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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-03-19

BESLUTANDE
Henrik Plantin (M) ordförande
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Adrian Magnusson (S)
Lisbeth Karlsson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Göran Göransson (KD)
Mohammad Omran (KD)
Isabelle Strandhagen (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Elisabet Håkansson (C)
Henrik Berven (C)
Charlotte Åhman Persson (M) ersättare för Olof Eriksson Jolom (M)
Lennart Johansson (M) ersättare för Stefan Engdahl (M)
Ann-Marie Fasth (L) ersättare för Urban Fasth (L)
Thomas Micha (S) ersättare för Kent Mårtensson (S)
Lilian Borén (S) ersättare för Roger Jönsson (S)
Riccard Axtelius (S) ersättare för Anja Edvardsson (S)
Magnus Hörnblad (MP) ersättare för Marina Nilsson (MP)
Justerares
signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Peter Lindhe (SD) ersättare för Tomas Heinrich (SD)
Klas Nilsson (SD) ersättare för Susan Berg (SD)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Clifford Härstedt (M)
Lars-Erik Larsson (SD)

Justerares
signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Håkan Thorén Damm (KD)
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-03-19

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf

Ärende

§ 40

Deltagande på distans vid sammanträden under 2020

§ 41

§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48

Diarienr
2020/71

Bordlagt - Fyllnadsval av ny ersättare i TomelillaYstad-Sjöbo överförmyndarnämnd Ketty Hagmann 2020/30
(MP)
Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i
socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval Sonja 2020/70
Valtonen Sköld (MP)
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
2020/72
kommunfullmäktige för Mikael Cadier (MP)
Utbetalning av kommunalt partistöd 2020
Reglemente för direktionen Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund (SÖRF) 2019-2022
Svar på motion om förbättringsområden på
parkeringsplatsen för husbilar vid Västerleden
Svar på motion om att omvandla gräsmattor till
stadsängar
Revidering av entréavgift Ystad Studio Visitors
Center

2020/12

Sida
6-7
8

9
10
11 - 14

2019/190 15
2019/223 16 - 19
2019/188 20 - 21
2020/36

22 - 23

§ 49

Begäran om att få sälja fastigheten Lillö 1

2020/37

24 - 27

§ 50

Ägardirektiv för Ytornets dotterbolag

2020/29

28 - 29

§ 51

Indexuppräkning enligt KPIF för vissa avgifter inom
socialnämnden

2019/309 30 - 35

§ 52

Redovisning av inkomna medborgarförslag

2020/1

§ 53

§ 54

§ 55
§ 56

För kännedom Svar på genomförd granskning av
elevers frånvaro i grundskolan
Bordlagd - Interpellation till socialnämndens
ordförande avseende omkostnader i samband med
införandet av abonnemangsavgift på tekniska
hjälpmedel
Motion om att se över Ystads kommuns standard
för teknisk säkerhet
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om

Justerares
signatur
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36

2019/182 37

2020/40

38

2020/62

39

2020/65

40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
motionen att förbättra kunskaperna angående våld i
nära relation
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om
motionen jämställt försörjningsstöd
Återkallelse av motion angående samtal om
stadshandelns framtid

2020/66

§ 59

Motion om Purple Flag-ansökan för Ystad

2020/74

43

§ 60

Motion - Minimera inköpen av ekologisk odlade
livsmedel

2020/75

44

§ 57
§ 58

Justerares
signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 40

Dnr 2020/71

Deltagande på distans vid sammanträden under 2020
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet kan tas upp till avgörande.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges ledamöter får delta i fullmäktiges
sammanträden på distans.
Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas respektive ledamöter får delta i nämndernas
sammanträden på distans. Beslutet omfattar samtliga nämnder.
Kommunfullmäktige beslutar att Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Sydöstra Skånes
Räddningstjänst förbund respektive ledamöter får delta i förbundens sammanträden på
distans under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar samma beslut.
Möjligheten till deltagande på distans gäller under förutsättning att skälet till
distansdeltagandet är kopplat till Folkhälsomyndighetens eller annan myndighets beslut eller
rekommendationer med anledning av Covid-19.
Möjligheten till deltagande på distans gäller under år 2020
Samtliga beslut är enhälliga.

Sammanfattning av ärendet
Den nuvarande pandemin kan komma att innebära att många ledamöter i
kommunfullmäktige och nämnder insjuknar samtidigt. Folkhälsomyndighetens
rekommendation är att man vid minsta förkylningssymtom ska undvika sociala kontakter,
vilken är viktig att följa. Samtidigt är det av stor betydelse för samhället att demokratiska
beslut kan fortsätta att fattas, inte minst om det behövs på grund av den rådande situationen
med anledning av viruset Covid-19. Förslaget är därför att kommunfullmäktige beslutar att
ledamöter får delta i kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden på distans under
år 2020.
Förslaget är också att samma förutsättningar ska gälla för Ystad-Österlenregionens
miljöförbund och Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund men det är beroende av att
medlemskommunerna fattar samma beslut.
Möjligheten till deltagande på distans gäller under förutsättning att skälet till
distansdeltagandet är kopplat till Folkhälsomyndighetens eller annan myndighets beslut eller
rekommendationer med anledning av Covid-19.
Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-03-19

Kommunfullmäktige

KF § 40
Dnr 2020/71
Om förslaget till beslut bifalls kommer beslutet att utgöra en bilaga till kommunfullmäktiges
arbetsordning och nämndernas reglemente.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Cornelia Englén, kanslichef

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges ledamöter får delta i fullmäktiges
sammanträden på distans.
Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas respektive ledamöter får delta i nämndernas
sammanträden på distans. Beslutet omfattar samtliga nämnder.
Kommunfullmäktige beslutar att Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Sydöstra Skånes
Räddningstjänst förbund respektive ledamöter får delta i förbundens sammanträden på
distans under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar samma beslut.
Möjligheten till deltagande på distans gäller under förutsättning att skälet till
distansdeltagandet är kopplat till Folkhälsomyndighetens eller annan myndighets beslut eller
rekommendationer med anledning av Covid-19.
Möjligheten till deltagande på distans gäller under år 2020.
Beslut skickas till:
Samtliga nämnder och kommunfullmäktiges ledamöter

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 41

Dnr 2020/30

Bordlagt - Fyllnadsval av ny ersättare i Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd Ketty Hagmann (MP)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Magnus Hörnblad (MP) till ersättare i Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd t o m 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari 2020 att bordlägga valet av ersättare i
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndnämnd efter Ketty Hagmann (MP).

Beslutsunderlag
Beslut i kommunfullmäktige 20 februari 2020 § 25.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Beslut skickas till:
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Kansliavdelingen/förtroendemannaregistret

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 42

Dnr 2020/70

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i
socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval för Sonja
Valtonen Sköld (MP)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Sonja Valtonen Sköld (MP) från uppdraget som ledamot i
socialnämnden.
Kommunfullmäktige utser Marcus Bräutigam (MP) som ledamot i socialnämnden t o m
31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Sonja Valtonen Sköld (MP) har lämnat in avsägelse från förtroendeuppdraget som ledamot i
socialnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse registrerad 16 mars 2020.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Beslut skickas till:
Socialnämnden
Kansliavdelningen/förtroendemannaregistret

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 43

Dnr 2020/72

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige för Mikael Cadier (MP)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Mikael Cadier (MP) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att lämna över ärendet till länsstyrelsen för omräkning.

Sammanfattning av ärendet
Mikael Cadier (MP) har lämnat in avsägelse den 19 mars 2020 från förtroendeuppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.

Beslut skickas till:
Länsstyrelsen Skåne
Kansliavdelningen/förtroendemannaregistret

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 44

Dnr 2020/12

Utbetalning av kommunalt partistöd 2020
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut i förskott kommunalt partistöd för 2020 enligt
följande:
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

92 000 kronor
51 500 kronor
51 500 kronor
51 500 kronor
186 500 kronor
227 000 kronor
146 000 kronor
51 500 kronor

Reservation/Deltar inte i beslut
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning i förskott av kommunalt
partistöd enligt kommunallagen 4 kap. 32 §.
En årlig uppräkning av mandatstödet med 250 kronor per mandat ska ske under
mandatperioden
2019-2022.
Partistödet består av
ett grundstöd, som uppgår till 24 500 kronor per parti för 2020 samt
ett mandatstöd, som uppgår till 13 500 kronor per mandat 2020
En skriftlig redovisning för år 2019 som visar att partistödet har använts för det ändamål
som anges i kommunallagen, ett granskningsintyg samt årsredovisningen för år 2019 ska
lämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2020.
Beslutet berör inte barn och unga då det är av administrativ karaktär.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 44

Dnr 2020/12

Beslutsunderlag





Beslut i fullmäktige 14 mars 2019 § 36
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 28 januari 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 februari 2020 § 15
Beslut i kommunstyrelsen 26 februari 2020 § 40

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att betala ut i förskott kommunalt partistöd
för 2020 enligt följande:
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

92 000 kronor
51 500 kronor
51 500 kronor
51 500 kronor
186 500 kronor
227 000 kronor
146 000 kronor
51 500 kronor

Förslag till beslut under sammanträdet
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar att partistödet inte ska räknas upp årligen.
Cecilia Magnusson Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Jan-Åke Isakssons förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA = bifall till kommunstyrelsens förslag
NEJ = bifall till Jan-Åke Isakssons förslag
Med 34 JA-röster och 9 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens beslut.
Beslut skickas till:
Respektive parti i kommunfullmäktige
Kansliavdelningen
Justerares signatur
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Omröstningslista
Henrik Plantin (M)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Adrian Magnusson (S)
Lisbeth Karlsson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Göran Göransson (KD)
Mohammad Omran (KD)
Isabelle Strandhagen (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (S)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Elisabet Håkansson (C)
Henrik Berven (C)
Charlotte Åhman Persson (M)
Lennart Johansson (M)
Ann-Marie Fasth (L)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Riccard Axtelius (S)
Magnus Hörnblad (MP)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Tomas Landgren (SD)
Peter Lindhe (SD)
Klas Nilsson (SD)

Nej
Nej
Nej
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 45

Dnr 2019/190

Reglemente för direktionen Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund (SÖRF) 2019-2022
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar reglemente för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen i Sydöstra Skånes Räddningsförbund, SÖRF, antog i mars 2019
förbundsordning
och reglemente för 2019 - 2022. Kommunfullmäktige i Ystad har enbart behandlat
förbundsordningen varför reglementet nu tas upp för beslut.
Ärendet är av administrativ karaktär och berör därför inte barn eller unga.

Beslutsunderlag




Reglemente för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 19 februari 2020
Beslut i kommunstyrelsen 26 februari 2020 § 42

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund.

Beslut skickas till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Sjöbo kommun
Simrishamns kommun
Tomelilla kommun
Kansliavdelningen/författningssamling

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 46

Dnr 2019/223

Svar på motion om förbättringsområden på
parkeringsplatsen för husbilar vid Västerleden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bifaller motionen i delen som avser att utreda möjligheten till sanitära
förbättringar på parkeringsplatsen för husbilar vid Västerleden.
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i delen som avser att utreda frågan om
ansvaret för skötsel och eventuell parkeringsavgift kan överlåtas till en idrottsförening.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Lisbeth Karlsson (S) och Lena Lovén Andersson (S) föreslås att
möjligheten till latrin och gråvattentömning samt tillgång till rinnande vatten, sanitära
förbättringar, på parkeringsplatsen för husbilar på Västerleden ska utredas. Vidare föreslås att
det ska utredas om ansvaret för skötsel och eventuell parkeringsavgift kan överlåtas till en
idrottsförening.
Antalet turister med husbil i kommunen ökar för varje år och är ett positivt exempel på
Ystadregionens dragningskraft som turistort. Men samtidigt ställer det krav på
infrastrukturen - dels en säker trafik, dels sanitet. Samhällsbyggnadsnämnden har anfört att
det kan finnas ett behov av att förbättra de sanitära möjligheterna vid parkeringsplatsen. Det
finns därför skäl för att bifalla motionen så att förutsättningarna för de motionärerna föreslår
vad gäller sanitära förbättringsområden kan utredas.
Den aktuella parkeringsplatsen utgör allmän platsmark. Det är inte möjligt att varaktigt
överlåta skötsel av och intäkter från uthyrning på allmän platsmark till en förening. Det finns
därför anledning för att ytterligare låta utreda om ansvaret för skötsel och eventuell
parkeringsavgift kan överlåtas till en idrottsförening.
Motionen handlar om att utreda förslag som ska syfta till att förbättra en parkeringsplats för
husbilar vilket inte bedöms beröra barn eller unga.

Beslutsunderlag






Motion om förbättringsområden på parkeringsplatsen vid Västerleden inkommen
den 22 augusti 2019
Yttrande av samhällsbyggnadsnämnden daterat den 11 december 2019
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 28 januari 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 februari 2020 § 18
Beslut i kommunstyrelsen 26 februari 2020 § 45

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 46

Dnr 2019/223

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen i delen som avser att
utreda möjligheten till sanitära förbättringar på parkeringsplatsen för husbilar vid
Västerleden.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad i delen som
avser att utreda frågan om ansvaret för skötsel och eventuell parkeringsavgift kan överlåtas
till en idrottsförening.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lisbeth Karlsson (S) yrkar bifall till samtliga att-satser i motionen.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Lisbeth Karlssons (S) förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA = bifall till kommunstyrelsens förslag
NEJ = bifall till Lisbeth Karlssons förslag
Med 23 JA-röster och 20 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Beslut skickas till:
Lisbeth Karlsson (S)
Lena Lovén Andersson (S)
Samhällsbyggnadsnämnden
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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Omröstningslista
Henrik Plantin (M)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Mohammad Omran (KD)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Charlotte Åhman Persson (M)
Lennart Johansson (M)
Ann-Marie Fasth (L)
Peter Lindhe (SD)
Klas Nilsson (SD)
Adrian Magnusson (S)
Lisbeth Karlsson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Göran Göransson (KD)
Isabelle Strandhagen (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (S)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Elisabet Håkansson (C)
Henrik Berven (C)
Thomas Micha (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Lilian Borén (S)
Riccard Axtelius (S)
Magnus Hörnblad (MP)

Nej
Nej
Nej
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 47

Dnr 2019/188

Svar på motion om att omvandla gräsmattor till stadsängar
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Göran Brante (V) och Marcus Bräutigam (MP) föreslås att
samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att omvandla
gräsmattor till stadsängar och att utreda vilka gräsmattor i kommunen som kan omvandlas till
ängar.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen och anfört bland annat följande.
Ystads kommun har redan ett större antal ytor med långgräs. De finns kvar sedan
kommunen i början av 2000-talet initierade försök med att förändra gräsmattor till äng. Vissa
ytor från det projektet har återgått till klippt gräs då floran blev fel och det hade negativ
inverkan på boendemiljöerna och möjligheten till aktiv rekreation i staden. Att sköta
ängsmark är dyrare i drift och i dagsläget finns inte utrymme att lägga ytterligare resurser på
grönyteskötsel. Förvaltningen arbetar aktivt med växtval och andra insatser för att förbättra
levnadsvillkoren för våra pollinatörer. Under år 2020 kommer till exempel några
sommarblomsrabatter att övergå till perenna rabatter där det finns möjlighet att plantera
salva, nepeta, nävor, klint- och väddväxter samt andra pollen- och nektarrika blommor. I
Skeppsparken kommer parkenheten tillsammans med Edvinshemsskolan att omvandla en
gammal lekplats till en oas för pollinatörer och fjärilar med hjälp av växter samt insektshotell.
Även lågor kommer att placeras ut som blir viktiga boplatser för insekter.
Av samhällsbyggnadsnämndens yttrande framgår att försök med att omvandla gräsmattor till
ängar redan har gjorts med blandade resultat. Istället arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen
på olika sätt för att öka pollinationen. Med anledning av det ska motionen anses besvarad.
Barn och unga bedöms inte beröras av frågan eftersom den handlar om att utreda
förutsättningarna för att omvandla gräsytor till ängar.

Beslutsunderlag







Motion om att omvandla gräsmattor till stadsängar inkommen den 13 juni 2019
Yttrande av samhällsbyggnadsnämnden daterat den 22 januari 2019
Kartor över Ystads kommun gräsytor för klippning 2019
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 29 januari 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 februari 2020 § 19
Beslut i kommunstyrelsen 26 februari 2020 § 46

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 47

Dnr 2019/188

Förslag till beslut under sammanträdet
Göran Brante (V) yrkar att ärendet ska bordläggas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslut skickas till:
Göran Brante (V)
Marcus Bräutigam (MP)
Samhällsbyggnadsnämnden
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 48

Dnr 2020/36

Revidering av entréavgift Ystad Studio Visitors Center
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar föreslagna entréavgifter att gälla fram till den 31 december 2022
såvida inte en revidering sker innan dess. Inför verksamhetsår 2023 ska entréavgifterna
revideras.

Sammanfattning av ärendet
Revidering entréavgift Ystad Studio Visitors Center
Ystad Studios Visitor Center (YSVC) är sedan invigningen i mars 2018 ett mycket populärt
och välbesökt filmupplevelsecenter för familjer, skolor, grupper och andra besökare. Under
de snart två år som verksamheten har varit öppen har flera nya produkter och koncept
utvecklats och nya utställningsmiljöer har tagits fram. Verksamheten är i ständig utveckling
utifrån besökarnas önskemål, filmproduktioner på destinationen och med ny teknik.
I samarbete med Film i Skåne tar verksamheten emot skolklasser från hela Skåne i
filmpedagogiska projekt, näringslivet förlägger möten och kundträffar i verksamheten och
2019 års Näringslivsgala var på YSVC.
På YSVC möts besökaren av en värld full av inspirerande filmmiljöer och saker att göra. Kliv
rakt in i studiobyggen, se och prova rekvisita och skapa själv med professionell teknik och
med hjälp av oss som jobbar här. Fördjupningar i Mankells Wallander-värld, Cirkus Imagos
manege och ”rymdturer” med Pax och gänget från Vintergatan. Ett enklare kafé och en shop
med filmsouvenirer finns i entrén.
2018 hade verksamheten 5 338 besökare och 2019 hade verksamheten 7 915 besökare.
Målet 2020 är minst 8 700 besökare.
Entréavgifterna som beslutades inför öppnandet mars 2018 behöver nu ses över och
revideras för att verksamheten ska vara konkurrenskraftig i jämförelse med andra besöksmål i
Ystad och i sydöstra Skåne för att bibehålla sitt höga besöksantal.
Konkurrensen är stor bland besöksmål i Ystad och sydöstra Skåne och besökarna är mycket
prismedvetna. Andra besöksmål i Ystad har ett mycket lägre entrépris än YSVC.
Rabatter föreslås därför för pensionärer, studenter samt en lägre entréavgift på måndagar då
besökssiffrorna är lägre.
Förslag till nya entréavgifter Ystad Studios Visitor Center från 2020
Vuxen: 120 kr
Barn: (5-18 år) 60 kr
Små barn: (0-4 år) 0 kr
Familjebiljett: (upp till 5 personer varav max 2 vuxna) 300 kr
Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2020-03-19

Kommunfullmäktige

KF § 48
Dnr 2020/36
Pensionär: (mot legitimation) 100 kr
Student: (mot legitimation) 100 kr
Happy Monday: Vuxen 100 kr, Barn: (5-18 år) 40 kr
Gruppriser för olika konceptturer utifrån gruppernas önskemål om innehåll.
Entreavgifter på Ystad Studio Visitors Center 2018-2019
Vuxen: 120 kr
Barn 5-18 år: 60 kr
Små barn 0-4 år: 0 kr
Familjebiljett: 300 kr
Dessutom gruppriser för olika konceptturer utifrån gruppernas önskemål – Wallander Long
Play, Wallander Quick Fix, Film Tour, Film for Kids

Beslutsunderlag




Beslut i kommunfullmäktige 20 december 2017-12-20 § 195
Tjänsteskrivelse av turistchef Marie Holmström 14 februari 2020
Beslut i kommunstyrelsen 26 februari 2020 § 38

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreslagna entréavgifter att gälla fram
till den 31 december 2022 såvida inte en revidering sker innan dess. Inför verksamhetsår
2023 ska entréavgifterna revideras.
Beslut skickas till:
Turistchef Marie Holmström
Filmstrateg Petra Rundqvist

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 49

Dnr 2020/37

Begäran om att få sälja fastigheten Lillö 1
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner begäran om försäljning av fastigheten Lillö 1.

Reservation/Deltar inte i beslut
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutat att sälja fastigheten Lillö 1 och anför följande. Då
Länsstyrelsen menar att det är svårt att avgöra om området är lämpligt att bebygga med tanke
på föroreningsproblematik samt att underlaget för hur bebyggelsen kommer att påverka
natur och fågelliv är mindre bra utrett så blir det problemtatiskt att ta ställning till.
Naturskyddsföreningen och Vattenrådet för NYbroån, Kabusaån och Tyge å menar att
området inte bör bebyggas, samtidigt som en mäng andra intressent framhåller problem kring
mark, hydrologi, trafik, natur och djurliv.
En försäljning äventeryrar dessutom Film i Skånes fortsatta verksamhet.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå yrkandet om att Film i Skåne ska
kunna bedriva sin verksamhet under och efter byggnationen utan att det påverkar deras
verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i Ytornet AB behandlade den 10 februari 2020 Ystads Industrifastigheters begäran
om att få sälja fastigheten Lillö 1.
Styrelsen godkände förslaget att avyttra fastigheten Lillö 1 och överlämnade ärendet till
kommunstyrelsen för beredning inför beslut i kommunfullmäktige

Beslutsunderlag







Ystads Industrifastigheter AB - Begäran om att få sälja fastigheten Lillö 1
Karta fastigheten Lillö 1
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson Skoglund 30 januari 2020
Beslut i Ytornet AB 10 februari 2020 § 8
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 19 februari 2020
Beslut i kommunstyrelsen 26 februari 2020 § 37

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 49

Dnr 2020/37

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna begäran om försäljning av
fastigheten Lillö 1.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar att Film i Skåne ska kunna bedriva sin verksamhet under och
efter byggnationen utan att det påverkar deras verksamhet.
Eva Bramsvik-Håkansson (C) yrkar bifall till Jan-Åke Isakssons förslag.
Elisabeth Håkansson (C) yrkar bifall till Jan-Åke Isakssons förslag.
Kristina Bendz (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Brante (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot att avslå det och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar först om Jan-Åke Isaksson m.fl. yrkande ska bifallas och därefter om det
ska avslås och finner att det ska avslås.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande propositionsordning.
JA= avslå Jan-Åke Isakssons yrkande
NEJ = bifalla Jan-Åke Isakssons yrkande
Med 16 JA-röster, 12 NEJ-röster och 15 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå
Jan-Åke Isakssons yrkande.
Beslut skickas till:
Ystads Industrifastigheter AB
Ytornet AB

Justerares signatur
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Omröstningslista
Henrik Plantin (M)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Göran Göransson (KD)
Mohammad Omran (KD)
Charlotte Åhman Persson (M)
Lennart Johansson (M)
Ann-Marie Fasth (L)
Magnus Hörnblad (MP)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Elisabet Håkansson (C)
Henrik Berven (C)
Peter Lindhe (SD)
Klas Nilsson (SD)
Adrian Magnusson (S)
Lisbeth Karlsson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (S)
Annika Weitner (V)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
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Göran Brante (V)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)
Riccard Axtelius (S)

Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 50

Dnr 2020/29

Ägardirektiv för Ytornets dotterbolag
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för Ytornets dotterbolag.

Reservation
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet eftersom deras tilläggsyrkande inte vann gehör.
Vänsterpartiet anför följande. Vänsterpartiet menar att det är fel att låta den dåliga ekonomin
drabba de svagaste i samhället. Istället skulle skatten ha höjts, politikernas arvoden sänkts,
alternativt de 15 miljonerna till välfärden använts.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen utövar styrning av sina bolag genom ägardirektiv – ett ensidigt riktat direktiv till
bolaget från ägaren till bolaget om ägarens krav och förväntningar på bolaget.
Styrelsen i Ytornet AB har beredningsansvar för ägardirektiv till bolagen inom koncernen
Ytornet.
De nu gällande ägardirektiven beslutades i kommunfullmäktige 2017.

Beslutsunderlag












Förslag ägardirektiv för AB Ystadbostäder
Förslag ägardirektiv för Ystads Industrifastigheter AB
Förslag ägardirektiv för Ystad Hamn Logistik AB
Förslag ägardirektiv för AB Ystads Saltsjöbad
Förslag ägardirektiv för Ystads Teater AB
Förslag ägardirektiv för Ystad Energihandel AB
Förslag ägardirektiv för Ystad Energi AB
Gällande ägardirektiv för respektive bolag
Beslut i Ytornet AB 20 januari 2020 § 1 Ägardirektiv för Ytornets dotterbolag
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 12 februari 2020
Beslut i kommunstyrelsen 26 februari 2020 § 41

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ägardirektiv för Ytornets
dotterbolag
Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 50

Dnr 2020/29

Förslag till beslut under sammanträdet
Annika Weitner (V) yrkar att det under punkt 16 ”Uppdraget” läggs till en skrivning om att
Ystadbostäder även ska erbjuda bostäder med hyresnivåer för att ta hänsyn till invånarnas
varierande ekonomiska förutsättningar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Annika Weitners förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Respektive dotterbolag
Ytornet AB
Kansliavdelningen/författningssamling

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 51

Dnr 2019/309

Indexuppräkning enligt KPIF för vissa avgifter inom
socialnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att trygghetslarm inte ska ingå i indexuppräkningen.
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 april 2020 indexreglera följande taxor enligt
KPIF med basmånad oktober 2018 enligt bifogat beräkningsunderlag.
-

Leverans av matdistribution: 10 kronor/portion
Dagverksamhet: 40 kronor/dag
Hemsjukvård/hemrehabilitering:
1 besök: 102 kronor
2 besök:
204 kronor
3 besök:
306 kronor
4 besök:
408 kronor
5 besök:
510 kronor
6 besök:
612 kronor
7 besök eller fler:
708 kronor

-

Förbrukningsmaterial SÄBO: 150 kronor/månad

Reservation/Deltar inte i beslut
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att förvaltningen 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 %)

Justerares signatur
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Dnr 2019/309

-

Trygghetslarm: 200 kronor/månad
Leverans av matdistribution: 10 kronor/portion
Dagverksamhet: 40 kronor/dag
Hemsjukvård/hemrehabilitering:
1 besök: 102 kronor
2 besök: 204 kronor
3 besök: 306 kronor
4 besök: 408 kronor
5 besök: 510 kronor
6 besök: 612 kronor
7 besök: 708 kronor*
*Maxtaxa vid belopp över 708 kronor.
Förbrukningsmaterial SÄBO: 150 kronor/månad
Vid behandlingen i kommunstyrelsen den 18 december framfördes att det fanns ett
beräkningsfel kring avgiften för Hemsjukvård/hemrehabilitering. Det är marginella avvikelser
mot förslaget till beslut i socialnämnden.
Komplettering i samband med återremiss
Ärendet behandlades i kommunstyrelsen den 18 december 2019 och därefter i
kommunfullmäktige den 23 januari 2020.
Vid behandlingen i kommunfullmäktige yrkade Vänsterpartiet på återremiss av ärendet med
hänvisning till riksdagens kommande behandling av tillkommande statsbidrag till kommuner
och regioner.
Riksdagen väntas genom beslut under våren tillskjuta ytterligare 7,5 miljarder för budget 2020
till kommuner och regioner.
För Ystads del handlar det om 15,7 miljoner kronor, vilket givetvis är bra tillskott till
kommunens ekonomi.
Jämfört med den antagna budgeten i kommunfullmäktige har dock Ystad drabbats av två
negativa poster.
Dels i form av nytt förslag till kostnadsutjämning mellan kommuner där vi tappar 12,6
miljoner kronor. Dels i form av ett lägre invånarantal per 1 november 2019. Det datumet är
mycket betydelsefullt för nivån på skatteintäkter under år 2020. Vi nådde inte budgeterat
invånarantal utan landade 113 personer lägre. Det innebär att vi för lägre invånarantal tappar
5,5 miljoner kronor. En sammanfattning av kommunens ekonomiska läge i tabellform blir
då enligt nedanstående tabell. Det ekonomiska läget är således trots nya tillkommande
statsbidrag något sämre än det budgeterade resultat enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Justerares signatur
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Alla belopp i miljoner kronor:
Budgeterat Årets resultat 2020+35,3
Högre väntat statsbidrag i vår+15,7
Försämrad kostnadsutjämning- 12,6
Lägre invånarantal per 1 november 2010 -5,5
Årets resultat efter dessa korrigeringar+32,9
Det resultatet förutsätter att nämnderna klarar sina ramar i det kommande bokslutet för
2020. Socialnämnden redovisar ett underskott för 2019. Barn och utbildningsnämnden har
beskrivet att man har stora problem att klara sin ekonomi för 2020. Dessa båda nämnder har
därmed utmaningar för att klara sin ekonomi under 2020.
Datum för avgiftsändringen
Avgiftsbeslutet behandlas av kommunfullmäktige den 19 mars. Om taxeförslaget går igenom,
kan det verkställas vid debiteringen from 1 april 2020. Den debiteringen sker under april
månad dvs i efterskott.

Beslutsunderlag












Tjänsteskrivelse av controller Jan Bengtsson den 19 februari 2020.
Beslut av kommunfullmäktige 23 januari 2020 § 12
Beslut av kommunstyrelsen 18 december 2019 § 258
Beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott 4 december 2019 § 156
Tjänsteskrivelse av controller Jan Bengtsson den 2 december 2019
Kopia av Ystads Pensionärsråd remissvar över förslag till ändrade avgifter inom
Hälsa, vård och omsorg, tillhörande ärende 2019/154, Hid: SN 2019.2399,
Indexreglering, avgifter HVO,
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Dan Kjellsson, daterad den 13 november 2019,
Beslut av Socialnämndens arbetsutskott den 21 november 2019 § 479/
Indexuppräkning enligt KPIF.
Beslut av socialnämnden den 21 november 2019 § 203
Beslut i kommunstyrelsen 26 februari 2020 §

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att trygghetslarm inte ska ingå i
indexuppräkningen.

Justerares signatur
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Dnr 2019/309
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att från och med 1 april 2020
indexreglera följande taxor enligt KPIF med basmånad oktober 2018 enligt bifogat
beräkningsunderlag.
-

Leverans av matdistribution: 10 kronor/portion
Dagverksamhet: 40 kronor/dag
Hemsjukvård/hemrehabilitering:
1 besök: 102 kronor
2 besök:
204 kronor
3 besök:
306 kronor
4 besök:
408 kronor
5 besök:
510 kronor
6 besök:
612 kronor
7 besök eller fler:
708 kronor

-

Förbrukningsmaterial SÄBO: 150 kronor/månad

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Annika Weitner (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Riccard Axtelius (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot att avslå det och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA = bifall till kommunstyrelsens förslag
NEJ = avslag på kommunstyrelsens förslag
Med 25 JA-röster, 15 NEJ-röster och 3 som avstår beslutar kommunfullmäktige i enlighet
med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut skickas till:
Socialnämnden

Justerares signatur

33

Omröstningslista
Henrik Plantin (M)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Göran Göransson (KD)
Mohammad Omran (KD)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Charlotte Åhman Persson (M)
Lennart Johansson (M)
Ann-Marie Fasth (L)
Magnus Hörnblad (MP)
Peter Lindhe (SD)
Klas Nilsson (SD)
Adrian Magnusson (S)
Lisbeth Karlsson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (S)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Thomas Micha (S)
Lilian Borén (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Riccard Axtelius (S)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Elisabet Håkansson (C)
Henrik Berven (C)

Nej
Avstår
Avstår
Avstår
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 52

Dnr 2020/1

Redovisning av inkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till respektive nämnd/styrelse att besluta om
ärenden i form av medborgarförslag enligt redovisad förteckning samt avvisa
medborgarförslag om ishall i Ystad och utbyggnad av sjukhuset.

Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har lämnats in till kansliavdelningen och föreslås överlåtas till
nämnd/styrelse alternativt avvisas enligt nedan:
Medborgarförslag
Överlåts till
Malin Henningsson: busshållplats till Bromma Samhällsbyggnadsnämnden
by
Sven-Åke Yngve: anställa tillgänglighetsKommunstyrelsen
rådgivare
Lars Lindhoff: återställa kristallkronorna i
Kommunstyrelsen
Knutssalen
Monica Lundin: ishall i Ystad
Avvisas, med hänvisning till beslut i
kommunstyrelsen § 128, 2019-06-19
Monica Lundin: utbyggnad av sjukhuset för
Avvisas, tillhör Region Skånes
att öka antalet vårdplatser
ansvarsområden
Helle Bodil Korsgaard: billigare
Samhällsbyggnadsnämnden
boendeparkering
Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte checklistats.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till respektive nämnd/styrelse att besluta om
ärenden i form av medborgarförslag enligt redovisad förteckning samt avvisa
medborgarförslag om ishall i Ystad och utbyggnad av sjukhuset.
Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Kansliavdelningen
Förslagsställare

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 53

Dnr 2019/182

För kännedom Svar på genomförd granskning av elevers
frånvaro i grundskolan
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tar del av barn- och utbildningsnämndens svar på genomförd
granskning av elevers frånvaro i grundskolan.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genomfört en granskning av elevers frånvaro i grundskolan. Barn- och
utbildnings-nämndens svar på revisionens granskning överlämnas till kommunfullmäktige för
kännedom

Beslutsunderlag






Revisionen - Genomförd granskning av elevers frånvaro i grundskola
EY - Granskningsrapport av elevers frånvaro i grundskolan
EY - PM skolpliktsbevakning Ystad kommun
Svar på granskning till revisorerna barn- och utbildningsnämnden
24 oktober 2019 § 159
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 21 februari 2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige tar del av barn- och utbildningsnämndens svar.
Beslut skickas till:
Revisionen
Barn- och utbildningsnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 54

Dnr 2020/40

Bordlagd - Interpellation till socialnämndens ordförande
avseende omkostnader i samband med införandet av
abonnemangsavgift på tekniska hjälpmedel
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Cecilia Magnusson-Svärd (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens
ordförande avseende omkostnader i samband med införandet av abonnemangsavgift på
tekniska hjälpmedel.

Beslutsunderlag



Interpellation, registrerad 17 februari 2020
Beslut i kommunfullmäktige 20 februari 2020 § 37

Justerares signatur

38

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 55

Dnr 2020/62

Motion om att se över Ystads kommuns standard för teknisk
säkerhet
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att skicka den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Kevin Rasmussen (S) har lämnat in en motion om att se över Ystads kommuns
standard för teknisk säkerhet.

Beslutsunderlag


Motion, registrerad 9 mars 2020

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 56

Dnr 2020/65

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om motionen
att förbättra kunskaperna angående våld i nära relation
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Elisabeth Håkansson (C) har lämnat in en enkel fråga till kommunstyrelsens
ordförande om motionen att förbättra kunskaperna angående våld i nära relation.

Beslutsunderlag


Enkel fråga, registrerad 4 mars 2020

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 57

Dnr 2020/66

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om motionen
jämställt försörjningsstöd
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Elisabeth Håkansson (C) har lämnat in en enkel fråga till kommunstyrelsens
ordförande om motionen jämställt försörjningsstöd.

Beslutsunderlag


Enkel fråga, registrad den 4 mars 2020

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 58

Dnr 2019/240

Återkallelse av motion angående samtal om stadshandelns
framtid
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att skriva av motionen från vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Återkallelse av motion inkommen den 19 mars 2020

Beslut skickas till:
Motionären

Justerares signatur

42

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 59

Dnr 2020/74

Motion om Purple Flag-ansökan för Ystad
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att skicka den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Motion om Purple flag-ansökan för Ystad inkommen den 19 mars 2020
Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Motionären

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-03-19

KF § 60

Dnr 2020/75

Motion - Minimera inköpen av ekologisk odlade livsmedel
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att skicka den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Motion om att minimera inköpen av ekologiskt odlade livsmedel inkommen den 19 mars
2020
Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Motionären

Justerares signatur
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