SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-06-17

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Gamla Rådhuset Knutssalen klockan 18:00-20.00

Beslutande

Se sidan 2

Övriga
närvarande

Urban Fasth (L)
Lena Lovén Andersson (S)
Peter Lindhe (SD)

Utses att justera

Mohammad Omran (KD) Terese Grahn (S)

Justeringens
plats och tid

Digitalt justerat

Paragrafer:

95-118

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………………………
Cornelia Englén

Ordförande

…………………………………………………………………
Henrik Plantin (M)

Justerare

…………………………………………………………………
Mohammad Omran (KD) Terese Grahn (S)

Signature reference: 5ed1b19c-138a-4712-b92f-648b85f32834

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-06-17

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-26

Datum när anslaget tas ned

2020-07-17

Förvaringsplats för protokollet

Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad

Underskrift

...........................................................................................................
Cornelia Englén

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Signature reference: 5ed1b19c-138a-4712-b92f-648b85f32834

Beslutande

Justerares
signatur

Henrik Plantin (M)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Johan Wahlgren (M)
Adrian Magnusson (S)
Lisbeth Karlsson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Mohammad Omran (KD)
Marcus Bräutigam (MP)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Annika Weitner (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)

Sammanträdesdatum
2020-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-06-17

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf

§ 95

§ 96

§ 97

§ 98

§ 99

Signature reference: 5ed1b19c-138a-4712-b92f-648b85f32834

§ 100

Ärende
Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i
myndighetsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen
samt därav föranlett fyllnadsval efter Olof Eriksson
Jolom (M)
Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, ersättare i barn- och
utbildningsnämnden och ersättare i
gymnasienämnden samt därav följt fyllnadsval efter
Susan Berg (SD)
Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i
socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval Mohammad Omran (KD)
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden och ledarmot i Ystad
Hamn Logistik AB samt därav föranlett fyllnadsval Jimmy Andersson (M)
Beslut om att Ystad-Österlenregionens miljöförbund
ska ansvara för tillsyn av tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen - behandlas i
Ks 17 juni
Godkännande av exploateringsavtal gällande
detaljplan för Lilla Tvären 1:12 (Statarlängorna)

Diarienr

2020/127

2020/136

2020/153

2020/154

2020/140

2020/106

§ 101

Revidering av PBL-taxa 2020 för Ystads kommun

2020/107

§ 102

Förslag till taxa för grävning i allmän platsmark samt
taxa för TA-plan - behandlas i Ks 17 juni

2020/131

§ 103

Avgifter för uteservering under 2020

2020/129

§ 104
§ 105
§ 106
Justerares
signatur

Ansvarsfrihet för Ystads kommuns ledamöter i
Tomelilla, Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd
2019
Revidering av parkeringsavgifter i Ystads kommun behandlas i Ks 17 juni
Delårsrapport 31 mars 2020 YstadÖsterlenregionens miljöförbund

2020/116
2020/135
2020/120

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 107

§ 108
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112
§ 113

2020/92

2020/98
2020/111
2020/132
2020/125
2019/296
2020/48

§ 114

Redovisning av inkomna medborgarförslag

2020/1

§ 115

Motion - införande av landsbygdspris

2020/143

§ 116

Motion om offentligt drivna vårdboenden

2020/148

§ 117
§ 118
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Återremitterat ärende; Begäran om att få sälja
fastigheter Vemmenhög 1, Liv 4, Malmö 3 och
Torna 1 - behandlas i Ks 17 juni
Ändring i reglementen för kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden m a a Inriktningen på
hållbarhetsutskottets arbete
Översyn av taxor inom nämndens ansvarsområde
för fritidsverksamhet
Förslag till nya regler för bidrag till enskilda vägar behandlas i Ks 17 juni
Flytt av investeringsbudget avseende
kustskyddsåtgärder
Svar på motion om att öppna Sockerbruksvägen i
Köpingebro
För kännedom: svar på Granskning av färdtjänst i
Region Skåne och i tolv deltagande kommuner

Justerares
signatur

Interpellation ställd till ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden
Interpellation ställd till ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden

2020/151
2020/152

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 95

Dnr 2020/127

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i
myndighetsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen samt
därav föranlett fyllnadsval efter Olof Eriksson Jolom (M)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Olof Eriksson Jolom (M) från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot och förste vice ordförande i myndighetsnämnden och ersättare
i kommunstyrelsen.
Fyllnadsval av ny ledamot till kommunfullmäktige lämnas till länsstyrelsen.
Kommunfullmäktige utser Christer Bartholdi (M) till ledamot i myndighetsnämnden och
Kent Svensson (M) till förste vice ordförande i myndighetsnämnden och utser Jan AxlundHorneij (M) till ersättare i kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Olof Eriksson Jolom (M) har lämnat in en begäran om entledigande från sina
förtroendeuppdrag. Registrerad den 15 maj 2020.

Föredragande
Vice ordförande i valberedningen Lisbeth Karlsson

Signature reference: 5ed1b19c-138a-4712-b92f-648b85f32834

Förslag till beslut under sammanträdet
Lisbeth Karlsson (S) föreslår i enlighet med valberedningens beslut att kommunfullmäktige
utser Christer Bartholdi (M) till ledamot i myndighetsnämnden och Kent Svensson (M) till
förste vice ordförande i myndighetsnämnden och utser Jan Axlund-Horneij (M) till ersättare i
kommunstyrelsen.

Beslut skickas till:
Länsstyrelsen Skåne
Utsedd
Kansliavdelningen/förtroendemannaregister
Myndighetsnämnden
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 96

Dnr 2020/136

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, ersättare i barn- och
utbildningsnämnden och ersättare i gymnasienämnden samt
därav följt fyllnadsval efter Susan Berg (SD)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Susan Berg (SD) från förtroendeuppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, ersättare i barn- och utbildningsnämnden och ersättare i
gymnasienämnden.
Fyllnadsval av ny ledamot till kommunfullmäktige lämnas till länsstyrelsen.
Kommunfullmäktige utser Pia Ellingsworth (SD) till ersättare i barn- och
utbildningsnämnden och bordlägger ärendet om ersättare i gymnasienämnden.

Sammanfattning av ärendet
Susan Berg (SD) har lämnat in en begäran om entledigande från sina förtroendeuppdrag.
Registrerad den 25 maj 2020

Föredragande
Vice ordförande i valberedningen Lisbeth Karlsson (S).

Signature reference: 5ed1b19c-138a-4712-b92f-648b85f32834

Förslag till beslut under sammanträdet
Lisbeth Karlsson (S) föreslår, i enlighet med valberedningens beslut, att kommunfullmäktige
utser Pia Ellingsworth (SD) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden och bordlägger
ärendet om ersättare i gymnasienämnden
Beslut skickas till:
Länsstyrelsen Skåne
Utsedd
Kansliavdelningen/förtroendemannaregister
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasienämnden

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 97

Dnr 2020/153

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i
socialnämnden samt därav föranlett fyllnadsval - Mohammad
Omran (KD)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Mohammad Omran (KD) från uppdraget som ledamot i
socialnämnden.
Kommunfullmäktige utser My Henriksson (KD) till ledamot i socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Mohammad Omran (KD) har lämnat in en begäran om entledigande från sitt
förtroendeuppdrag som ledamot i socialnämnden. Registrerad den 15 juni 2020.

Föredragande
Vice ordförande i valberedningen Lisbeth Karlsson (S).

Förslag till beslut under sammanträdet
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Lisbeth Karlsson (S) föreslår, i enlighet med valberedningens beslut, att kommunfullmäktige
utser My Henriksson (KD) till ledamot i socialnämnden.
Beslut skickas till:
Utsedd
Kansliavdelningen/förtroendemannaregister
Socialnämnden

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 98

Dnr 2020/154

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden och ledamot i Ystad Hamn
Logistik AB samt därav föranlett fyllnadsval - Jimmy
Andersson (M)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Jimmy Andersson (M) från uppdraget som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden och ledamot i Ystad Hamn Logistik AB
Kommunfullmäktige utser Malin Olsson (M) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden och
utser Paula Nilsson (M) till ledamot i Ystad Hamn Logistik AB.

Sammanfattning av ärendet
Jimmy Andersson (M) har lämnat in en begäran om entledigande från sina
förtroendeuppdrag. Registrerad den 15 juni 2020.

Föredragande
Vice ordförande i valberedningen Lisbeth Karlsson.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 5ed1b19c-138a-4712-b92f-648b85f32834

Lisbeth Karlsson (S), föreslår, i enlighet med valberedningens beslut, att kommunfullmäktige
utser Malin Olsson (M) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden och utser Paula Nilsson (M)
till ledamot i Ystad Hamn Logistik AB.

Beslut skickas till:
Utsedd
Kansliavdelningen/förtroendemannaregister
Ystad Hamn Logisitik AB
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 99

Dnr 2020/140

Beslut om att Ystad-Österlenregionens miljöförbund ska
ansvara för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige delegerar ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter HSLF-FS 2020:9 är det smittskyddsläkaren som
efter samråd med kommunen får besluta om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller
kraven i föreskriften. Eftersom smittskyddsläkarna inte tidigare har haft några
tillsynsuppgifter saknar de rutiner och erfarenhet för att kunna bedriva en effektiv tillsyn.
Smittskyddsläkarna har framhållit att de inte är dimensionerade för denna typ av uppgift,
framför allt har de inga uppbyggda processer för att hantera den omfattande mängd
anmälningar om trängsel som allmänheten uppmanats att komma in med.
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Kommunerna bedriver vanligtvis tillsyn på olika områden såsom livsmedels-, alkohol- och
miljöområdet. De har därigenom erfarenhet och kunskap av att vara tillsynsmyndighet mot
denna typ av verksamheter. Det bedöms vara lämpligt att kommunerna får ansvar för att
utöva tillsyn över att bestämmelserna i den nya lagen och anslutande föreskrifter följs.
Tillsynsverksamheten förväntas bli mer hållbar och förenklad genom att kommunerna får
befogenheter att både utföra tillsynen och fatta beslut i ärendena.
Eftersom Ystad-Österlenregionens miljöförbund (YÖM), för Ystads kommuns räkning,
handhar frågor om tillsyn är det lämpligt att även ansvaret för denna form av tillsyn enligt
lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, delegeras till YÖM från och med
den 1 juli 2020 till och med den 31 december 2020. Förbundet har även själv tagit initiativ till
den föreslagna ordningen.
Beslutet om att delegera ansvaret om tillsyn till miljöförbundet berör inte barn. Däremot
givetvis själva frågan om tillsyn.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse från Ystad-Österlenregionens miljöförbund - En ny lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen, lagrådsremiss
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 10 juni 2020
Beslut i kommunstyrelsen 17 juni 2020 § 140

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 99

Dnr 2020/140

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera ansvaret för tillsyn enligt lagen
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till Ystad-Österlenregionens
miljöförbund.
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Beslut skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 100

Dnr 2020/106

Godkännande av exploateringsavtal gällande detaljplan för
Lilla Tvären 1:12 (Statarlängorna)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige fastställer exploateringsavtalet gällande detaljplanen Lilla Tvären 1:12
(statarlängorna).

Sammanfattning av ärendet
Begäran om detaljplan inom i juli 2018 från Seamul Invest AB. Pågående detaljplan för
Lilla Tvären 1:12 (statarlängorna) syftar till att använda fastigheten för bostadsändamål,
ordna lämplig tillfart till fastigheten samt breddning av del av Källesjövägen. Planerad
bebyggelse innefattar 11 bostäder.
Exploateringsavtal gällande detaljplanen för Lilla Tvären 1:12 har tagits fram och
undertecknats av exploatören Seamul Invest AB, org.nr. 556821–8456. Exploateringsavtalet
syfte är att fastställa förutsättningar för detaljplanen och exploateringen av fastigheten Lilla
Tvären 1:12 samt reglera de kostnader som uppkommer vid en exploatering av området så
som breddningen av Källesjövägen samt infarten till fastigheten Lilla Tvären 1:12.

Beslutsunderlag



Signature reference: 5ed1b19c-138a-4712-b92f-648b85f32834





Översiktskarta för planområdet
Exploateringsavtal gällande detaljplan för Lilla Tvären 1:12, undertecknad av
Seamul Invest AB
Tjänsteskrivelse av exploateringsingenjör Ida Olofsson den 28 februari 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 6 maj 2020 § 51
Beslut i kommunstyrelsen 25 maj 2020 § 113

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa exploateringsavtalet gällande
detaljplanen Lilla Tvären 1:12 (statarlängorna).

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Mark-och exploateringschef Andreas Olsson
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 101

Dnr 2020/107

Revidering av PBL-taxa 2020 för Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till PBL-taxa 2020 för Ystads kommun.
Kommunfullmäktiga beslutar att den reviderade taxan ska gälla för ärenden inkomna
från 1 januari 2020.
Sveriges Kommuner och Regioner lämnar rekommendationer rörande PBL-taxa.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog november 2019 en ny PBL-taxa för Ystads kommun. Taxan
omfattar samtliga åtgärder som kommunen enligt plan- och bygglagen (PBL) har rätt att ta
ut avgifter för. Utöver dessa åtgärder omfattar taxan också uppdragsverksamhet inom kartoch mätområdet, tillhandahållande av primärkartor, avgifter för skanning, kopiering och
utskrifter samt avgifter för strandskyddsärenden.
Marknad- och näringslivsenheten inom kommunen har i arbetet med tilldelning av mark
inom Öja verksamhetsområde uppmärksammat att taxan för planavgifter för byggnader
som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader (tabell B2 i taxan) saknar
en begränsning för hur höga avgifterna kan bli. Det innebär att avgiften teoretiskt sett kan
bli hur hög som helst, och det innebär också att avgifterna blir oproportionerligt höga för
stora byggnader.
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För att få bort de orimliga effekterna har ett förslag till reviderad taxetabell B2 tagits fram.
Avgiften för ärenden av typ B 2.3, B 2.4, B 2.7 och B 2.8 har reducerats och en högsta
tillåten avgift har införts.
Eftersom förslaget är gynnande för byggherren föreslås det att beslutet ska gälla alla ärenden
som inkommit från 1 januari 2020.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 101

Dnr 2020/107

Beslutsunderlag






Beslut i kommunfullmäktige antagande av PBL-taxa 2020 för Ystads kommun
den 21 november 2019 § 216
PBL-taxa 2020 för Ystads kommun, taxetabell B2, reviderad februari 2020
Tjänsteskrivelse av stadsarkitekt Leila Ekman den 20 februari 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 6 maj 2020 § 50
Beslut kommunstyrelsen 25 maj 2020 § 116

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat förslag till PBL-taxa 2020
för Ystads kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga besluta att den reviderade taxan ska gälla för
ärenden inkomna från 1 januari 2020.
Sveriges Kommuner och Regioner lämnar rekommendationer rörande PBL-taxa.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 102

Dnr 2020/131

Förslag till taxa för grävning i allmän platsmark samt taxa för
TA-plan
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar taxa för grävning i allmän platsmark samt taxa för
trafikanordningsplan att gälla från och med den 1 juli 2020 och att fullmäktige ska delegera
rätten till samhällsbyggnadsnämnden att anpassa taxan till prisutvecklingen i enlighet med
konsumentprisindex.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om en uppdatering av grävningsbestämmelserna den
18 maj 2016, § 106. I uppdateringen tydliggjordes vem som är ansvarig gentemot kommunen,
dennes ansvar gentemot tredje man och rutiner för besiktning och garantier.
Det behöver göras en höjning av taxa för grävning i allmän platsmark för att täcka
kommunens kostnader för skador vid grävning efter garantitidens slut samt tillägg av taxa för
trafikanordningsplan (TA-plan).
Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 20 maj 2020 taxa för grävning i allmän platsmark
samt ny taxa för trafikanordningsplan.
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Beslutsunderlag









Riktlinjer för Grävningsbestämmelser för Ystads kommun
Taxa för grävning på allmän platsmark samt taxa för TA-plan
Jämförelser av taxor mellan olika kommuner
Tjänsteskrivelse av arbetsledare Alf Qvint 2 april 2020
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 20 maj 2020 § 77
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 27 maj 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 3 juni 2020 § 71
Beslut i kommunstyrelsen 17 juni 2020 § 142

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för grävning i allmän platsmark
samt taxa för trafikanordningsplan att gälla från och med den 1 juli 2020 och att fullmäktige
ska delegera rätten till samhällsbyggnadsnämnden att anpassa taxan till prisutvecklingen i
enlighet med konsumentprisindex.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 102

Dnr 2020/131

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 103

Dnr 2020/129

Avgifter för uteservering under 2020
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige upphäver avgiften för markupplåtelse på allmän platsmark för
uteserveringar under perioden den 1 juli 2020 till och med den 31 december 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden ska hantera kostnaden inom
den befintliga budgetramen för år 2020.

Jäv
Michael Michaelsen (SD) anmäler jäv.

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 har
kommunfullmäktige beslutat att upphäva avgiften för uteserveringar under mars till och med
juni 2020. Eftersom konsekvenserna av pandemin beräknas få effekter under hela 2020
föreslås kommunfullmäktige att tillfälligt upphäva avgiften för markupplåtelser på allmän
platsmark för uteserveringar (gångbaneserveringar) under perioden den 1 juli 2020 till och
med den 31 december 2020. För det ursprungliga beslutet om avgift för uteserveringar 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.
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Beslutsunderlag




Kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2013 § 175
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 22 maj 2020
Beslut i kommunstyrelsen 27 maj 2020 § 126

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva avgiften för markupplåtelse på
allmän platsmark för uteserveringar under perioden den 1 juli 2020 till och med den 31
december 2020.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att samhällsbyggnadsnämnden ska
hantera kostnaden inom den befintliga budgetramen för år 2020
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Signature reference: 5ed1b19c-138a-4712-b92f-648b85f32834

KF § 103
Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur

2020-06-17
Dnr 2020/129

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 104

Dnr 2020/116

Ansvarsfrihet för Ystads kommuns ledamöter i Tomelilla,
Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd 2019
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen för Tomelilla, Ystad och Sjöbo
för år 2019.
Kommunfullmäktige beviljar, mot bakgrund av revisionsberättelsen, Ystads kommuns
ledamöter i Tomelilla, Ystads och Sjöbo överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för år 2019.

Sammanfattning av ärendet
Revisonen har lämnat revisionsberättelse över granskningen av Tomelilla, Ystad och Sjöbo
överförmyndarnämnd. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Tomelilla kommuns
förtroendevalda revisorer har granskat räkenskaperna.
Det är en uppgift för kommunfullmäktige att ta ställning till om Ystads kommuns
ledamöterna i Tomelilla, Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd ska beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag


Revisionsberättelse för Tomelilla, Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd 2019, 29
april 2020

Signature reference: 5ed1b19c-138a-4712-b92f-648b85f32834

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen för Tomelilla, Ystad och Sjöbo för år
2019.
Kommunfullmäktige beviljar, mot bakgrund av revisionsberättelsen, Ystads kommuns
ledamöter i Tomelilla, Ystads och Sjöbo överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för år 2019.
Beslut skickas till:
Tomelilla, Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd
Tomelilla kommun
Sjöbo kommun

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 105

Dnr 2020/135

Revidering av parkeringsavgifter i Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar revideringen av parkeringsavgifter i Ystads kommun att gälla från
den 1 juli 2020.
Kommunfullmäktige ger myndighetsnämnden i uppdrag att ta fram ny lokal trafikföreskrift
med de nya parkeringsavgifterna.
Taxa 1 (röd biljett) 14 kronor per timme inklusive moms
Taxa 2 (blå biljett) 10 kronor per timme inklusive moms
Taxa 3 (gul biljett) 5 kronor per timme inklusive moms med möjlighet till alternativen
20 kronor inklusive moms per avgiftsbelagd 24 timmars period samt 520 kronor inklusive
moms per 30 dygn

Sammanfattning av ärendet
I Ystad tas parkeringsavgift ut enligt taxa 1, 2 och 3. I taxa 3, gul zon är parkeringsavgiften
5 kronor per timme. Men för att underlätta för pendlare och boende finns tillägget att betala
20 kronor per avgiftsbelagd 24 timmars period eller 520 kronor per 30 dygn. För de som inte
använder sin bil dagligen finns då möjligheten att lösa en 30-dyngs biljett för 520 kronor och
sen behöver bilen inte flyttas förrän efter 30 dygn.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 20 maj 2020 godkänt revideringen av parkeringsavgifter i
Ystads kommun.

Beslutsunderlag
Signature reference: 5ed1b19c-138a-4712-b92f-648b85f32834










Beslut i kommunfullmäktige 20 december 2007 Förslag till höjning av
parkeringsavgifter
Beslut i kommunfullmäktige 15 april 2010-04-15 Förslag till höjning av
parkeringsavgifter på grund av ändrade momsregler och förändring av taxor i
samband med "ystad centrum, Parkeringsplan"
Beslut i kommunfullmäktige 17 december 2015 § 174 Parkeringstaxa röd zon 2016
Tjänsteskrivelse av trafikingenjör Tobias Gustafsson 16 april 2020
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 20 maj 2020 § 79 Revidering av
parkeringsavgifter i Ystads kommun
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 27 maj 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 3 juni 2020 § 73
Beslut i kommunstyrelsen 17 juni 2020 § 144

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 105

Dnr 2020/135

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revideringen av parkeringsavgifter i
Ystads kommun att gälla från den 1 juli 2020.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge myndighetsnämnden i uppdrag att ta
fram ny lokal trafikföreskrift med de nya parkeringsavgifterna.
Taxa 1 (röd biljett) 14 kronor per timme inklusive moms
Taxa 2 (blå biljett) 10 kronor per timme inklusive moms
Taxa 3 (gul biljett) 5 kronor per timme inklusive moms med möjlighet till alternativen
20 kronor inklusive moms per avgiftsbelagd 24 timmars period samt 520 kronor inklusive
moms per 30 dygn

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 106

Dnr 2020/120

Delårsrapport 31 mars 2020 Ystad-Österlenregionens
miljöförbund
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 31 mars 2020 för Ystad-Österlenregionens
miljöförbund.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutade den 20 april 2020 att
godkänna delårsbokslutet för första kvartalet 2020 och överlämna den till
medlemskommunerna för behandling.

Beslutsunderlag






Budgetuppföljning 31 mars 2020
Delårsrapport 31 mars 2020
Beslut i Ystad-Österlenregionens miljöförbund 20 april 2020 § 50
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 20 maj 2020
Beslut i kommunstyrelsen 25 maj 2020 § 119

Förslag till beslut

Signature reference: 5ed1b19c-138a-4712-b92f-648b85f32834

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 31 mars 2020 för
Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Beslut skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Simrishamns kommun
Tomelilla kommun

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 107

Dnr 2020/92

Återremitterat ärende; Begäran om att få sälja fastigheter
Vemmenhög 1, Liv 4, Malmö 3 och Torna 1
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner förslaget att avyttra fastigheterna Vemmenhög 1, Liv 4,
Malmö 3 samt Torna 1.

Reservation
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet i sin helhet.
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet att låta sälja
fastigheterna Vemmenhög 1 och Malmö 3.
I lokalerna i Vemmenhög 1 bedrivs kommunal verksamhet till 100%.
Vuxenutbildningen bör utöka sin verksamhet och aktivt delta i den omställningsprocess av
personal som den nuvarande pandemin för med sig.
Kulturskolan i Ystad har genom aktiv politik utvecklats till den verksamhet den är idag. En
verksamhet som genom profilering också gör inte bara enskilda personer berömda och
erkända kulturpersonligheter utan som också gör Ystads kommun till en erkänd kulturell
stad.
Verksamheterna i Vemmenhög 1 förväntas utöka. Konsekvenserna av det blir att Ystads
kommun säljer en fastighet som vi sedan måste hyra. Med utökad verksamhet följer utökad
hyra. En konsekvens som inte gynnar ekonomin långsiktigt.
Med anledning av detta reserverar vi oss emot beslutet av försäljning av Vemmenhög 1.
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Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 14 maj 2020 att återremittera ärendet om att sälja
fastigheterna Vemmenhög 1, Liv 4, Malmö 3 samt Torna 1. Grunden för återremissen var att
överväga om kommunen ska sälja sådana fastigheter i vilka kommunen bedriver verksamhet
och utreda vilka risker det finns med en sådan försäljning. I frågan om Malmö 3 var grunden
för återremissen att klargöra var Skånska Dragonregementets samling ska lokaliseras.
Förvaltningens bedömning är sammantaget att försäljningen av de aktuella fastigheterna är
nödvändig för att hantera den ekonomiska situationen och fastigheterna lämpar sig väl för
försäljning. Risken för förändringar i de befintliga hyresavtalen bedöms som liten, särskilt
med beaktande av att delar av den befintliga kommunala verksamheten som bedrivs i
lokalerna är ett av skälen för intressentens vilja att investera i fastigheterna. Ett arbete för
smart och effektiv fastighetshantering inom kommunen pågår som dels innebär att
verksamheters behov av lokaler kan hanteras, dels en viss omallokering av befintliga
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 107
Dnr 2020/92
verksamheter för att få bättre kontroll över kostnaderna. Detta gäller givetvis även för
verksamheterna i de aktuella fastigheterna.

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
Beslut i kommunfullmäktige den 14 maj § 86
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 25 maj 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 3 juni 2020 § 66
Beslut i kommunstyrelsen 17 juni 2020 § 146

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget att avyttra
fastigheterna Vemmenhög 1, Liv 4 samt Torna 1.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastigheten Malmö 3 inte ska avyttras.

Signature reference: 5ed1b19c-138a-4712-b92f-648b85f32834

Förslag till beslut under sammanträdet
Kristina Bendz (M) yrkar bifall till försäljning av samtliga fastigheter.
Cecilia Magnusson Svärd (S) yrkar avslag på försäljning av fastigheterna Vemmenhög 1 och
Malmö 3.
Håkan Eriksson (C) yrkar avslag på försäljning av fastigheterna Vemmenhög 1 och Malmö 3.
Annika Weitner (V) yrkar avslag på försäljning av samtliga fastigheter.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar avslag på försäljning av fastigheterna Vemmenhög 1 och
Malmö 3.
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till försäljning av samtliga fastigheter.
Mårten Mårtensson (S) yrkar avslag på försäljning av fastigheterna Vemmenhög 1 och
Malmö 3.
Sverker Meyer (M) yrkar bifall till försäljning av samtliga fastigheter.
Kevin Rasmussen (S) yrkar avslag på försäljning av fastigheterna Vemmenhög 1 och Malmö
3.

Beslutsgång
Ordföranden frågar först om Vemmenhög 1 ska avyttras eller behållas och finner att
kommunfullmäktige beslutat att fastigheten ska avyttras.
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
KF § 107
Omröstning begärs.

2020-06-17
Dnr 2020/92

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA = avyttra fastigheten
NEJ = behålla fastigheten
Med 16 JA-röster och 15 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att fastigheten ska
avyttras.
Ordföranden frågar först om Liv 4 ska avyttras eller behållas och finner att
kommunfullmäktige beslutat att fastigheten ska avyttras.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA = avyttra fastigheten
NEJ = behålla fastigheten
Med 17 JA-röster, 2 NEJ-röster och 12 som avstår beslutar kommunfullmäktige att
fastigheten ska avyttras.
Ordföranden frågar först om Malmö 3 ska avyttras eller behållas och finner att
kommunfullmäktige beslutat att fastigheten ska avyttras.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA = avyttra fastigheten
NEJ = behålla fastigheten

Signature reference: 5ed1b19c-138a-4712-b92f-648b85f32834

Med 16 JA-röster och 15 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att fastigheten ska
avyttras.
Ordföranden frågar först om Torna 1 ska avyttras eller behållas och finner att
kommunfullmäktige beslutat att fastigheten ska avyttras.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA = avyttra fastigheten
NEJ = behålla fastigheten
Med 18 JA-röster och 2 NEJ-röster och 11 som avstår beslutar kommunfullmäktige att
fastigheten ska avyttras.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Signature reference: 5ed1b19c-138a-4712-b92f-648b85f32834

KF § 107
Beslut skickas till:
Ystads Industrifastigheter AB

Justerares signatur

2020-06-17
Dnr 2020/92

KF § 107/2020-06-17
Återremitterat ärende; Begäran om att få sälja fastigheter Vemmenhög 1, Liv 4, Malmö 3 och
Torna 1
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Ja för att sälja Vemmenhög 1, Nej för att behålla.
Henrik Plantin (M)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Johan Wahlgren (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Mohammad Omran (KD)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Adrian Magnusson (S)
Lisbeth Karlsson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Marcus Bräutigam (MP)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)

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
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Rösta Ja för att sälja Liv 4, Nej för att behålla.
Henrik Plantin (M)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Johan Wahlgren (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Mohammad Omran (KD)
Marcus Bräutigam (MP)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Adrian Magnusson (S)
Lisbeth Karlsson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Terese Grahn (S)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår

Rösta Ja för att sälja Malmö 3, Nej för att behålla.
Henrik Plantin (M)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Johan Wahlgren (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Mohammad Omran (KD)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Adrian Magnusson (S)
Lisbeth Karlsson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Marcus Bräutigam (MP)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)

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
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Rösta Ja för att sälja Torna 1, Nej för att behålla.
Henrik Plantin (M)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Johan Wahlgren (M)
Ingrid Ek (S)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Mohammad Omran (KD)
Marcus Bräutigam (MP)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Adrian Magnusson (S)
Lisbeth Karlsson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Mårten Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Terese Grahn (S)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 108

Dnr 2020/98

Ändring i reglementen för kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden m a a Inriktningen på
hållbarhetsutskottets arbete
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att lydelsen i 18 § kommunstyrelsens reglemente ska vara
följande:
Kommunstyrelsen ska ansvara för det strategiska hållbarhetsarbetet vilket inkluderar
ansvaret för övergripande styrdokument, ansvaret för att lägga fram förslag till
energiplan enligt lagen om kommunal energiplanering och energi- och
klimatrådgivning.
I 7 § första stycket samhällsbyggnadsnämndens reglemente ska följande tillägg anges:
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för kommunens miljöarbete kopplat till
dessa frågor. Exempel på sådana frågor kan vara natur- och vattenvård, kustskydd och
erosionsfrågor samt åtgärder för att hantera klimatförändringar
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Sammanfattning av ärendet
Hållbarhetsutskottets uppdrag är att arbeta strategiskt med frågor om hållbarhet utifrån det
sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektivet. Därför föreslås utskottet att förändra sin
arbetsmetod till att arbeta mer tematiskt under 5-6 tillfällen per år. Vid dessa tillfällen ska det
vara möjligt att inhämta information om hållbarhetsarbetet i kommunkoncernen, följa upp
arbetet samt inhämta kunskap och inspiration. Utskottet kan också fungera som
remissinstans när nämnder eller bolag arbetar med hållbarhetsfrågor ur olika perspektiv.
Under de år det är aktuellt att besluta om nya program kan det finnas anledning att utskottet
sammanträder oftare. Utskottet råder själv över respektive års temadagar. Förvaltningen
utformar innehållet i dessa enligt utskottets önskemål. En konsekvens av en sådan
arbetsmetod är att de mer konkreta miljöfrågorna överförs till samhällsbyggnadsnämnden, till
exempel olika remisser, projekt för att hantera invasiva arter, kustskydd, våtmarker m.m.
Ärendet berör inte barn eller unga eftersom det handlar om hur kommunen organisatoriskt
arbetar med frågorna om hållbarhet.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 8 april 2020
Beslut i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott den 14 april 2020 § 12
Beslut i kommunstyrelsen 27 maj 2020 § 104

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 108

Dnr 2020/98

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lydelsen i 18 § kommunstyrelsens
reglemente ska vara följande:
Kommunstyrelsen ska ansvara för det strategiska hållbarhetsarbetet vilket inkluderar
ansvaret för övergripande styrdokument, ansvaret för att lägga fram förslag till
energiplan enligt lagen om kommunal energiplanering och energi- och
klimatrådgivning.
I 7 § första stycket samhällsbyggnadsnämndens reglemente ska följande tillägg anges:
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för kommunens miljöarbete kopplat till
dessa frågor. Exempel på sådana frågor kan vara natur- och vattenvård, kustskydd och
erosionsfrågor samt åtgärder för att hantera klimatförändringar

Förslag till beslut under sammanträdet
Gunilla Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sverker Meyer (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslut skickas till:
Kansliavdelningen/författningssamling
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 109

Dnr 2020/111

Översyn av taxor inom nämndens ansvarsområde för
fritidsverksamhet
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar följande taxor för aktivitetsytor inom barn och
utbildningsnämndens fritidsverksamhet: Föreslagna taxeförändringar gäller fr.o.m.
1 januari 2021.
Gymnastiksalar
Träning kommunens föreningar, ändras för senior från 40 kronor/timme till 45
kronor/timme.
Sporthallar
Träning kommunens föreningar, ändras för seniorer från 50 kronor/timme till 55
kronor/timme.
Träning utomkommunala kunder ändras från 400 kronor/timme till 450 kronor/timme.
Match utomkommunala kunder ändras från 400 kronor/timme till 450 kronor/timme.
Ystad Arena – A1, A2 och B-hall
Träning kommunens föreningar, ändras för seniorer från 55 kronor/timme till 60
kronor/timme.
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Sandskogens idrottsplats
Träning kommunens föreningar, Fotbollsplan och löparbanor (Friidrottsanläggning) 45
kronor/timme.
Övriga lokaler
Orkestersal Kulturskolan (Klassrum 222), kommunens föreningar ändras från 30
kronor/timme till 60 kronor/timme.

Reservation
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet och anför följande. Vänsterpartiet reserverar sig
mot höjningarna av taxor inom fritidsverksamhet. Dessa höjningar, som inte är av
indexkaraktär, drabbar främst seniora utövare. Vi menar istället att det är av vikt i dessa
Corona-tider att stötta föreningslivet.
Vänsterpartiets förslag av budget inför 2020 hade gjort att denna höjning inte var nödvändig.
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 109

Dnr 2020/111

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden gjorde en översyn av taxor inom nämndens ansvarsområde
för fritidsverksamhet i april 2019. Enligt beslutet ska det göras en årlig översyn av taxorna
som ska redovisas i nämnden innan budgetberedningen samt att taxor ska indexuppräknas
varje år.
Kommunstyrelsen gav samtliga nämnder i uppdrag (augusti 2019) att fortsätta översynen av
taxor, avgifter och arrenden. Vidare uppmanades nämnderna att sträva efter att, så långt det
är lämpligt, tillse att taxorna, avgifter och arrenden framöver indexregleras.
Förvaltningen har gjort en översyn och lämnar förslag på vissa justeringar för taxor och
avgifter. Ändringarna framgår i beslutsunderlaget (Taxor för barn- och utbildningsnämndens
aktivitetsytor inom nämnden ansvarsområde för fritidsverksamhet) där de markerats med röd
text.

Beslutsunderlag









Beslut från kommunstyrelsen den 28 augusti 2019, § 159
Tjänsteskrivelse av Alexander Strömberg, fritidskonsulent den 14 april 2020
Beslut från barn- och utbildningsnämnden den 25 april 2019 § 60
Beslut från barn- och utbildningsnämnden den 22 april 2020 § 66
Taxor för barn- och utbildningsnämndens aktivitetsytor inom nämnden
ansvarsområde för fritidsverksamhet
Barnchecklista
Tjänsteskrivelse av controller Jan Bengtsson 19 maj 2020
Beslut i kommunstyrelsen 25 maj 2020 § 117

Förslag till beslut

Signature reference: 5ed1b19c-138a-4712-b92f-648b85f32834

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå föreslagna ändringar i taxor för
aktivitetsytor inom nämndens verksamhetsområde (fritidsverksamhet).

Förslag till beslut under sammanträdet
Gunilla Andersson (M) yrkar bifall till kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.
Anja Edvardsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Isaksson yrkar bifall kultur- och utbildningsförvaltningens förslag utom ändringen
för Övriga lokaler där taxan ska vara 60 kr/timmen.
Håkan Eriksson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Annika Weitner (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 109

Dnr 2020/111

Beslutsgång
Ordföranden frågar fullmäktige om kultur- och utbildningsförvaltningens förslag för taxa för
gymnastiksalar ska bifallas eller om kommunstyrelsens förslag ska bifallas och finner att
kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till taxa för gymnastiksalar vinner bifall.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA = kultur- och utbildningsförvaltningens förslag
NEJ = kommunstyrelsens förslag
Med 16 JA-röster och 15 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla kultur- och
utbildningsförvaltningens förslag för taxa för gymnastiksalar.
Ordföranden frågar fullmäktige om kultur- och utbildningsförvaltningens förslag för taxa för
sporthallar ska bifallas eller om kommunstyrelsens förslag ska bifallas och finner att kulturoch utbildningsförvaltningens förslag till taxa för sporthallar vinner bifall.
Omröstning begärs.
JA = kultur- och utbildningsförvaltningens förslag
NEJ = kommunstyrelsens förslag
Med 16 JA-röster och 15 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla kultur- och
utbildningsförvaltningens förslag för taxa för sporthallar.
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Ordföranden frågar fullmäktige om kultur- och utbildningsförvaltningens förslag för taxa för
Ystad Arena – A1, A2 och B-hall ska bifallas eller om kommunstyrelsens förslag ska bifallas
och finner att kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till taxa för Ystad Arena – A1, A2
och B-hall vinner bifall.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA = kultur- och utbildningsförvaltningens förslag
NEJ = kommunstyrelsens förslag
Med 16 JA-röster och 15 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla kultur- och
utbildningsförvaltningens förslag för taxa för Ystad Arena – A1, A2 och B-hall.
Ordföranden frågar fullmäktige om kultur- och utbildningsförvaltningens förslag för taxa för
Sandskogens idrottsplats ska bifallas eller om kommunstyrelsens förslag ska bifallas och
Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 109
Dnr 2020/111
finner att kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till taxa för Sandskogens idrottsplats
vinner bifall.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA = kultur- och utbildningsförvaltningens förslag
NEJ = kommunstyrelsens förslag
Med 16 JA-röster och 15 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla kultur- och
utbildningsförvaltningens förslag för taxa för Sandskogens idrottsplats.
Ordföranden frågar fullmäktige om kultur- och utbildningsförvaltningens förslag för taxa för
övriga lokaler ska bifallas, om kommunstyrelsens förslag ska bifallas eller om Jan-Åke
Isakssons förslag ska bifallas och finner att kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till
taxa för övriga lokaler vinner bifall.
Omröstning begärs.
Ordföranden utser kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till huvudförslag och frågar
därefter om kommunstyrelsens förslag eller Jan-Åke Isakssons förslag ska utgöra motförslag
till huvudförslaget och finner att Jan-Åke Isakssons förslag ska vara motförslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA = Jan-Åke Isakssons förslag
NEJ = kommunstyrelsens förslag
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Med 16 JA-röster och 15 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att Jan-Åke Isakssons
förslag ska vara motförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA = kultur- och utbildningsförvaltningens förslag
NEJ = Jan-Åke Isakssons förslag
Med 0 JA-röster 16 NEJ-röster och 15 som avstår beslutar kommunfullmäktige att bifalla
Jan-Åke Isakssons förslag till taxa för övriga lokaler.
Beslut skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden

Justerares signatur

KF § 109 den 17 juni 2020
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Översyn av taxor inom nämndens ansvarsområde för fritidsverksamhet - gymnastiksalar
Rösta Ja för att bifalla tjänstemannaförslag, Nej för att bifalla bun:s förslag.
Henrik Plantin (M)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Johan Wahlgren (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Mohammad Omran
(KD)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen
(SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson
(SD)
Adrian Magnusson (S)
Lisbeth Karlsson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia MagnussonSvärd (S)
Marcus Bräutigam (MP)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Eva Bramsvik
Håkansson (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)

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
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Översyn av taxor inom nämndens ansvarsområde för fritidsverksamhet - sporthallar
Rösta Ja för att bifalla tjänstemannaförslag, Nej för att bifalla bun:s förslag.
Henrik Plantin (M)
Ja
Kristina Bendz (M)
Ja
Sverker Meyer (M)
Ja
Gunilla Andersson (M) Ja
Christian Persson (M) Ja
Johan Wahlgren (M)
Ja
Ingemar Andersson (M) Ja
Stefan Engdahl (M)
Ja
Per-Olof Lind (L)
Ja
Mohammad Omran
Ja
(KD)
Jan-Åke Isaksson (SD) Ja
Paul Svensson (SD)
Ja
Michael Michaelsen
Ja
(SD)
Anna Sjöland (SD)
Ja
Göran Björk (SD)
Ja
Leif Olsson Svensson
Ja
(SD)
Adrian Magnusson (S) Nej
Lisbeth Karlsson (S)
Nej
Kevin Rasmussen (S) Nej
Ingrid Ek (S)
Nej
Mårten Mårtensson (S) Nej
Roger Jönsson (S)
Nej
Anja Edvardsson (S)
Nej
Cecilia MagnussonNej
Svärd (S)
Marcus Bräutigam (MP) Nej
Terese Grahn (S)
Nej
Lars Toftemar (-)
Nej
Annika Weitner (V)
Nej
Eva Bramsvik
Nej
Håkansson (C)
Martin Andersson (C) Nej
Håkan Eriksson (C)
Nej
Ystad Arena – A1, A2 och B-hall
Rösta Ja för att bifalla tjänstemannaförslag, Nej för att bifalla bun:s förslag
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Henrik Plantin (M)
Ja
Kristina Bendz (M)
Ja
Sverker Meyer (M)
Ja
Gunilla Andersson (M) Ja
Christian Persson (M) Ja
Johan Wahlgren (M)
Ja
Ingemar Andersson (M) Ja
Stefan Engdahl (M)
Ja
Per-Olof Lind (L)
Ja
Mohammad Omran
Ja
(KD)
Jan-Åke Isaksson (SD) Ja
Paul Svensson (SD)
Ja
Michael Michaelsen
Ja
(SD)
Anna Sjöland (SD)
Ja
Göran Björk (SD)
Ja
Leif Olsson Svensson
Ja
(SD)
Adrian Magnusson (S) Nej
Lisbeth Karlsson (S)
Nej
Kevin Rasmussen (S) Nej
Ingrid Ek (S)
Nej
Mårten Mårtensson (S) Nej
Roger Jönsson (S)
Nej
Anja Edvardsson (S)
Nej
Cecilia MagnussonNej
Svärd (S)
Marcus Bräutigam
Nej
(MP)
Terese Grahn (S)
Nej
Lars Toftemar (-)
Nej
Annika Weitner (V)
Nej
Eva Bramsvik
Nej
Håkansson (C)
Martin Andersson (C) Nej
Håkan Eriksson (C)
Nej
Sandskogens IP Rösta Ja för att bifalla tjänstemannaförslag, Nej för att bifalla bun.
Henrik Plantin (M)
Kristina Bendz (M)

Ja
Ja
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Sverker Meyer (M)
Ja
Gunilla Andersson (M) Ja
Christian Persson (M) Ja
Johan Wahlgren (M) Ja
Ingemar Andersson (M) Ja
Stefan Engdahl (M)
Ja
Per-Olof Lind (L)
Ja
Mohammad Omran
Ja
(KD)
Jan-Åke Isaksson (SD) Ja
Paul Svensson (SD)
Ja
Michael Michaelsen
Ja
(SD)
Anna Sjöland (SD)
Ja
Göran Björk (SD)
Ja
Leif Olsson Svensson
Ja
(SD)
Adrian Magnusson (S) Nej
Lisbeth Karlsson (S)
Nej
Kevin Rasmussen (S) Nej
Ingrid Ek (S)
Nej
Mårten Mårtensson (S) Nej
Roger Jönsson (S)
Nej
Anja Edvardsson (S) Nej
Cecilia MagnussonNej
Svärd (S)
Marcus Bräutigam
Nej
(MP)
Terese Grahn (S)
Nej
Lars Toftemar (-)
Nej
Annika Weitner (V)
Nej
Eva Bramsvik
Nej
Håkansson (C)
Martin Andersson (C) Nej
Håkan Eriksson (C)
Nej
Övriga hallar
Rösta Ja för att utse sd:s förslag till motförslag, nej för att utse s förslag till motförslag
Henrik Plantin (M)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)

Ja
Ja
Ja
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Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Johan Wahlgren (M)
Ingemar Andersson
(M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Mohammad Omran
(KD)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen
(SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson
(SD)
Adrian Magnusson (S)
Lisbeth Karlsson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia MagnussonSvärd (S)
Marcus Bräutigam
(MP)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Eva Bramsvik
Håkansson (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)

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

Övriga hallar huvudvotering Rösta Ja för att bifalla tjänstemannaförslag, Nej för att bifalla
sd:s förslag.
Henrik Plantin (M)
Kristina Bendz (M)

Nej
Nej
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Sverker Meyer (M)
Nej
Gunilla Andersson (M) Nej
Christian Persson (M) Nej
Johan Wahlgren (M) Nej
Ingemar Andersson
Nej
(M)
Stefan Engdahl (M)
Nej
Per-Olof Lind (L)
Nej
Mohammad Omran
Nej
(KD)
Jan-Åke Isaksson (SD) Nej
Paul Svensson (SD)
Nej
Michael Michaelsen
Nej
(SD)
Anna Sjöland (SD)
Nej
Göran Björk (SD)
Nej
Leif Olsson Svensson
Nej
(SD)
Adrian Magnusson (S) Avstår
Lisbeth Karlsson (S) Avstår
Kevin Rasmussen (S) Avstår
Ingrid Ek (S)
Avstår
Mårten Mårtensson (S) Avstår
Roger Jönsson (S)
Avstår
Anja Edvardsson (S) Avstår
Cecilia MagnussonAvstår
Svärd (S)
Marcus Bräutigam
Avstår
(MP)
Terese Grahn (S)
Avstår
Lars Toftemar (-)
Avstår
Annika Weitner (V) Avstår
Eva Bramsvik
Avstår
Håkansson (C)
Martin Andersson (C) Avstår
Håkan Eriksson (C)
Avstår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 110

Dnr 2020/132

Förslag till nya regler för bidrag till enskilda vägar
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar nya regler för bidrag till enskilda vägar att gälla från och med den
1 juli 2020.

Reservation
Socialdemokraterna och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till nya regler för bidrag till enskilda
vägar inom Ystads kommun. I de nya reglerna föreslås att det särskilda bidraget för
förbättrings- och beläggnings-arbeten utgår. Driftsbidrag finns kvar som idag för
statsbidragsberättigade vägar och icke statsbidrags-berättigade vägar. Enligt kommunala
redovisningsprinciper får en kommun inte investera i annans fastighet. Därför kan
kommunen inte använda investeringsmedel för att ge bidraget för förbättrings- och
beläggningsarbeten.
De nya reglerna för bidrag till enskilda vägar föreslås helt ersätta de gamla regler som
kommunfullmäktige beslutade 1971 samt samhällsbyggnadsnämndens beslut den 18
september 2008, § 150 om utökat stöd till vägföreningar gällande underhåll på statliga
enskilda vägar. Därmed är också skrivelsen från 2011 inte längre relevant och upphör att
gälla.
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Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 20 maj 2020 nya regler för bidrag till enskilda
vägar.

Beslutsunderlag








Kommunfullmäktiges beslut från den 18 februari 1971 § 33 Förslag till allmänna
vilkor för kommunal bidragsgivning till enskild väghållning inom Ystads kommun
Sambn 18 september 2008 § 150 Utökat stöd till vägföreningar gällande underhåll på
statliga enskilda vägar
Tjänsteskrivelse av trafikingenjör Tobias Gustafsson 30 april 2020
Föreslagna förändringar i rött - Regler för bidrag för enskilda vägar inom Ystads
kommun
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 22 april 2020 § 42
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 27 maj 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 3 juni 2020 § 72
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Sammanträdesdatum
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2020-06-17

KF § 110
Dnr 2020/132
 Beslut i kommunstyrelsen 17 juni 2020 § 143

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå nya regler för bidrag till enskilda
vägar.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Kevin Rasmussen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Eva Bramsvik Håkansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Annika Weitner (V) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot samhällsbyggnadsnämndens förslag och
finner att kommunstyrelsens förslag vinner bifall.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA = kommunstyrelsens förslag
NEJ = samhällsbyggnadsnämndens förslag
Med 14 JA-röster och 17 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige enligt
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
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Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur

Omröstningslista KF § 110 den 17 juni 2020
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Förslag till nya regler för bidrag till enskilda vägar
Rösta Ja för att bifalla kommunstyrelsens förslag, Nej för att bifalla
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Adrian Magnusson (S)
Lisbeth Karlsson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Marcus Bräutigam (MP)
Terese Grahn (S)
Lars Toftemar (-)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Martin Andersson (C)
Håkan Eriksson (C)
Henrik Plantin (M)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Johan Wahlgren (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Mohammad Omran (KD)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Annika Weitner (V)

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 111

Dnr 2020/125

Flytt av investeringsbudget avseende kustskyddsåtgärder
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att ej nyttjad budget avseende renoveringen av
Almhövden/badbryggan i Löderups strandbad får användas till att renovera brygga 2 och 3 i
Sandskogen som behöver akut underhåll. Av den totala budgeten som tillägnats renoveringen
av Almhövden/badbryggan på 8,3 mkr förväntas preliminärt ca 1,4 mkr inte behöva
användas. Outnyttjade medel efter att investeringsutfallet är konstaterat föreslås att användas
till renoveringen av brygga 2 och 3 i Sandskogen.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 5ed1b19c-138a-4712-b92f-648b85f32834

Löderup
I Löderups Strandbad har kommunen uppfört sex stycken hövder under mitten av 1990-talet
samt en vågbrytare/tröskelinvallning (Almhövden) för att motverka effekterna av
kusterosion. Hövden/badbryggan byggdes 1994 som en hövd med badbrygga, där
badbryggan demonteras varje höst och återmonteras varje vår inför kommande badsäsong.
Hövden är en spontkonstruktion med neddrivna sponter i sanden som förankras med
tvärstag. Badbryggan är en demonterbar träkonstruktion.
Befintlig spontkonstruktion har blivit kraftigt angripen av både vindar och saltvatten. En
renovering är påbörjad då risken fanns att hövden inte skulle klara kommande höststormar
och att badbryggan inte skulle kunna tas i drift under badsäsongerna. Påverkan på erosionen
av strandlinjen skulle även ha kunnat påskyndas. Den totala investeringsbudgeten för
kustskyddsåtgärder är 8,3 mkr till badbryggan som pågår under 2019/2020, samt 0,3 mkr
årligt utrymme avsatt till åtgärder av akut karaktär. Prognosen är att utgiften för badbryggan
kommer uppgå till 6,9 mkr, vilket innebär att 1,4 mkr inte förväntas behöva användas.
Prognosen är något osäker eftersom den beror på vad kostnaderna för bryggans ÄTOR
kommer uppgå till och kan avvika både positivt och negativt.
Sandskogen
Nyligen har skador uppkommit på badbryggorna/erosionsskydden 2 och 3 i Sandskogen.
Skadorna är av den omfattningen att bryggorna omedelbart behöver renoveras för att kunna
tas i bruk. Alternativet till att inte renovera dem är att stänga ner en eller båda bryggorna för
användning. Investeringsutgiften för renoveringen förväntas preliminärt uppgå till ca 1,4
mkr, men här råder också en osäkerhet i prisbilden. Eftersom detta bedöms inrymmas inom
den totala budgeterade investeringsutgiften för kustskyddsåtgärder 2020 föreslås ej nyttjade
medel från bryggan i Löderup allokeras om till brygga 2 och 3 i Sandskogen.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 13 maj 2020,”Flytt av
investeringsbudget avseende kustskyddsåtgärder”

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 111
Dnr 2020/125
 Barnchecklista
 Beslut i kommunstyrelsen 27 maj 2020 § 114

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ej nyttjad budget avseende renoveringen
av Almhövden/badbryggan i Löderups strandbad får användas till att renovera brygga 2 och
3 i Sandskogen som behöver akut underhåll. Av den totala budgeten som tillägnats
renoveringen av Almhövden/badbryggan på 8,3 mkr förväntas preliminärt ca 1,4 mkr inte
behöva användas. Outnyttjade medel efter att investeringsutfallet är konstaterat föreslås att
användas till renoveringen av brygga 2 och 3 i Sandskogen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sverker Meyer (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anja Edvardsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen ekonom Daniel Hirvonen
Miljö- och klimatstrateg Mona Ohlsson Skoog
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 113

Dnr 2020/48

För kännedom: svar på Granskning av färdtjänst i Region
Skåne och i tolv deltagande kommuner
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens svar.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genomfört en granskning av färdtjänst i Region Skåne och i tolv deltagande
kommuner. Socialnämndens svar på revisionens granskning överlämnas till
kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag






Revisionen - Genomförd granskning av färdtjänst
Helseplan – Rapport Granskning av färdtjänst i Region Skåne och i tolv deltagande
kommuner
Svar till revisionen avseende Region Skånes granskning av färdtjänsten
Beslut i socialnämnden 26 mars 2020 § 58
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 2 juni 2020

Förslag till beslut

Signature reference: 5ed1b19c-138a-4712-b92f-648b85f32834

Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens svar.

Beslut skickas till:
Revisionen
Socialnämnden

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 114

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 förslaget om
rickshaw-turer.

Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har lämnats in till kansliavdelningen och föreslås överlåtas till
nämnd/styrelse alternativt avvisas enligt nedan:
Medborgarförslag
Överlåts till
Helga Mattiasson: om ett modernt
Kommunstyrelsen
kommunalt nyårsfirande
Maria Roxenius: erbjuda rickshaw-turer till
Cyklarna var inte i kommunens ägo.
isolerade i riskgrupperna för Covid-19
Förslaget avvisas.
Veronica Milton: inköp av rustika
Samhällsbyggnadsnämnden
picknickbord för utplacering på natursköna
platser
Hans-Åke Joakim Mårtensson: återplantera
Samhällsbyggnadsnämnden
träd längs med Österleden
Thomas Gillberg: att dra in
Kommunstyrelsen
oppositionstjänsten

Beslutsunderlag
Signature reference: 5ed1b19c-138a-4712-b92f-648b85f32834

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 19 maj 2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till respektive nämnd/styrelse att besluta om
ärenden i form av medborgarförslag enligt redovisad förteckning samt avvisa förslaget om
rickshaw-turer.
Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Förslagsställare

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 115

Dnr 2020/143

Motion - införande av landsbygdspris
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att lämna den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna Kevin Rasmussen (S) och Kent Mårtensson (S) har lämnat in en motion om
införande av landsbygdspris.

Beslutsunderlag


Motion registrerad 3 juni 2020
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Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 116

Dnr 2020/148

Motion om offentligt drivna vårdboenden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att lämna den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Brante (V) har lämnat in en motion om offentligt drivna vårdboenden.

Beslutsunderlag

Signature reference: 5ed1b19c-138a-4712-b92f-648b85f32834



Motion registrerad 10 juni 2020

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 117

Dnr 2020/151

Interpellation ställd till ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Beslutsunderlag

Signature reference: 5ed1b19c-138a-4712-b92f-648b85f32834

Interpellation inkommen den 14 juni 2020
Svar på interpellation den 17 juni 2020

Justerares signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-17

KF § 118

Dnr 2020/152

Interpellation ställd till ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Beslutsunderlag

Signature reference: 5ed1b19c-138a-4712-b92f-648b85f32834

Interpellation inkommen den 14 juni 2020

Justerares signatur
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