
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Datum
2019-01-30

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset klockan 09:00-12:05

Beslutande Se sidan 2

Övriga
närvarande

Göran Brante (V), ersättare
Anna Sjöland (SD), ersättare
Kevin Rasmussen (S), ersättare
Åsa Björkman Holmberg, sekreterare
Jonas Rosenkvist, kommundirektör
Petter Hansson Skoglund, ekonomichef
Cornelia Englén, kanslichef
Thomas Andersson, säkerhetschef § 8
Sofie Larsson, planarkitet § 12
Leila Ekman, stadsarkitet § 12
Caroline Ekstrand, samordnare Individ o familjeomsorg § 17
Alexandra Hansson, folkhälsostrateg Kultur o utbildning

Utses att justera Cecilia Magnusson-Svärd (S)

Justeringens
plats och tid  

Paragrafer: 7-25

Underskrifter

Sekreterare …………………………………………………………………
Åsa Björkman Holmberg

Ordförande …………………………………………………………………
Kristina Bendz (M)

Justerare …………………………………………………………………
Cecilia Magnusson-Svärd (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-01-30

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-01 

Datum när anslaget tas ned 2019-02-25

Förvaringsplats för protokollet Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad

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

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2019-01-30

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

Justerares 
signatur

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
2019-01-30

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida

§ 7 Ändring i föredragningslistan 4

§ 8 Genomgång kring krisledning/säkerhet - Thomas 
Andersson 5

§ 9 Redovisning av delegeringsbeslut 2019/2 6

§ 10 Redovisning av meddelanden 13 december 2018-23 
januari 2019 2019/3 7

§ 11 Internbudget 2019 för kommunstyrelsen 2019/7 8

§ 12 Beslut om samråd för översiktsplan 2030 2016/285 9 - 10

§ 13 Överenskommelse Ystadbanan och Österlenbanan 
slutrapport 2018/267 11

§ 14 Jakträttsupplåtelse på kommunens mark 2019/10 12 - 13

§ 15 Val av ledamot till John F Carlssons stiftelse 2019/16 14

§ 16 Bordlagt ärende - val av kommunstyrelsens 
hamnutskott 2018/195 15 - 17

§ 17 Godkänna utredning om etablering av familjecentral i 
Ystad 2018/260 18 - 19

§ 18 Slutredovisning av investeringsprojekt GC-väg 
Kristiandstadrondellen/Karlshemsvägen i3508N  2018/264 20

§ 19 Revidering av modellen för mål- och resultatstyrning 
i Ystads kommun 2018/256 21

§ 20 Tillämpning av sotningsindex 2019 2018/259 22 - 23

§ 21 Reglemente för revisorerna i Ystads kommun 2018/232 24

§ 22 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2018 2018/143 25

§ 23 Information från Ytornet AB 2019/22 26

§ 24 Information 27

§ 25 Val av ersättare till kommunstyrelsens 
hållbarhetsutskott 28
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 7  

Justerares signatur 

Ändring i föredragningslistan

Kommunstyrelsen beslutar
På förslag från ordföranden Kristina Bendz görs följande ändring i dagens föredragningslista:

 Val av ersättare till kommunstyrelsens hållbarhetsutskott läggs till.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 8    

Justerares signatur 

Genomgång kring krisledning/säkerhet

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av dagens genomgång.

Sammanfattning av ärendet
Säkerhetschef Thomas Andersson gör en genomgång kring krisledning/säkerhet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 9 Dnr 2019/2

Justerares signatur 

Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 13 december 2018 – 
30 januari 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 redovisning av delgeringsbeslut 13 december 2018-30 januari 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 13 december 2018 – 30 
januari 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 10 Dnr 2019/3

Justerares signatur 

Redovisning av meddelanden 13 december 2018-23 januari 
2019

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av meddelanden 13 december 2018-23 januari 
2019.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen Skåne:

 Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet Lst dnr 203-29568-2018.

Sydöstra Skånes samarbetskommitté:
 Vi kräver fler närvarande polisen i sydöstra Skåne, skrivelse 12 december 2018,
 Svar på Vi kräver fler närvarande poliser i sydöstra Skåne, 2 januari 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott:
 Protokoll 9 januari 2019 §§ 1-12.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund:
 Protokoll 17 januari 2019 §§ 1-3.

Stiftelsen Ystad-Österlens filmfond:
 Protokoll 15 januari 2019 §§ 113-117.

Cykelvägen Hammar - Skillinge skrivelse till kommunstyrelsen 18 januari 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 11 Dnr 2019/7

Justerares signatur 

Internbudget 2019 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med redovisat förslag till internbudget 2019 för 
kommunstyrelsen samt överlämnar internbudgeten till ekonomiavdelningen

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 2019.

Kommunfullmäktige har den 6 december 2018 fattat beslut om budget 2019 med flerårsplan 
2020-2022. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonom Daniel Hirvonen den 21 januari 2019, 
Internbudget 2019 med planår 2020-2022 – Kommunstyrelsen – Ledning & Utveckling och 
kommunalförbund

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

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Ledning o utveckling, ekonomi
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 12 Dnr 2016/285

Justerares signatur 

Beslut om samråd för översiktsplan 2030

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen godkänner samrådshandling för översiktsplanen Kommunen Ystad 2030 
samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, och beslutar att förslaget och 
miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas ut för samråd.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 15 december 2016 beslutat om uppdrag att ta fram en ny 
översiktsplan för Ystads kommun. För uppdraget har det skapats en projektorganisation 
med en styrgrupp bestående kommunstyrelsens arbetsutskott, och en arbetsgrupp med 
stadsarkitekten och tjänstepersoner från planenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Dessutom finns det en referensgrupp bestående  tjänstepersoner från olika förvaltningar.

Arbetsgruppen har under ledning av styrgruppen tagit fram ett förslag till samrådshandling, 
Kommunen Ystad 2030. Förslaget redovisar kommunens syn på hur kommunen ska 
förändras och bevaras, och hur mark och vatten ska användas. Förslaget har tagits fram 
med utgångspunkt i kommunens vision, den under sommar och hösten 2017 genomförda 
medborgardialogen samt de strategiområden för översiktsplanen kommunen Ystad 2030; 
Möjligheter, Boende, Identitet, Värden och Nära, som beslutades av kommunfullmäktige 
januari 2018. 

Samrådshandlingen har upprättats som en digital översiktsplan. Den digitala planen följer 
den modell som Boverket rekommenderar för översiktsplaner. I strukturbilden pekas Ystad 
tätort, Svarte, Köpingebro och Löderup ut som serviceorter. För Ystad tätort, Svarte och 
Köpingebro finns aktuella fördjupningar som visar hur orterna ska utvecklas.

Till förslaget har det fogats en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Samråd om omfattning 
och avgränsning av MKBn har skett med Länsstyrelsen februari 2017.

Enligt Plan- och bygglagen 3 kap 8 § ska kommunen samråda med Länsstyrelsen, Region 
Skåne, berörda kommuner och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt 
tillväxtarbete och transportinfrastruktur. Vidare ska kommunen ge kommunens medlemmar, 
andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda med väsentligt intresse av förslaget 
tillfälle att delta i samrådet. Former och tidsperiod är inte bestämda i lag. Samrådet föreslås 
ske under två månader, februari – mars 2018. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 12 Dnr 2016/285

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Beslut i kommunfullmäktige 15 december 2016 § 159 Aktualitetsprövning av Ystads 
kommuns översiktsplan, Hid Ks 2016.2977,
Beslut i kommunfullmäktige 15 februari 2018 § 24, Strategier för översiktsplanen kommunen 
Ystad 2030, Hid Ks 2018.535,
Samrådshandling 20 december 2018, Kommunen Ystad 2030 med miljökonsekvens-
beskrivning,
Tjänsteskrivelse av stadsarkitekt Leila Ekman den 20 december 2018,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2019 § 3.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner samrådshandling för översiktsplanen Kommunen Ystad 2030 
samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, och beslutar att förslaget och 
miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas ut för samråd.

Föredragande
Planarkitekt Sofie Larsson och stadsarkitekt Leila Ekman.

Förslag till beslut under sammanträdet
Adrian Magnusson (S) föreslår bifall.

 
 

Beslut skickas till:
Planarkitekt Sofie Larsson
Stadsarkitekt Leila Ekman
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 13 Dnr 2018/267

Justerares signatur 

Överenskommelse Ystadbanan och Österlenbanan 
slutrapport

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen i Ystads kommun godkänner överenskommelsen och ställer sig bakom 
utgångspunkterna för det fortsatta arbetet på Ystadbanan och Österlenbanan.

Sammanfattning av ärendet
Region Skåne har i samarbete med Trafikverket och kommunerna längs Ystad- och 
Österlenbanan genomfört en åtgärdsvalsstudie. Syftet har varit att föreslå åtgärder på kort, 
medellång och lång sikt för ökad robusthet, minskade restider och ökad turtäthet.

Det är viktigt att investeringar i Ystad- och Österlenbanan kommer till stånd så fort som 
möjligt för att skapa förutsättningar för lokal och regional utveckling. För att säkerställa att 
åtgärdsvalsstudiens resultat tas vidare på ett bra sätt och bidrar till att stärka Skånes 
flerkärnighet föreslår Region Skåne, Simrishamns kommun, Tomelilla kommun, Ystads 
kommun, Skurups kommun, Svedala kommun samt Malmö stad ett antal utgångspunkter för 
det fortsatta arbetet. Utgångspunkterna har samlats i en överenskommelse som parterna 
föreslås godkänna.

Beslutsunderlag
Åtgärdsvalsstudie för Ystadbanan och Österlenbanan, Region Skåne, den 15 juni 2018.
Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Leila Ekman den 20 december 2018,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2019 § 4.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen i Ystads kommun godkänner överenskommelsen och ställer sig bakom 
utgångspunkterna för det fortsatta arbetet på Ystad – och Österlenbanan. 

 

Beslut skickas till:
Stadsarkitekt Leila Ekman
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 14 Dnr 2019/10

Justerares signatur 

Jakträttsupplåtelse på kommunens mark

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att bevilja dispens för 
jakt på kommunens mark.

Kommunstyrelsen beslutar om att en återkoppling lämnas till kommunstyrelsen i februari 
2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har sedan mitten av 1970-talet inte upplåtit jakträtt på kommunens mark. År 
2000 prövades denna kommunens policy och kommunfullmäktige fattade beslut om att 
policyn skulle fortsätta att gälla med samma undantag som tillämpats tidigare. Undantaget 
utgör dels skyddsjakt och dels att medge förlängning av befintliga jakträttshavare avseende 
mark som förvärvats. Exempel på kriterier som ska prövas vid förlängning anges också. 

Sedan år 2000 har vildsvinsstammen i Skåne ökat väsentligt, delvis till följd av varma vintrar, 
delvis till följd av att vildsvin inte jagas i den omfattning som krävs för att beståndet inte ska 
öka. Vildsvinen rör sig över stora områden och även om de är skygga närmar de sig 
bebyggelse vilket ger tydliga spår i både skogar och trädgårdar. Kommunen har blivit 
kontaktad av oroliga medborgare, nu i vinter bland annat i Köpingebro men tidigare år även i 
Nybrostrand och i Sandskogen bland annat.

Som markägare kan kommunen, liksom andra markägare, skydda sin egen mark genom att 
sätta upp elstängsel. Det har samhällsbyggnads fastighetsavdelning gjort runt bland annat 
Vigavägens äldreboende i Köpingebro. Inom detaljplanelagd område krävs 
skottlossningstillstånd från polisen för att bedriva skyddsjakt. Kommunen anlitar 
kommunjägare som har skottlossningstillstånd för skyddsjakt i tätbebyggt område. Genom 
skogsvård och gallring kan kommunen också göra skogar mindre attraktiva för vildsvinen 
vilket kanske gör att de söker sig någon annanstans. Den sortens åtgärder är på gång i 
Sandskogen och i skogen söder om Köpingebro. Kommunen har också inlett dialog med 
länsstyrelsen, som förvaltar naturreservat bland annat i Ystad, kring rutiner och samordning 
av skyddsjaktinsatser.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 14 Dnr 2019/10

Justerares signatur 

Men för att bidra till att hålla nere vildvinsstammen skulle kommunen behöva kunna bevilja 
dispens från policyn om att jakträtt inte upplåts på kommunens mark. Förslagsvis kan 
samhällsbyggnadsnämnden, som ansvariga för kommunens markinnehav, kunna pröva och 
medge dispens där det är motiverat. Dispensmöjligheten bör kunna gälla inom all 
kommunägd mark, i hela kommunen, som inte är detaljplanelagd. Dispensen ska vara 
tidsbegränsad och jakträttsupplåtelse ska prövas och preciseras i varje enskilt fall. Dispens 
prövas utifrån om vildsvinspopulationen och därmed vildsvinsproblemen bedöms hög i 
närområdet.

Samhällsbyggnads bedömning är att många är intresserade av jakträttigheter. För att 
minimera administrationen för dispensprövning kan samhällsbyggnadsnämnden föra in det 
som en ärendetyp i delegationsordningen så beslut kan fattas i delegation. För att tillämpa en 
likabehandlingsprincip vid tilldelning av jakträtt kan samhällsbyggnad till exempel införa ett 
årligt lotteri från de som anmäler sitt intresse och för de områden där dispens beviljas. 
Jaktarrenden utformas i enlighet med jaktlagen och jordabalken. Sedvanlig jaktarrendeavgift 
kan tas ut vid längre beviljade dispenser. 

Beslutsunderlag
Beslut i kommunstyrelsen 20 december 2000 § 200, Jakträttsupplåtelser på kommunens mark 
- Ystads Sandskog,
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Sofia Öreberg 10 januari 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att bevilja dispens för 
jakt på kommunens mark.

Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Anderberg (M) föreslår bifall med en återkoppling.
Adrian Magnusson (S) föreslår en årlig återrapportering av möjligheten att utfärda dispens.
Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår bifall.
Elisabeth Håkansson (C) föreslår bifall med återkoppling.

 

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningschef Sofia Öreberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 15 Dnr 2019/16

Justerares signatur 

Val av ledamot till John F Carlssons stiftelse

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen utser Magnus Anderberg (M) till ledamot i John F Carlsson stiftelse.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att utse ledamot till styrelsen för John F Carlssons stiftelse. Enligt 
stadgarna ska styrelsen bestå av fem personer varav kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen utser varsin ledamot.

Kommunfullmäktige utsåg den 6 december 2018 Cecilia Fahlborg (M) till ledamot.

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

Förslag till beslut under sammanträdet
Gunilla Andersson (M) föreslår Magnus Anderberg (M).

 
 

Beslut skickas till:
Utsedd ledamot
Ekonomiavdelningen Liselott Rosberg
Kansliavdelningen förtroendemannaregister
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 16 Dnr 2018/195

Justerares signatur 

Bordlagt ärende - val av kommunstyrelsens hamnutskott

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen utser följande till ledamöter och ersättare i hamnutskottet tills 
kommunfullmäktige avgjort det återremitterade ärendet om överföring av hamnutskottets 
uppgifter till arbetsutskottet.

Kristina Bendz (M), ledamot
Gunilla Andersson (M), ledamot
Roger Jönsson (S), ledamot

Magnus Anderberg (M), ersättare
Malin Nilsson (MP), ersättare

Gunilla Andersson (M) utses till ordförande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 9 januari 2019 att bordlägga val av ledamöter och ersättare 
till kommunstyrelsens hamnutskott.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 januari 2019 om att återremittera ärendet om 
överföring av hamnutskottets uppgifter till kommunstyrelsens arbetsutskott.

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

Beslutsunderlag
Beslut i kommunstyrelsen 9 januari 2019 § 1, Ks Hid 2019.95,
Beslut i kommunfullmäktige 17 januari 2019 § 12.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås bordlägga ärendet om val av kommunstyrelsens hamnutskott med 
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om att återremittera ärendet om överföring av 
hamnutskottets uppgifter.

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 16 Dnr 2018/195

Justerares signatur 

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår att val genomförs idag.
Elisabeth Håkansson (C) föreslår att val genomförs idag.
Malin Nilsson (MP) föreslår att val genomförs idag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
bordlägga ärendet. Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja – bordlägga ärendet
Nej – att val genomförs i dag

Med fem Ja-röster, sju Nej-röster och tre avstår, beslutar kommunstyrelsen att val genomförs 
idag.
Tjänstgörande ledamot/ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 

att rösta
Gunilla Andersson (M) X
Cecilia Magnusson-Svärd (S) X
Sverker Meyer (M) X
Magnus Anderberg (M) X
Göran Göransson (KD) X
Paul Svensson (SD)  X
Jan-Åke Isaksson (SD)  X
Michael Michaelsen (SD)  X
Adrian Magnusson (S) X
Anja Edvardsson (S) X
Lisbeth Karlsson (S) X
Elisabeth Håkansson (C) X
Håkan Eriksson (C) X
Malin Nilsson (MP) X
Kristina Bendz (M) X

Resultat 5 7 3
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 16 Dnr 2018/195

Justerares signatur 

Kommunstyrelsen ajournerar sig kl. 11:35.
Sammanträdet börjar igen kl. 11:45.

Ordföranden Kristina Bendz meddelar att val ska göras av tre ledamöter och två ersättare till 
hamnutskottet samt val av ordförande.

Förslag till ledamöter:
Kristina Bendz (M)
Gunilla Andersson (M)
Roger Jönsson (S)

Förslag till ersättare:
Magnus Anderberg (M)
Malin Nilsson (MP)

Beslut skickas till:
Valda ledamöter/ersättare
Kansliavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 17 Dnr 2018/260

Justerares signatur 

Godkänna utredning om etablering av familjecentral i Ystad

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna utredning om etablering av 
familjecentral i Ystad.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2017 att socialnämnden i nära samarbete med barn- 
och utbildningsnämnden ska undersöka möjligheterna att starta en familjecentral i Ystad. 
Arbetet har sedan dess pågått i BuSo samt i samverkan med Region Skåne. 

Sammanfattningsvis görs bedömningen att det finns flera fördelar att öppna en familjecentral 
i Ystad. Det är viktigt att familjecentralen innehåller alla centrala delar som synliggjorts i 
utredningen. Detta för att kunna fungera som den tvärprofessionella arena som annars bara 
är fyra myndigheter i samma hus. Personalen på familjecentralen måsta aktivt vilja arbeta 
tillsammans och stödja varandra vilket innebär att deras uppdrag stäcker sig längre en den 
egna verksamhetens ansvar. 

Nytt beslut gällande etablering av familjecentral i Ystad måste fattas och ska enligt 
avsiktsförklaringen ske första kvartalet 2019. Det är viktigt att avtal mellan berörda 
huvudmän diskuteras noggrant och tecknas före start av familjecentral. Detta i syfte att 
minimera framtida frågeställningar avseende samverkan.

Socialnämnden beslutade den 29 november 2018 att godkänna utredningen om etablering av 
familjecentral i Ystad och överlämna den till kommunfullmäktige för godkännande.

Beslutsunderlag
Beslut i kommunfullmäktige 16 mars 2017 § 50 Svar på motion om Familjecentral i Ystad 
Hid Ks 2017.1097,
Beslut i kommunstyrelsen 20 december 2017 § 196 Redovisning av uppdraget att i samverkan 
med Region Skåne och primärvården starta en familjecentral, Hid Ks 2017.3703,
Tjänsteskrivelse av samordnare Caroline Ekstrand 10 oktober 2018,
Reviderad 21 november 2018; Utredning av familjecentral i Ystad,
Avsiktsförklaring mellan Ystads kommun och Region Skåne om etablering av familjecentral,
Beslut i socialnämnden 29 november 2018 § 164,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2019 § 5.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 17 Dnr 2018/260

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna utredning om etablering av 
familjecentral i Ystad.

Föredragande
Caroline Ekstrand, samordnare inom individ- och familjeomsorgen och Alexandra Hansson, 
folkhälsostrateg Kultur & utbildning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Elisabeth Håkansson (C) föreslår bifall.
Göran Göransson (KD) föreslår bifall.
Magnus Anderberg (M) föreslår bifall.

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 18 Dnr 2018/264

Justerares signatur 

Slutredovisning av investeringsprojekt GC-väg 
Kristiandstadrondellen/Karlshemsvägen i3508N

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av 
investeringsprojektet GC-väg Kristianstadsrondellen/Karlshemsvägen i3508N. 

Samhällsbyggnadsnämnden förutsätter att eventuella kostnader i samband med garanti-
besiktningar avräknas i kommande bokslut.

Sammanfattning av ärendet
I detaljplanen för Öja industriområde planerades det även för en ny gång- och cykelväg längs 
med Kristianstadsvägen. Projektet fanns med i plan för 2019 och beräknades kosta 4,5 mkr. 
När Öja industriområde påbörjades exploateras synliggjordes samordningsvinsten med att 
göra GC-vägen samtidigt som exploateringsområdet.

Istället för projektets beräknade kostnad på 4,5 mkr blev kostnaden istället cirka 2,8 mkr då 
arbetet utfördes i samband med utbyggnaden av Öja industriområde.

Kostnadssammanställning:
Budget:  2 800 000,00
Kostnad:  2 792 378,50
Resultat:         7 621,50

Beslutsunderlag
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 12 december 2018 § 186.

 
 

  

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 19 Dnr 2018/256

Justerares signatur 

Revidering av modellen för mål- och resultatstyrning i Ystads 
kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
ta fram förslag på en reviderad modell för mål- och resultatstyrning i Ystads kommun.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att kommunfullmäktige i november 2014 fattade beslut om budget 2015 med 
flerårsplan 2016-2018 beslutades även en modell för mål- och resultatstyrning i Ystads 
kommun, som har tillämpats under mandatperioden 2015-2018. I denna ingår de fem 
kärnområdena tillväxt, kultur, utbildning, vård och omsorg samt miljö och finansiella mål för 
ekonomi i balans. Kärnområdena innehåller övergripande strategiska mål, strategiska mål och 
processmål, vilka utgår från den övergripande Vision 2030. 

Nämnder och styrelsen har i sin tur haft i uppdrag att bryta ned de relevanta och 
övergripande strategiska målen, de strategiska målen och processmålen till årliga åtaganden 
och aktiviteter. Dessa har sedan brutits ned till mer detaljerade åtaganden och aktiviteter i 
verksamheterna. 

Mot bakgrund av de erfarenheter som har dragits vid tillämpningen av modellen för mål- och 
resultatstyrning föreslår kommunstyrelsens ordförande att modellen för mål- och 
resultatstyrning ska revideras.

Beslutsunderlag
Beskrivning av nuvarande modell för mål- och resultatstyrning,
Tjänsteskrivelse av kommundirektör Jonas Rosenkvist 18 december 2018,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2019 § 7.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
ta fram förslag på en reviderad modell för mål- och resultatstyrning i Ystads kommun.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 20 Dnr 2018/259

Justerares signatur 

Tillämpning av sotningsindex 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sanktionera taxor för 2019 års 
indexuppräkning av sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, 
daterad 12 september 2002.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) får mandat att besluta om 
indexuppräkningen enligt SKLs årliga fastställda sotningsindex.

Sammanfattning av ärendet
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF, har i avtal med Skorstensfejarmästare 
kommit överens om att tillämpa sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 
2002:83, daterat 12 september 2002. I enlighet med detta avtal ska årlig uppräkning ske 
utifrån fastställda indexuppräkningar. 

För att kunna tillämpa indexuppräkningar inom stadgad tid bör medlemskommunernas 
kommunfullmäktige fastställa dessa årliga indexuppräkningar genom att ge direktionen för 
SÖRFs mandat att besluta om indexuppräkningar enligt av SKL årligt fastställda 
sotningsindex.

Generellt antas taxorna av medlemskommunernas kommunfullmäktige på hösten medan 
indexuppräkningstalet fastställs på våren. Därför behöver SÖRF mandat för att besluta om 
indexuppräkningen enligt SKLs årliga fastställda sotningsindex.

Beslutsunderlag
Cirkulär för årlig indexuppräkning av sotningstaxa för de kommuner som i avtal med 
Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska 
Kommunförbundets cirkulär 2002:83,
Cirkulär 18-11 Sotningsindex 2018, Sveriges Kommuner och Landsting,
Tjänsteskrivelse av skorstensfejarmästare Jimmy Olofsson 1 november 2018.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 20 Dnr 2018/259

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sanktionera taxor för 2019 års 
indexuppräkning av sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, 
daterad 12 september 2002.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) får mandat att besluta om 
indexuppräkningen enligt SKLs årliga fastställda sotningsindex.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 21 Dnr 2018/232

Justerares signatur 

Reglemente för revisorerna i Ystads kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med följande ändring i andra stycket 4 §

Kommunfullmäktige ska till ordförande för revisionen välja en revisor från det största
icke styrande partiet/blocket

godkänna reglemente för revisorerna. 

Sammanfattning av ärendet
I anledning av den nya kommunallagen har uppdateringar av lagrummen gjorts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 januari 2019 att inför behandlingen av 
reglementet i kommunstyrelsen ska en återkoppling ske med Revisionen.

Beslutsunderlag
Förslag med uppdateringar av reglemente för revisorerna samt tjänsteskrivelse av 
kommunjurist Henrik Nandra den 18 december 2018.
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2019 § 6.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna reglemente för revisorerna.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden föreslår att andra stycket i 4 § får följande lydelse:
Kommunfullmäktige ska till ordförande för revisionen välja en revisor från det största icke 
styrande partiet/blocket.

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 22 Dnr 2018/143

Justerares signatur 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2018

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av ej verkställda 
gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade för kvartal 3 2018

Beslutsunderlag
Beslut i socialnämnden 29 november 2018 § 170,
Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej 
verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3 2018,
Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut, kvartal 3 2018,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2019 § 9.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av ej verkställda 
gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade för kvartal 3 2018.

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 23 Dnr 2019/22

Justerares signatur 

Information från Ytornet AB

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Jonas Rosenkvist meddelar att Ytornets styrelse har sitt första 
sammanträde för i år den 4 februari. Den nya styrelsen tillträder vid bolagsstämman 
den 16 april.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 24  

Justerares signatur 

Information

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsens tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar från SÖSK mötet den 29 januari. 

Kommunerna har fått erbjudande om att redovisa prioriteringar för Skåne, utgångspunkten 
ska vara den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Svar lämnas senast den 1 mars till Region 
Skåne. Materialet skickas ut via mail till kommunstyrelsen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 25 Dnr 2018/195

Justerares signatur 

Val av ersättare till kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen utser Paul Svensson (SD) som ersättare i kommunstyrelsens 
hållbarhetsutskott.

Sammanfattning av ärendet
Jan-Åke Isaksson (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens 
hållbarhetsutskott.
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