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Kommunfullmäktige

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Beslutande

Sammanträdesdatum
2020-05-14

Urban Fasth (L), ordförande
Paul Svensson (SD)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Adrian Magnusson (S)
Lisbeth Karlsson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Kent Mårtensson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Göran Göransson (KD)
Marcus Bräutigam (MP)
Terese Grahn (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Martin Andersson (C)
Annika Weitner (V)
Elisabeth Håkansson (C)
Lars Toftemar (-)
Stefan Engdahl (M)
Håkan Eriksson (C) ersätter Börje Andersson (C)

Justerares
signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-05-14

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf

Ärende

§ 79

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
SoL och LSS kvartal 4/2019

2019/180 4

§ 80

Delårsrapport 1 31 mars 2020 för Ystads kommun

2020/95

5-6

2020/82

7-8

2020/60

9 - 10

§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86

Godkännande av årsredovisning för 2019 och
ansvarsfrihet för år 2019 - Östra Skånes
hjälpmedelsnämnd
Godkännande av fokusprogram för Sjörup, Vallösa
och Rynge
Ystadförslaget

Sida

2019/278 11 - 13

Tilläggsanslag för ombyggnation av hela
Surbrunnsvägen
Kompletteringsbudget 2020 Ystads kommun samhällsbyggnadsnämnden
Begäran om att få sälja fastigheter Vemmenhög 1,
Liv 4, Malmö 3 och Torna 1

2020/53

14 - 15

2020/46

16 - 17

2020/92

18 - 23
24 - 25

§ 87

Begäran om att få sälja fastigheten Einar Olsson 1

2020/93

§ 88

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

2018/196 26 - 28

§ 89
§ 90
Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Diarienr

§ 91
§ 92
§ 93
§ 94

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut juni
2019-januari 2020
Bordlagt ärende - Svar på motion om att omvandla
gräsmattor till stadsängar
Avgifter för reklamskyltar och skyltvaror utanför
butik m.m.
Interpellation till socialnämndens ordförande
Christian Persson
Bordlagt ärende - Interpellation till socialnämndens
ordförande gällande framtiden på Bellevue
Redovisning av inkomna medborgarförslag

Justerares
signatur
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2020/49

29

2019/188 30 - 31
2020/115 32 - 33
2020/124 34
2020/96

35

2020/1

36

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 79

Dnr 2019/180

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL
och LSS kvartal 4/2019
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut enligt
Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 4 2019.

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

Beslutsunderlag


Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f






Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 4 2019
Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut, kvartal 4 2019
Beslut i socialnämnden 26 mars 2020 § 60
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 21 april 2020
Beslut i kommunstyrelsen 29 april 2020 § 89

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna rapporteringen av ej
verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade för kvartal 4 2019.

Beslut skickas till:
Socialnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 80

Dnr 2020/95

Delårsrapport 1 31 mars 2020 för Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 1 31 mars 2020 för Ystads kommun.

Sammanfattning av ärendet
Ledning o Utveckling, ekonomiavdelningen, har upprättat delårsrapport för utfall per
31 mars 2020 samt prognos per 31 december 2020. Uppföljningen gäller för kommunen,
kommunalförbunden samt de kommunala bolagen.
Resultatet för Ystads kommun uppgår efter tre månader till minus 17 mkr. Enligt prognos
väntas resultatet för helåret 2020 bli ett överskott på 3,5 mkr. Barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden samt finansiering och kommungemensamt prognostiserar sämre resultat än
budgeterat. Den förväntade totala negativa avvikelsen i förhållande till budget uppgår
till 31,8 mkr.
Ärendet är av administrativ karaktär och har inte barnchecklistats

Beslutsunderlag




Delårsrapport 1 31 mars 2020
Tjänsteskrivelse av redovisningschef Carola Nilsson 22 april 2020
Beslut i kommunstyrelsen 29 april 2020 § 81

Sammanfattning av ärendet
Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Ledning o Utveckling, ekonomiavdelningen, har upprättat delårsrapport för utfall per

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 1 31 mars 2020
för Ystads kommun.

Föredragande
Mariana Vikström, kommundirektör

Justerares signatur

5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 80

Dnr 2020/95

Protokollsanteckning
Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Elisabeth Håkansson (C):
I delårsrapporten framkommer ett resultat och utfall för Ystads kommun som är
beräknat utifrån den budget som M, L, KD och SD antog och beslutade oktober 2019.
Utfallet och resultatet hade varit av annan karaktär om den budget som föreslogs av
S, C och MP hade antagits i oktober 2019.

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Beslut skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomichef Petter Hansson Skoglund

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 81

Dnr 2020/82

Godkännande av årsredovisning för 2019 och ansvarsfrihet
för år 2019 - Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd för år
2019.
Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
för år 2019.
Kommunfullmäktige beviljar, mot bakgrund av revisionsberättelsen, ledamöterna och
ersättarna i -Östra Skånes hjälpmedelsnämnd ansvarsfrihet för år 2019.

Sammanfattning av ärendet
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelsen samt
granskning av årsbokslut och årsredovisning för 2019. Det är en uppgift för
kommunfullmäktige att ta ställning till om årsredovisningen ska godkännas och om
ledamöterna i nämnden ska beviljas ansvarsfrihet.
Ärendet är administrativ karaktär och har inte checklistats.

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Beslutsunderlag











Bil 1a-1c Statistik inköp-försäljning 2019
Bilaga 2 Uppföljning av Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkor
Bilaga 3 Måluppfyllelse i Styrkan perspektiven
Bil 4 Bokslut 2019
Bil 5 Hemtransport 2019
Bil 6 Fördelning av resultat 2019 - ÖSHN
Verksamhetsberättelse 2019
ÖSHN 2020-03-04 § 3 Bokslut 2019
Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2019
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 15 april 2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd för år
2019.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 81

Dnr 2020/82

Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
för år 2019.
Kommunfullmäktige beviljar, mot bakgrund av revisionsberättelsen, ledamöterna och
ersättarna i -Östra Skånes hjälpmedelsnämnd ansvarsfrihet för år 2019.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson Svärd, (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Beslut skickas till:
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 82

Dnr 2020/60

Godkännande av fokusprogram för Sjörup, Vallösa och
Rynge
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner fokusprogram för Sjörup, Vallösa och Rynge.

Sammanfattning av ärendet
Fokus på byarna är ett dialogprojekt mellan kommunen och representanter från byarna.
Syftet är att för en by i taget titta på vad som är bra, vad som är mindre bra och vad som kan
utvecklas i byn, framförallt i den fysiska miljön.
Den 20 mars 2019 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att Sjörup, Vallösa och Rynge skulle
bli årets by för att genomföra byträffar och ta fram fokusprogram i enlighet med projektet
Fokus på byarna.
Ärendet har barnchecklistats av samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f









Tjänsteskrivelse av planarkitekt Sofie Larsson 27 januari 2020
Barnchecklista för Ystads kommun - Fokusprogram Sjörup, Vallösa och Rynge
Fokusprogram Sjörup, Vallösa, Rynge 2019
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 19 februari 2020 § 28
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 1 april 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 8 april 2020 § 40
Beslut i kommunstyrelsen 29 april 2020 § 87

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna fokusprogram för Sjörup,
Vallösa och Rynge.

Förslag till beslut under sammanträdet
Gunilla Andersson, (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kevin Rasmussen, (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 82

Dnr 2020/60

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 83

Dnr 2019/278

Ystadförslaget
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att
- införa Ystadsförslag från och med den 1 januari 2021 och att möjligheten att lämna
medborgarförslag avskaffas samma dag.
-

de medborgarförslag som lämnas in till och med den 31 december 2020 ska hanteras
enligt nu aktuella riktlinjer.

-

kommunstyrelsen ska utvärdera riktlinjerna för Ystadsförslag och rapportera till
kommunfullmäktige under år 2022.

Sammanfattning av ärendet
Ystadsförslaget är en form av politiskt deltagande – en möjlighet för kommuninvånare och
andra att påverka kommunens utveckling. En enskild eller en grupp av människor kan skicka
in ett förslag till ett beslutsfattande organ om att utföra en viss politisk handling. Det är sätt
att göra det representativa politiska systemet mer reaktivt. Det är en metod för att utveckla
dialogen med medborgarna och syftar till att förbättra medborgarnas inflytande och
delaktighet i kommunen. Ystadsförslaget ska bidra till att utveckla kommunens verksamhet
och service.

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Kommunallagen erbjuder en möjlighet för respektive kommun att besluta att den som är
folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i fullmäktige, så kallade medborgarförslag.
Ystads kommun har under ett antal år erbjudit invånarna att lämna medborgarförslag. För att
modernisera medborgarförslagen och för att vitalisera det demokratiska samtalet är förslaget
att Ystads kommun avskaffar möjligheten att lämna medborgarförslag och istället inför
Ystadsförslag.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 83

Dnr 2019/278

Ystadsförslag ska vara en möjlighet för kommunmedlemmar att påverka kommunens
inriktning. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om Ystadsförslag ska utredas vidare
eller inte. Därefter behandlar ansvarig nämnd frågan. Ett Ystadsförslag ska besvaras inom
fyra månader från det att kommunstyrelsen beslutade att det skulle utredas vidare. För att ett
Ystadsförslag ska komma i fråga för politisk behandling måste det uppfylla vissa kriterier, till
exempel att det måste vara lagligt och en fråga som kommunen förfogar över. Ett förslag kan
komma att behandlas som en synpunkt istället för ett Ystadsförslag om kansliavdelningen i
samråd med ansvarig förvaltning anser det vara mer lämpligt. Förslag ska kunna lämnas såväl
digitalt som analogt.
Förslaget medför ingen förändring i förhållande till dagens system vad gäller barn och unga.
Därför bedöms inte barn och unga påverkas.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 1 april 2020
Riktlinjer för Ystadsförslaget
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 8 april 2020 § 36
Beslut i kommunstyrelsen 29 april 2020 § 75

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
- införa Ystadsförslag från och med den 1 januari 2021 och att möjligheten att lämna
medborgarförslag avskaffas samma dag.
-

de medborgarförslag som lämnas in till och med den 31 december 2020 ska hanteras
enligt nu aktuella riktlinjer.

-

kommunstyrelsen ska utvärdera riktlinjerna för Ystadsförslag och rapportera till
kommunfullmäktige under år 2022.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att anta riktlinjer för Ystadsförslaget under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att införa det.

Förslag till beslut under sammanträdet
Gunilla Andersson, (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Isaksson, (SD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kent Mårtensson, (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd, (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 83

Dnr 2019/278

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Beslut skickas till:
Samtliga nämnder och kommunala bolag
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 84

Dnr 2020/53

Tilläggsanslag för ombyggnation av hela Surbrunnsvägen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tilldelar samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag år 2020 på
7 miljoner kronor för att kunna bygga om hela planerade Surbrunnsvägen samtidigt.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Surbrunnsvägen är en viktig gata för alla trafikslag i Ystad. Idag har gatan ett mycket slitet
uttryck, undermålig gatubeläggning och grön struktur samt trafiklösningar som tydligt
prioriterar biltrafik framför cyklister och fotgängare. Cyklister och fotgängare har inga
tydligt uppdelade ytor, den asfalterade yta som är cykelbana innehåller hinder såsom skyltar,
gatlampor och trädgropar vilket gör det svårt att cykla här, platser där gående och cyklister
korsar är inte säkra och busshållplatserna har mycket låg standard.

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Ombyggnaden av Surbrunnsvägen är en viktig del i att förbättra trafiksystemet i Ystad.
Särskilt barn och unga gynnas av ombyggnationen då det finns många målpunkter för
dem i närheten (skolor, Ystad arena, Ungdomens hus etc.).
Surbrunnsvägen planeras byggas om mellan Blekegatan och Vassgatan, och samtidigt
kommer VA-ledningarna att läggas om. Med ombyggnaden får Surbrunnsvägen ett
genomarbetat uttryck som markerar gatan som en viktig infart till Ystad samtidigt som
det blir ett vackert stråk som tar tillvara platsens förutsättningar. Gatan får en ny sektion
där gående och cyklister ges mer utrymme och grönska kommer in i stadsrummet.
Körbanan smalnas av men biltrafiken och busstrafiken får fortsatt god framkomlighet.
Projektets budget är beräknad till 22,9 mkr samt 0,2 mkr för konstnärlig utsmyckning.
Fram till 2020 har 15,9 mkr tilldelats till ombyggnationen samt 0,2 mkr för konstnärlig
utsmyckning. För att kunna starta projektet krävs ett tilläggsanslag för de kvarstående
7 mkr. Projekteringen av gatan är nästan klar och ombyggnationen beräknas kunna starta
till sommaren 2020.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 84

Dnr 2020/53

Beslutsunderlag






Beslut i kommunfullmäktige den 17 oktober 2019 § 206 Budget 2020 samt
Flerårsplan 2021–2023
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Emilia Löfgren den 31 januari 2020
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden den 19 februari 2020 § 22
Tjänsteskrivelse av controller Jan Bengtsson den 20 april 2020
Beslut i kommunstyrelsen 29 april 2020 § 82

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden tilldelas ett
tilläggsanslag år 2020 på 7 mkr för att kunna bygga om hela planerade Surbrunnsvägen
samtidigt.

Förslag till beslut under sammanträdet
Gunilla Andersson, (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kevin Rasmussen, (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Isaksson, (SD), yrkar återremiss av ärendet med följande motivering. Vi anser att
underlaget är bristfälligt i och med projektet endast beskrivs i stora drag. Vi vill se
detaljkostnader som kan undvikas. Återremissyrkandet gäller att specificera
kostnadsunderlaget för tilläggsanslaget.
Terese Grahn, (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sverker Meyer, (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om att avgöra ärendet idag mot förslaget om att återremittera
ärendet och finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=Avgöra ärendet idag
NEJ=Återremittera ärendet.
Med 25 JA-röster mot 6 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag.
Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 85

Dnr 2020/46

Kompletteringsbudget 2020 Ystads kommun samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att avseende samhällsbyggnadsnämnden överförs
73.164.000 kronor till år 2020 års investeringsbudget. Övriga projekt behandlas i
enlighet med förslag från samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i februari 2020 om den innevarande investeringsbudget
som nämnden önskade överföra till 2020.
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2020 att återremittera hela samhällsbyggnadsnämndens
önskade kompletteringsbudget till nämnden.
Underlag finns nu med tydligare definition av vilka investeringsobjekt som behöver
genomföras 2020, utveckling av motiven för detta samt preciserat vilken kostnad som
bedöms belasta 2020.
Sammantaget föreslås 73.164.000 kronor överföras till investeringsbudget 2020. Projekt för
3.545.000 kronor stoppas helt medan övriga projekt för 63.850.000 kronor beaktas av
berörda nämnder inför budget 2021.

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Beslutsunderlag
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden den 22 april 2020
Tjänsteskrivelse av controller Jan Bengtsson den 22 april 2020
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Sofia Öreberg 8 april 2020.
Sammanställning över investeringsprojekt med förslag till beslut i enskilt fall
Beslut i kommunfullmäktige § 46 den 23 april 2020
Beslut i kommunstyrelsen § 61 den 25 mars 2020

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avseende samhällsbyggnadsnämnden
överförs 73.164.000 kronor till år 2020 års investeringsbudget. Övriga projekt behandlas i
enlighet med förslag från samhällsbyggnadsnämnden.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 85

Dnr 2020/46

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 86

Dnr 2020/92

Begäran om att få sälja fastigheter Vemmenhög 1, Liv 4,
Malmö 3 och Torna 1
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera förslaget till kommunstyrelsen om försäljning
av fastigheten Vemmenhög 1 för att överväga att inte sälja en fastighet där Ystads kommun
är hyresgäster till 100 %.
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera förslaget till kommunstyrelsen om försäljning
av fastigheten Liv 4 för att utreda riskerna med en försäljning behöver utredas i fastigheter
där kommunen bedriver egen verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera förslaget till kommunstyrelsen om försäljning
av fastigheten Malmö 3 för att kommunen har förbundet sig att övertaga och till alla delar
fullgöra stiftelsens åtaganden i fråga om Skånska Dragonregementets samlingar i en särskild
lokal i byggnaden. Det behöver klargöras innan försäljning sker var denna samling ska vara
istället.

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera förslaget till kommunstyrelsen om försäljning
av fastigheten Torna 1 för att utreda riskerna med en försäljning av fastigheter där Ystads
kommun bedriver verksamhet i.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 86

Dnr 2020/92

Sammanfattning av ärendet
Ystads Industrifastigheter AB har inkommit med begäran om att avyttra fastigheterna
Vemmenhög 1, Liv 4, Malmö 3 och Torna 1.
Vemmenhög 1

Liv 4

Malmö 3

Torna 1

Totalt

Objektsarea, kvm

4 140

1 466

1 030

2 635

9271

YK hyr objektsarea, kvm

4 140

536

-

370

5046

YK andel, procent

100

37

0

14

54

Total hyresintäkt, mkr

5,4

1,8

0,3

0,9

8,4

Hyresintäkt från YK, mkr

5,4

0,8

-

0,3

6,5

YK andel, procent

100

44

0

33

77

Hyresperiod slutdatum YK

22-06-30

22-12-31

-

22-10-31

-

Bokfört restvärde, mkr

25 144

10 827

2 845

8 577

47 393

Marknadsvärde, mkr

80 000

23 000

6 000

19 000

128 000

Den kommunala verksamhet som idag bedrivs i fastigheterna är kulturskola och
vuxenutbildning (Vemmenhög 1) samt kontorslokaler för personal inom social omsorg
(Liv 4, Torna 1).

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Marknadsvärdena har estimerats av extern part genom kortfattade värdeutlåtanden
daterade i oktober 2019.
Ystads Industrifastigheters egna finansiella analys innebär att en försäljning av
fastigheterna Vemmenhög 1, Liv 4, Malmö 3 samt Torna 1 skulle leda till ett
hyresbortfall på cirka 8,6 mkr/år. Påverkan på bolagets resultat blir cirka minus 3,5
mkr/år.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 86

Dnr 2020/92

Såvida Ystads Industrifastigheter behåller delar av försäljningslikviden för pågående och
framtida projekt samt avtalade justeringar i fastigheter genereras hyresintäkter på cirka
6,3 mkr/år från och med 2021, vilket väntas ge en resultatpåverkan med cirka plus 3,6
mkr/år.
Beräkningen bygger på att följande investeringar genomförs (totalt 44mkr):
- ombyggnad av Kustvakten 1 och 2 för ny hyresgäst, 22 mkr
- ny travershall på Pumpen 7 åt WME, 15 mkr
- röjning och sanering av marken på Pumpen 1, förvärvad av Ystads kommun, 1,5
mkr
- energieffektiviseringsåtgärder i flera fastigheter, 3-4 mkr
- ombyggnationer för ny hyresgäst till Heden 6 och Heden 3, 1,5 mkr
Att amortera av bolagets låneskuld med knappt 90 mkr skulle förbättra soliditeten från
35 % till 68 %. En amortering medför positiva effekter för såväl bolaget som koncernen
i helhet.
En viktig aspekt vid eventuell fastighetsförsäljning är de skattemässiga konsekvenserna
och huruvida fastigheten är paketerad i ett bolag eller inte.
Ystads kommun är hyresgäst på drygt 50 procent av objektarean som kan bli aktuell att
avyttra. Hyreskontrakten löper till 2022. Det finns risk för högre hyresnivåer eller att
kontrakten sägs upp. Riskerna behöver vägas mot vilka ytor kommunen i övrigt förfogar
över samt en analys av förutsättningarna för att eventuellt finna nya lokaler.

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Beslutsunderlag








Kortfattat värdeutlåtande berörda fastigheter
Förteckning över fastighetsytor
Kontraktsinformation
Begäran från Ystads Industrifastigheter AB
Tjänsteskrivelse av redovisningschef Carola Nilsson 19 mars 2020
Beslut i Ytornet AB 30 mars 2020 § 13
Beslut i kommunstyrelsen 29 april 2020 § 84
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 86

Dnr 2020/92

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att godkänna förslaget att avyttra fastigheterna Vemmenhög 1,
Liv 4, Malmö 3 samt Torna 1.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kevin Rasmussen, (S), yrkar återremiss avseende förslaget om försäljning av fastigheten
Vemmenhög 1 med motiveringen att överväga att inte sälja en fastighet där Ystads kommun
är hyresgäster till 100 %.
Anja Edvardsson, (S), yrkar återremiss avseende förslaget om försäljning av fastigheten Liv 4
med motiveringen att vi behöver utreda riskerna med att försälja en fastighet där vi bedriver
egen verksamhet.
Cecilia Magnusson Svärd, (S), yrkar återremiss avseende förslaget om försäljning av
fastigheten Malmö 3 med motiveringen att kommunen har förbundet sig att övertaga och till
alla delar fullgöra stiftelsens åtaganden i fråga om Skånska Dragonregementets samlingar i en
särskild lokal i byggnaden. Det behöver klargöras innan försäljning sker var denna samling
ska vara istället.
Christian Persson, (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att försälja fastigheten
Torna 1.
Elisabet Håkansson, (C), yrkar återremiss avseende förslaget om försäljning av fastigheten
Torna 1 med motiveringen att riskerna med en försäljning av fastigheter där Ystads kommun
bedriver verksamhet i, behöver utredas.

Beslutsgång

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Ordförande ställer förslaget om att avgöra frågan om ärendet avseende försäljning av
fastigheten Vemmenhög 1 kan avgöras idag mot förslaget om att återremittera ärendet i den
delen och finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA= Avgöra ärendet ang Vemmenhög idag
NEJ=Återremiss av ärendet ang Vemmenhög
Med 15 JA-röster mot 15 NEJ-röster och 1 som avstår beslutar kommunfullmäktige att
återemittera ärendet avseende fastigheten Vemmenhög 1.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 86

Dnr 2020/92

Ordförande ställer förslaget om att avgöra frågan om ärendet avseende försäljning av
fastigheten Liv 4 kan avgöras idag mot förslaget om att återremittera ärendet i den delen och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA= Avgöra ärendet ang Liv 4 idag
NEJ=Återremiss av ärendet ang Liv 4
Med 15 JA-röster mot 15 NEJ-röster och 1 som avstår beslutar kommunfullmäktige att
återemittera ärendet avseende fastigheten Liv 4.
Ordförande ställer förslaget om att avgöra frågan om ärendet avseende försäljning av
fastigheten Malmö 3 kan avgöras idag mot förslaget om att återremittera ärendet i den delen
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA= Avgöra ärendet ang Malmö 3 idag
NEJ=Återremiss av ärendet ang Malmö 3
Med 15 JA-röster mot 16 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att återemittera ärendet
avseende fastigheten Malmö 3.

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Ordförande ställer förslaget om att avgöra frågan om ärendet avseende försäljning av
fastigheten Torna 1 kan avgöras idag mot förslaget om att återremittera ärendet i den delen
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA= Avgöra ärendet ang Torna 1 idag
NEJ=Återremiss av ärendet ang Torna 1
Med 15 JA-röster mot 15 NEJ-röster och 1 som avstår beslutar kommunfullmäktige att
återemittera ärendet avseende fastigheten Torna 1.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Dnr 2020/92

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Beslut skickas till:
Ystads Industrifastigheter AB
Ledning & utveckling Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 87

Dnr 2020/93

Begäran om att få sälja fastigheten Einar Olsson 1
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunstyrelsens förslag att avyttra fastigheten
Einar Olsson 1, projekt Arboristen.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att inte ha med ett tilläggsyrkande till
kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Ystadbostäder har planerat att bygga 20 nya lägenheter i projektet Arboristen inom
fastigheten Einar Olsson 1 i Trädgårdsstaden. Ett samverkansavtal är upprättat med NCC
om att bygga bostäderna om man kan komma överens om en produktionskostnad som gör
att Ystadbostäder kan hyra ut lägenheterna till en acceptabel målhyra. Även om
Ystadbostäder har kunnat tillgodoräkna sig ett statligt investeringsbidrag så har man inte
kunnat nå en acceptabel produktionskostnad och därmed har inte projektet kunnat påbörjas.
I nuläget finns både beviljat bygglov och startbesked för de 20 nya lägenheterna.
Ystadbostäder har nu fått intressenter som vill förvärva fastigheten med tillhörande
planerade projekt Arboristen 1 till en köpeskilling motsvarande Ystadbostäders nedlagda
kostnader som uppgår till knappt 9,5 miljoner kronor. Tillträde önskas omgående.

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Beslutsunderlag





Begäran från Ystadbostäder att få sälja fastigheten Einar Olsson 1
Tjänsteskrivelse av redovisningschef Carola Nilsson 19 mars 2020
Beslut i Ytornet AB 30 mars 2020 § 14
Beslut i kommunstyrelsen 29 april 2020 § 85

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget att avyttra fastigheten
Einar Olsson 1, projekt Arboristen.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 87

Dnr 2020/93

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande att
vid försäljning förhandla in i köpeavtalet att det endast ska byggas hyresrätter.
Elisabet Håkansson, (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gunilla Andersson, (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Cecilia
Magnusson-Svärds förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget om att ha med ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag
mot förslaget om att inte ha med tilläggsyrkandet till kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat att inte ha med tilläggsyrkandet till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Bifall till Cecilia Magnusson Svärds tilläggsyrkande=JA
Avslag på Cecilia Magnusson Svärds tilläggsyrkande= NEJ
Med 11 JA-röster och 17 NEJ-röster och 3 som avstår beslutar kommunfullmäktige att inte
ha med tilläggsyrkandet till kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Beslut skickas till:
AB Ystadbostäder
Ledning & utveckling Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 88

Dnr 2018/196

Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar de nya reviderade ordningsföreskrifterna att gälla från och med
den 1 juli 2020 bortsett från paragraf 13 stryks ur de reviderade ordningsföreskrifterna.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med följande motivering. Tidigare 16 § med
innehållet: Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats. Numera 14 § med
tillägget: Om förtäringen föranleder olägenhet ifråga om ordning och nykterhet.
Polismyndigheten har varit tydlig i sitt yttrande och påtalat att de med denna förändring ser
en ökad risk för ordningsstörning och att det inte finns några behov av lättnader gällande
ordningsföreskrifterna. I det lokala brottsförebyggande rådet påtalas behov av ökad trygghet
och säkerhet. Kommunen behöver ett levande näringsliv. Företagarorganisationen har i sitt
yttrande påtalat att de hellre ser att alkoholförtäringen sker inom det lokala näringslivet.
Socialdemokraterna reserverar sig emot beslutet som medför att det blir tillåtet att förtära
alkohol på allmän plats i Ystad.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en
kommun meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs
för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Regeringen har bemyndigat
kommunerna att meddela ordningsföreskrifter genom 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617). I 3 kap. 12 § ordningslagen anges bl.a. att ordningsföreskrifterna
inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den
enskildes frihet. Förslaget innebär en revidering av nu gällande ordningsföreskrifter.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 88

Dnr 2018/196

Beslutsunderlag










Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén
Yttranden från samtliga nämnder
Tillhörande kartor
Reviderade ordningsföreskrifter
Gällande ordningsföreskrifter
Beslut i kommunfullmäktige 22 augusti 2019 § 161
Yttrande från polisen
Yttrande från Företagarna Ystad
Beslut i kommunstyrelsen 29 april 2020 § 86

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de nya reviderade
ordningsföreskrifterna att gälla från och med den 1 juli 2020.

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Förslag till beslut under sammanträdet
Ingrid Ek, (S), yrkar att paragraf 13 stryks.
Gunilla Andersson, (M), yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag utom på punkten 13 som
handlar om insamling av pengar.
Håkan Eriksson, (C), yrkar att alkoholförtäring inte tillåts inom innerstaden med tillägget att
alkoholförtäring tillåts vid Marinan som ligger utanför den inre staden.
Annika Weitner, (V), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag förutom punkten 13 och
punkten 14 där det yrkas avslag.
Elisabet Håkansson, (C), yrkar bifall till Ingrid Eks, (S), förslag att stryka paragraf 13 samt
bifall till Håkan Erikssons, (C), förslag samt yrkar bifall till förslaget i övrigt.
Stefan Engdahl, (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag för paragraf 14.
Marcus Bräutigam, (MP), yrkar att paragraf 13 stryks helt och yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag avseende paragraf 14.
Anja Edvardsson, (S), yrkar bifall till Ingrid Eks, (S), förslag.
Lars Toftemar (-), yrkar bifall till Ingrid Eks, (S), förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd, (S), yrkar att den nuvarande lydelsen för paragrafen 14 i det
reviderade förslaget ska gälla men med tillägget att alkoholförtäring ska vara tillåtet vid
Marinan.
Terese Grahn, (S), yrkar bifall till Ingrid Eks, (S), förslag.
Michael Michaelsen, (SD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag utom revideringen av
punkten 13 som ska behållas.
Christian Persson, (M), yrkar bifall till Gunilla Anderssons, (M), förslag och yrkar avslag på
alla andra yrkanden.
Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 88

Dnr 2018/196

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag avseende paragraf 14 mot Cecilia MagnussonSvärds, (S), förslag om att den nuvarande lydelsen för paragrafen 14 i det reviderade förslaget
ska gälla men med tillägget att alkoholförtäring ska vara tillåtet vid Marinan och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Kommunstyrelsens förslag=JA
Cecilia Magnusson-Svärds förslag=NEJ
Med 16 JA-röster och 15 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens
förslag för paragraf 14.

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Beslut skickas till:
Samtliga nämnder
Samtliga kommunala bolag
Polismyndigheten
Kansliavdelningen/kommunala författningssamling
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 89

Dnr 2020/49

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut juni 2019-januari
2020
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av kommunfullmäktiges beslut för perioden
juni 2019 – januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige fattar varje år många olika beslut. För att
kommuninvånarna och de folkvalda politikerna ska kunna få en återkoppling kring vilka
beslut som har genomförts följer förvaltningen två gånger per år upp de beslut som
respektive organ har fattat. Uppföljningen redovisas därefter till kommunstyrelsen respektive
kommunfullmäktige.
Ärendet är av administrativ karaktär och har inte checklistats.

Beslutsunderlag






Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut, juni 2019 - januari 2020
Uppföljning av kommunstyrelsens beslut, juni 2019 - januari 2020
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 13 mars 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 8 april 2020 § 41
Beslut i kommunstyrelsen 29 april 2020 § 88

Signature reference: 797d7896-0c03-4226-b8c8-37dfd2d9d53f

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningen av
kommunfullmäktiges beslut för perioden juni 2019 – januari 2020.
Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-14

KF § 90

Dnr 2019/188

Bordlagt ärende - Svar på motion om att omvandla
gräsmattor till stadsängar
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige bordlägger 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.
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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 Edvinshemskolan 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.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2020 att bordlägga ärendet.
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Motion om att omvandla gräsmattor till stadsängar inkommen den 13 juni 2019
Yttrande av samhällsbyggnadsnämnden daterat den 22 januari 2019
Kartor över Ystads kommuns 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
Beslut i kommunfullmäktige 19 mars 2020 § 57
Beslut i kommunfullmäktige 23 april 2020 § 75

Beslut skickas till:
Göran Brante (V)
Marcus Bräutigam (MP)
Samhällsbyggnadsnämnden
Kansliavdelningen
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Avgifter för reklamskyltar och skyltvaror utanför butik m.m.
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige upphäver avgiften för markupplåtelse på allmän platsmark för
reklamskyltar och skyltvaror under perioden den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden ska hantera kostnaden inom
den befintliga budgetramen för år 2020.
Kommunfullmäktige tar till protokollet att samtliga närvarande ledamöter är ense om
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Många företagare har hamnat i en svår ekonomisk situation i spåren av coronapandemin. För
att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den situation som har uppstått föreslås
kommunfullmäktige att tillfälligt upphäva avgiften för markupplåtelser på allmän platsmark
för reklamskyltar och skyltvaror under perioden den 1 mars 2020 till och med den 30 juni
2020. För det ursprungliga beslutet om avgift för dessa upplåtelser, se kommunfullmäktiges
beslut den 21 november 2013 § 175.
Den företagare som redan har betalat delar eller hela avgiften för den aktuella perioden kan
återsöka beloppet hos kommunen. Den administrativa avgiften om 330 kr kvarstår.
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Barn och unga anses inte beröras av ärendet då det rör sig om mycket små belopp som inte
torde ha en avgörande faktor för att de aktuella verksamheterna ska kunna fortsätta att
bedrivas.

Beslutsunderlag



Avgifter för markupplåtelser och torgplatser 2020
Kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2013 § 175

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige upphäver avgiften för markupplåtelse på allmän platsmark för
reklamskyltar och skyltvaror under perioden den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020.
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Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden ska hantera kostnaden inom
den befintliga budgetramen för år 2020.
Kommunfullmäktige tar till protokollet att samtliga närvarande ledamöter är ense om
beslutet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Elisabet Håkansson, (C), yrkar bifall till förslaget.
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Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Interpellation till socialnämndens ordförande Christian
Persson
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) har lämnat en interpellation till socialnämndens ordförande.

Beslutsunderlag
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Interpellation registrerad 12 maj 2020
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Bordlagt ärende - Interpellation till socialnämndens
ordförande gällande framtiden på Bellevue
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Jan-Åke Isaksson (SD) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande
gällande framtiden på Bellevue.
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen.

Beslutsunderlag
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Interpellation registrerad 6 april 2020
Beslut i kommunfullmäktige 23 april 2020 § 77
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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

Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har lämnats in till kansliavdelningen och föreslås överlåtas till
nämnd/styrelse alternativt avvisas enligt nedan:
Medborgarförslag
Överlåts till
Johnny Engström: ankhus i dammen vid
Samhällsbyggnadsnämnden
Ardennergatan-Solbacken
Bengt Persson: internränta vid
Kommunstyrelsen
utlåningsverksamhet

Förslag till beslut
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Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till respektive nämnd/styrelse att besluta om
ärenden i form av medborgarförslag enligt redovisad förteckning.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
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