arenaprojektet under byggtiden. Att avveckla hamnutskottet bedöms inte 
heller påverka förvaltningens och tjänstepersonernas arbete. Förändringen bedöms därmed 
inte få några negativa konsekvenser. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 9 januari 2019
Kommunfullmäktiges protokoll den 17 januari 2019, § 12

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

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 35 Dnr 2018/261

Justerares signatur 

 

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår avslag.
Elisabeth Håkansson (C) föreslår avslag.
Marcus Bräutigam (MP) föreslår avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till 
förslaget. Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall
Nej-röst för avslag

Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster och sju Nej-röster beslutar kommunstyrelsens att föreslå bifall till 
förslaget.
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta
Olof Eriksson Jolom (M) X
Cecilia Magnusson-Svärd (S) X
Christian Persson (M) X
Magnus Anderberg (M) X
Göran Göransson (KD) X
Paul Svensson (SD) X
Jan-Åke Isaksson (SD) X
Anna Sjöland (SD) X
Adrian Magnusson (S) X
Anja Edvardsson (S) X
Lisbeth Karlsson (S) X
Elisabeth Håkansson (C) X
Håkan Eriksson (C) X
Marcus Bräutigam (MP) X
Kristina Bendz (M) X

Resultat 8 7

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 36 Dnr 2019/27

Justerares signatur 

Utbetalning av kommunalt partistöd för 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa en årlig uppräkning av 
mandatstödet med 250 kronor per mandat.

Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar för 2019 att i förskott 
betala ut partistöd enligt följande:

Centerpartiet 90 750 kronor
Kristdemokraterna 51 000 kronor
Liberalerna 51 000 kronor
Miljöpartiet 51 000 kronor
Moderaterna 183 500 kronor
Socialdemokraterna 223 250 kronor
Sverigedemokraterna 143 250 kronor
Vänsterpartiet 51 000 kronor

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 4 kap. 32 §, ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om 
utbetalning i förskott av kommunalt partistöd.

Vid ny mandatperiod ska kommunfullmäktige fatta beslut om partistödets omfattning samt i 
vilken omfattning det ska räknas upp årligen under den innevarande mandatperioden 2019-
2022. Under föregående mandatperiod uppgick grundstödet till 24 500 kronor per parti samt 
ett mandatstöd som årligen uppräknades med 250 kronor per mandat. 

För Ystads kommun består partistödet av: 
 
Ett grundstöd, som uppgår till 24 500 kronor per parti för 2019 samt
Ett mandatstöd, som uppgår till 13 250 kronor per mandat för 2019.

En skriftlig redovisning för år 2019 som visar att partistödet har använts för det ändamål 
som anges i 4 kap. 31 § kommunallagen samt ett granskningsintyg ska lämnas till 
kommunstyrelsen senast den 30 juni 2020.

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

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 36 Dnr 2019/27

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Beslut i kommunfullmäktige 16 augusti 2018 § 114, Hid Ks 2018.2196
Riktlinjer för partistöd,
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 28 januari 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2019 § 16.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa en årlig uppräkning av 
mandatstödet med 250 kronor per mandat.

Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar för 2019 att i förskott 
betala ut partistöd enligt följande:

Centerpartiet 90 750 kronor
Kristdemokraterna 51 000 kronor
Liberalerna 51 000 kronor
Miljöpartiet 51 000 kronor
Moderaterna 183 500 kronor
Socialdemokraterna 223 250 kronor
Sverigedemokraterna 143 250 kronor
Vänsterpartiet 51 000 kronor

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 37 Dnr 2018/265

Justerares signatur 

Beslut om summa för kulturpris och kulturstipendium

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kulturnämndens 
förslag att ändra prissumman för Ystads kommuns kulturpris till 35 000 kronor och Ystads 
kommun kulturstipendium till 10 000 kronor från och med 2019.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kulturnämnden får fatta beslut om 
summan för kulturpriset och kulturstipendiet inom ramen för kulturnämndens budget.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge kulturnämnden i uppdrag 
att se över bestämmelserna om kulturpriset.

Sammanfattning av ärendet
Reglerna för kulturpriset reviderades genom beslut i kommunfullmäktige den 18 juni 2014, 
§ 92. I reglerna anges inte att prissumman ska beslutas av kommunfullmäktige. 
Kulturnämnden bör självständigt kunna fatta beslut om storleken på kulturpriset och 
kulturstipendiet inom ramen för sin budget. För att tydliggöra att så är fallet föreslås 
kommunfullmäktige besluta att kulturnämnden ska kunna fatta sådana beslut. Med anledning 
av det bör kulturnämnden också få i uppdrag att se över bestämmelserna om kulturpris och 
kulturstipendium. Utöver den föreslagna ändringen kan det finnas ett behov av översyn 
eftersom den senaste revideringen skedde för cirka fem år sedan.

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

Beslutsunderlag
Beslut i kulturnämndens 12 december 2018 § 65,
Beslut i kommunfullmäktiges 18 juni 2014 § 92,
Bestämmelser för Ystads kommuns Kulturpris och Kulturstipendium, kulturnämnden 
§ 23/2014,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 4 februari 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2019 § 17.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 37 Dnr 2018/265

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kulturnämndens 
förslag att ändra prissumman för Ystads kommuns kulturpris till 35 000 kronor och Ystads 
kommun kulturstipendium till 10 000 kronor från och med 2019.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kulturnämnden får fatta beslut om 
summan för kulturpriset och kulturstipendiet inom ramen för kulturnämndens budget.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge kulturnämnden i uppdrag 
att se över bestämmelserna om kulturpriset.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S), Elisabeth Håkansson (C) och Marcus Bräutigam (MP) föreslår 
bifall.

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 38 Dnr 2018/142

Justerares signatur 

Beslut om uppdrag att inventera intresset för att upprätta en 
gemensam brukarstyrd verksamhet i sydöstra Skåne

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att inventera 
intresset för att upprätta en gemensam brukarstyrd verksamhet i sydöstra Skåne.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i april 2017 att bifalla motionen ”Höj ambitionerna och 
utveckla innehållet i vår öppna socialpsykiatri”. Socialnämnden utsåg en arbetsgrupp 
bestående av representanter för verksamhet och brukare/anhöriga att analysera 
förutsättningar och vinster med att starta/utveckla en brukarstyrd verksamhet samt jämföra 
kostnaderna för dagens verksamhet och en brukarstyrd dito. 

Utvecklingsledare Micael von Wowern återrapporterade socialnämndens arbete i frågan vid 
ett sammanträde den 7 november 2018. Vid det aktuella sammanträdet skulle frågan om att 
ge socialnämnden i uppdrag att inventera intresset för att upprätta en gemensam brukarstyrd 
verksamhet i sydöstra Skåne vilket dock inte skedde varför frågan tas upp till ny behandling.

Beslutsunderlag
Rapport; Höj ambitionerna inom socialpsykiatrin,
Beslut i socialnämnden 17 maj 2017 § 73,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 7 november 2018 § 113,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 1 februari 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2019 § 20.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att inventera 
intresset för att upprätta en gemensam brukarstyrd verksamhet i sydöstra Skåne.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 39 Dnr 2019/6

Justerares signatur 

Svar på motion om politikers arvoden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Göran Brante (V) har i en motion föreslagit att lönen för kommunstyrelsens ordförande 
sänks till ett prisbasbelopp och att alla de övriga fasta månadsarvodena sänks med 
utgångspunkt från den lön kommunstyrelsens ordförande har, vilket innebär att de övrigas 
fasta arvoden är i procent av kommunstyrelsens ordförandes lön.

Kommunfullmäktige har beslutat om arvoden och ersättning för förtroendevalda för 
mandatperioden 2019-2022 den 14 juni 2018 § 100. Beslutet innefattar arvode för 
kommunstyrelsens ordförande och de uppdrag vars arvoden baseras på kommunstyrelsens 
ordförandes arvode. Mot den bakgrunden är förslaget att motionen ska avslås.

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

Beslutsunderlag
Göran Brantes (V) motion om politikers arvoden 3 januari 2019,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 1 februari 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2019 § 22.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

 

 
Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 40 Dnr 2018/124

Justerares signatur 

Svar på motion om ett samhälle som är tillgängligt för alla

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

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

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

Vi instämmer i att arbetet med tillgänglighet och hänsyn till människor med 
funktionsvariationer måste fortsätta. Att alla kommuninvånare ska ges samma möjlighet 
att besöka verksamheter, kulturaktiviteter och vara samhällsaktiva.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen bedriver arbetet med hänsyn till 
tillgänglighet och olika funktionsnedsättningar.

Samarbete med Ystads kommuns tillgänglighetsråd och HSO sker regelbundet.

Det är angeläget att:
 Ett samhälle för alla också ger förutsättningar för alla att aktivt delta i samhället
 Arbetet med enkelt avhjälpta hinder och annan tillgänglighetsanpassning är ett ansvar 

som är samhällsövergripande och ett ansvar för alla nämnder och styrelser.

Sammanfattning av ärendet
Inga-Lill Ek (V) har i en motion i första hand föreslagit att det inför kommande budget ska 
finnas en plan och en kalkyl över kostnaderna för att tillsätta en tillgänglighetsrådgivare och i 
andra hand undersöka möjligheten att dela tillgänglighetsrådgivarna med någon av de 
angränsande kommunerna.

Fram till 2013 fanns en tjänst som tillgänglighetsrådgivare på kommunen men den drogs in 
av besparingsskäl.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 40 Dnr 2018/124

Justerares signatur 

Socialnämnden anser inte att det finns ett behov av att återinföra tjänsten som 
tillgänglighetsrådgivare. Samhällsbyggnadsnämnden anser att en tillgänglighetsrådgivare 
visserligen skulle kunna stärka kommunens proaktiva och utåtriktade tillgänglighetsarbete 
men att förvaltningen ändå klarar att uppfylla de lagstadgade kraven som avser tillgänglighet. 
Det finns inte heller någon lagstadgad skyldighet som innebär att en kommun måste ha en 
tillgänglighetsrådgivare. Mot den här bakgrunden är förslaget att motionen ska avslås i sin 
helhet.
 
Ärendet avser frågan om att tillsätta en tillgänglighetsrådgivare och berör således inte barn 
och unga.

Beslutsunderlag
Inga-Lill Eks (V) motion om ett samhälle som är tillgängligt för alla, 17 maj 2018,
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 14 november 2018 § 180,
Socialnämndens yttrande 24 januari 2019 § 15,
Tjänsteskrivelse av enhetschef Jenny Blom 10 oktober 2018,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 1 februari 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2019 § 23.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår bifall och lämnar samma protokollsanteckning som till 
arbetsutskottet.
Elisabeth Håkansson (C) och Marcus Bräutigam (MP) står bakom protokollsanteckningen.

Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens yttrande den 
14 november 2018.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Jan-Åke Isakssons förslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 41 Dnr 2018/125

Justerares signatur 

Svar på motion om återinför tjänsten som syn- och 
hörselinstruktör

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Inga-Lill Ek (V) har i en motion i första hand föreslagit att det inför kommande budget ska 
finnas en plan och en kalkyl över kostnaderna för att återinföra tjänsten som syn- och 
hörselinstruktör och i andra hand undersöka möjligheten att dela instruktören med någon av 
de angränsande kommunerna.

Socialnämnden har i yttrande anfört bland annat följande. Ystads kommun har liksom övriga 
kommuner i Skåne en överenskommelse med Region Skåne avseende hälso- och sjukvård 
och bland annat syn- hörselhjälpmedel.

Kommunen ansvarar för att anpassa hemmiljön vilket inkluderar att den enskilde ska kunna 
träna på olika situationer i hemmet vid behov. Kommunens arbetsterapeuter ansvarar för det 
arbetet. Kommunens arbetsterapeuter ska också fungera som en länk för den enskilde till 
Region Skånes syn- och hörcentraler.   

Socialnämndens bedömning är att den kompetens som finns hos kommunens 
arbetsterapeuter i kombination med stöd enligt socialtjänstlagen väl kan tillgodose den 
enskildes behov. Det finns inte heller någon lagstadgad skyldighet för en kommun att ha en 
syn- och hörselinstruktör. Region Skåne ansvarar vidare för syn- och hörselhjälpmedel. Mot 
den här bakgrunden ska motionen anses besvarad.

Ärendet avser frågan om att tillsätta en syn- och hörselinstruktör och berör alltså inte barn 
och unga.

Beslutsunderlag
Inga-Lill Eks (V) motion om att återinföra tjänsten som syn- och hörselinstruktör 
17 maj 2018,
Beslut i kommunfullmäktiges 17 maj 2018 § 92,
Socialnämndens yttrande 24 januari 2019 § 24,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 1 februari 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 februari 2019 § 24.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 41 Dnr 2018/125

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 42 Dnr 2019/22

Justerares signatur 

Information från Ytornet AB

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Petter Hansson Skoglund informerar om att bolagen har, förutom Ystads 
Teater, klarat sitt avkastningskrav.
Bolagen ska senast den 1 mars lämna en känslighetsanalys avseende lån, ändrade räntor m.m. 
till ekonomiavdelningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 43  

Justerares signatur 

Information

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden Kristina Bendz (M) informerar om träffen med landshövdingen under en lunch 
i samband med hennes besök på Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund i förra veckan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-27

KS § 44    

Justerares signatur 

Övrigt

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del.

Sammanfattning av ärendet
Elisabeth Håkansson (C) informerar om ett mail, den 27 februari, om GC-vägen. Möte med 
Länsstyrelsen sker den 20 mars tillsammans med Simrishamns kommun.

Göran Göransson (KD) tar upp oron över bränderna i centrum.

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

36


	2019-02-27 Anslagsbevis kommunstyrelsen §§ 26-44
	Uppföljning av Genomförd granskning av kommunens avtalshantering
	KS § 26/2019-02-27 Uppföljning av Genomförd granskning av kommunens avtalshantering
	Sida 1
	Sida 2


	Samråd för en planerad elförbindelse mellan Sverige och Tyskland
	KS § 27/2019-02-27  Samråd för en planerad elförbindelse mellan Sverige och Tyskland
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6


	Fastställande av delegationsordning för kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022
	KS § 28/2019-02-27 Fastställande av delegationsordning för kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022

	Firmatecknare för stiftelser förvaltade av Ystads kommun
	KS § 29/2019-02-27 Firmatecknare för stiftelser förvaltade av Ystads kommun

	Återrapportering DNA-märkning
	KS § 30/2019-02-27 Återrapportering DNA-märkning

	Kompletteringsbudget för 2019 - Kommunstyrelsen - Ledning o utveckling
	KS § 31/2019-02-27 Kompletteringsbudget för 2019 - Kommunstyrelsen - Ledning o utveckling

	Budgetanvisningar för 2020
	KS § 32/2019-02-27 Budgetanvisningar för 2020

	Genomlysning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
	KS § 33/2019-02-27 Genomlysning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

	Attestförteckning 2019
	KS § 34/2019-02-27 Attestförteckning 2019
	Sida 1
	Sida 2


	Återremmiterat ärende - Överföring av hamnutskottets uppgifter till kommunstyrelsens arbetsutskott
	KS § 35/2019-02-27 Återremmiterat ärende - Överföring av hamnutskottets uppgifter till kommunstyrelsens arbetsutskott
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Utbetalning av kommunalt partistöd för 2019
	KS § 36/2019-02-27 Utbetalning av kommunalt partistöd för 2019
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om summa för kulturpris och kulturstipendium
	KS § 37/2019-02-27 Beslut om summa för kulturpris och kulturstipendium
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om uppdrag att inventera intresset för att upprätta en gemensam brukarstyrd verksamhet i sydöstra Skåne
	KS § 38/2019-02-27 Beslut om uppdrag att inventera intresset för att upprätta en gemensam brukarstyrd verksamhet i sydöstra Skåne

	Svar på motion om politikers arvoden
	KS § 39/2019-02-27 Svar på motion om politikers arvoden

	Svar på motion om ett samhälle som är tillgängligt för alla
	KS § 40/2019-02-27 Svar på motion om ett samhälle som är tillgängligt för alla
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på motion om återinför tjänsten som syn- och hörselinstruktör
	KS § 41/2019-02-27 Svar på motion om återinför tjänsten som syn- och hörselinstruktör
	Sida 1
	Sida 2


	Information från Ytornet AB
	KS § 42/2019-02-27 Information från Ytornet AB

	Information
	KS § 43/2019-02-27 Information

	Övrigt
	KS § 44/2019-02-27 Övrigt


