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Michael Michaelsen (SD) 
Olof Eriksson Jolom (M) ersätter Christian Persson (M) §§ 23-26,  
§§ 32-35 går kl. 11.10 
Stefan Engdahl (M) ersätter Christian Persson (M) §§ 27-31, 36-48 
Marina Nilsson (MP) ersätter Marcus Bräutigam § 24 
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Justerares 
signatur 
 
 

   

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

 
 
 
 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

§ 23 Nyföretagarcentrums verksamhet  5 

§ 24 Information om lokalförsörjning  6 

§ 25 Redovisning av delegeringsbeslut 2020/2 7 

§ 26 Redovisning av meddelanden 2020/3 8 

§ 27 Plan för krisledning för Ystads kommun 2020/25 9 

§ 28 Årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen - Ledning 
& Utveckling 2020/19 10 - 12 

§ 29 Svar på medborgarförslag om utredning av tidigare 
framtagna alternativ för gång- och cykelvägen 2019/256 13 - 14 

§ 30 Svar på medborgarförslag; separera VA kollektivet 
från kommunen och bilda ett aktiebolag 2019/232 15 - 16 

§ 31 
Svar på medborgarförslag; näringslivsträffar i tidigt 
skede mellan kommun och de näringsverksamheter 
som berör GC-vägen Hammar-Skillinge 

2019/231 17 - 19 

§ 32 Återrapportering - Jakträttsupplåtelse på 
kommunens mark 2020/31 20 

§ 33 Närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträde 2020/21 21 - 22 

§ 34 Firmatecknare för stiftelser förvaltade av Ystads 
kommun 2020/35 23 

§ 35 Svar på granskning av hantering och nyttjande av 
fordon (kommunstyrelsen) 2019/327 24 - 25 

§ 36 Initiativärende avseende kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 2020/42 26 

§ 37 Begäran om att få sälja fastigheten Lillö 1 2020/37 27 

§ 38 Revidering av entréavgift Ystad Studio Visitors 
Center 2020/36 28 - 29 

§ 39 Kompletteringsbudget 2020 - kommunstyrelsen 
Ledning & utveckling samt Hamn 2020/5 30 - 31 

§ 40 Utbetalning av kommunalt partistöd 2020 2020/12 32 - 34 
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§ 41 Ägardirektiv för Ytornets dotterbolag 2020/29 35 

§ 42 Reglemente för direktionen Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund (SÖRF) 2019-2022 2019/190 36 

§ 43 Diplomering som Fairtrade City 2020/6 37 - 38 

§ 44 Återremitterat ärende - Indexuppräkning enligt 
KPIF för vissa avgifter inom socialnämnden 2019/309 39 - 43 

§ 45 Svar på motion om förbättringsområden på 
parkeringsplatsen för husbilar vid Västerleden 2019/223 44 - 45 

§ 46 Svar på motion om att omvandla gräsmattor till 
stadsängar 2019/188 46 - 47 

§ 47 Information  48 

§ 48 Övrigt  49 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 23   

Justerares signatur  

 
 

Nyföretagarcentrums verksamhet 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Lotte Kolare från Nyföretagarcentrum informerar om verksamheten under de senaste tio 
åren. 534 idéer har presenterats av 578 personer. Majoriteten av de som vill starta eget har  
ett arbete men vill göra något annat. 344 företag har startats under de tio åren. Ett företag 
av dessa har gått i konkurs. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 24 Dnr   

Justerares signatur  

 
 

Information om lokalförsörjning 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Petter Hallengren, vd för Sehlhall Vårdbostäder och Pontus Pyk, Ahnström & Pyk 
presenterar en annan form av effektiv fastighetshantering.   
 
Ahnström & Pyk har erhållit markanvisning för bostäder inom 8A i Trädgårdsstaden och AB 
Ystadbostäder har erhållit markanvisning för att bygga vårdboende inom 8B i 
Trädgårdsstaden. Fastigheterna har gemensamt analyserats på uppdrag av Ahnström & Pyk 
av Sehlhall Vårdbostäder för att undersöka hur ett effektivt vård- och omsorgsboende kan 
utformas.  
 
Dagens presentation skickas till partierna för diskussion. Ordföranden Kristina Bendz 
poängterar att ett inriktningsbeslut behöver behandlas på nästa kommunstyrelse. 

  
  

  
  

  
  

  
  
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 25 mars 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 25 Dnr 2020/2 

Justerares signatur  

 
 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegeringsbeslut t o m 26 februari 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänsteperson i 
enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. 
 
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får 
kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den 
som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärenden och fatta beslut. 
 
Beslutet berör inte barn och unga då det är av administrativ karaktär. 

Beslutsunderlag 
 Rapport över delegeringsbeslut 23 januari-19 februari 2020 
 Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 19 februari 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 26 Dnr 2020/3 

Justerares signatur  

 
 

Redovisning av meddelanden 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av meddelanden t o m 19 februari 2020. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner: 

 Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Regioner om Strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025 nr 4/2020 

 
Länsstyrelsen Skåne: 

 Förordnande som vigselförrättare Katarina Anker-Kofoed Lst dnr 214-34710-2019 
 Förordnande som vigselförrättare Johan Zelander Lst dnr 214-36320-2019 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott: 

 Protokoll 5 februari 2020§§ 14-20 
 
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott: 

 Protokoll 14 januari 2020 §§ 1-3 
 
Ytornet AB: 

 Styrelseprotokoll 16 december 2019 §§ 30-36 
 Styrelseprotokoll 20 januari 2020 §§ 1-3 
 Styrelseprotokoll 10 februari 2020 §§ 4-9 

 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund: 

 Beslut 27 januari 2020 § 4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 27 Dnr 2020/25 

Justerares signatur  

 
 

Plan för krisledning för Ystads kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen fastställer plan för krisledning vid störningar, höjd beredskap eller 
extraordinära händelser. 

Sammanfattning av ärendet 
När en allvarlig händelse inträffar måste det finnas en förmåga och beredskap för att snarast 
kunna hantera händelsen och mildra de negativa effekterna av det inträffade. I en händelses 
inledningsskede då det kan råda stor osäkerhet om vad som hänt och vad som behöver 
göras, ställs stora krav på främst funktionerna ledning, samordning och information.  
 
Kommunerna ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera 
krissituationer i fredstid. Kommunen ska som en del i det fastställa en plan för hur de ska 
hantera extraordinära händelser för varje mandatperiod enligt 2 kap. 1 § lagen om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. 
 
Ärendet bedöms inte beröra barn eller unga eftersom en krisledningsplan fastställer hur 
kommunen ska organisera sig och agera vid extraordinära händelser.  

Beslutsunderlag 
Plan för krisledning inom Ystad-Österlen vid störningar, höjd beredskap eller extraordinära 
händelser. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer plan för krisledning vid störningar, höjd beredskap eller 
extraordinära händelser. 

Föredragande 
Säkerhetschef Thomas Andersson 

  
Beslut skickas till: 
Länsstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 28 Dnr 2020/19 

Justerares signatur  

 
 

Årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen - Ledning & 
Utveckling 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för verksamhetsåret 2019. 

Protokollsanteckning 
Cecilia Magnusson-Svärd (S), Elisabeth Håkansson (C), Marcus Bräutigam (MP): 
 Det är anmärkningsvärt att fonden för förebyggande insatser för barn och ungdomar 
 samt att avsatta medel för trygghetsbefrämjande åtgärder inte har givits utrymme att 
 användas 2019. Dessa medel hade kunnat användas för insatser som främjar trygghet 
 och säkerhet i samhället. 
 
Göran Göransson (KD): 
 Åtagande: Nyanlända till Ystad ska känna sig som ”Ystadsbor” 
 
 Kristdemokraterna anser att det vore önskvärt att analysen skulle ha kompletterats med  
 följande skrivning: En viktig förutsättning för en lyckad integration är att  
 boendevillkoren för de nyanlända belyses och förbättras. Bristen på hyresrätter i  
 tätorten leder till att nyanlända blir hänvisade till samhällen utanför Ystad exempelvis  
 Glemmingebro och Löderup. Lägenheterna är tyvärr ofta i bristfälligt skick.  
 Hyresnivån är inte i paritet med standarden. Många lägenheter är inhysta i ombyggda  
 affärsfastigheter flera med eftersatt underhåll. Flertalet familjer är trångbodda och i  
 vissa fall är man hänvisade till källarutrymmen. Boendevillkoren leder till segregation  
 och isolering. Skolan har svårt att leva upp till en kommunal likvärdighet, eftersom den  
 pedagogiska verksamheten präglas av en hög andel utrikesfödda barn samt bristande  
 kontinuitet. Utrikesfödda barn har självklart stora behov av stöd och hjälp för att nå  
 upp till målen, vilket den lokala skolan har svårt att leva upp till. Det saknas med andra  
 ord förutsättningar för att förverkliga kommunens ambition att integrera de  
 utrikesfödda till att känna sig som ”Ystadsbor”. 

Sammanfattning av ärendet 
Året 2019 har gått i förändringens tecken. Budgetbeslut i kommunfullmäktige innebar knappt 
5 mkr lägre ram än 2020. En kommundirektör lämnade och en rekryterades vilket innebar ett 
glapp i förvaltningsledningen. Verksamheterna har ändå levererat på löpande uppgifter, samt 
tagit initiativ till utvecklingsinsatser i syfte att möta förvaltningens utmaningar. För att nämna 
några: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 28 Dnr 2020/19 

Justerares signatur  

 
 
För att stärka näringslivet har de sista stegen för att komma i mål med att tillgängliggöra mark 
för nya etableringar och omlokaliseringar tagits. Öja industriområde, som är tänkt att försörja 
Ystad med verksamhetsmark under de kommande 10 åren, kan inleda försäljningen under 
2020.  
 
Arbetet med att marknadsföra Ystad som destination och kulturstad har fortsatt, där 
gästnätterna ökat liksom besöken på Ystad Studios Visitor Center.  
 
Ambitionen att verksamhetsutveckla med digitala verktyg har flera syften. Dels effektiviserar 
det verksamheten och dels ger det en ökad service till våra medborgare. IT-avdelningen har 
arbetat för att stödja förvaltningarna med detta och där satt fokus på e-tjänster.  
 
Upphandling har gjort en översyn av förvaltningarnas och bolagens upphandlingar, vilket har 
resulterat i en handlingsplan. Den ger möjlighet att prioritera värdeskapande insatser till 
skillnad mot tidigare arbetssätt som mer kännetecknats av "först till kvarn".  
 
Under 2019 har kommunfullmäktige beslutat om en ny mål- och resultatstyrningsmodell. 
Ekonomichefen är processägare av denna och arbetet med framtagande och implementering 
har också genomförts av denna avdelning. Utbildningar har genomförts med både politik och 
tjänstepersonsorganisationen efter att den nya modellen beslutades i kommunfullmäktige. 
Ekonomichefen har också tilldelats rollen som Vice VD i Ytornet och där fokuserat på att i 
samverkan säkerställa ekonomisk hållbarhet utifrån ett koncernperspektiv.  
 
För att styra mot ett hållbart samhälle har flera program och planer arbetats fram. Några 
exempel är ett nytt program för folkhälsa och en plan för hantering och utfasning av skadliga 
kemikalier. Flera projekt har också drivits med koppling till allt från integration till 
naturanpassade klimatanpassningsåtgärder i kustzon. Utifrån arbetet med "Framtidens LoU" 
har en översyn av arbetet och rollerna gjorts vilket kommer innebära förändringar i hur Ystad 
kommer att arbeta med hållbarhetsfrågorna framgent.  
 
Under slutet av året initierade kommundirektören en genomlysning av LoU utifrån 
uppdraget och hur väl rollerna och kompetenserna matchar detta. Ett av syftena var också att 
säkerställa en budget i balans 2020. Med utgångspunkt i en målbild för "Framtidens LoU" 
har arbetet engagerat hela ledningsgruppen. Steg 1 innefattade åtgärder för att få en budget i 
balans. Parallellt har utvecklingsuppdrag definierats som kommer utgöra en start för Steg 2 
under 2020. Syftet är att skapa en förvaltning med förmåga att leda, styra, samordna och 
utöva kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 28 Dnr 2020/19 

Justerares signatur  

 
 
Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett överskott på 5,3 mkr. Överskottet 
beror bland annat på personalrelaterade poster, däribland vakanser på hållbar utveckling och 
upphandlingsavdelningen. 0,5 mkr av överskottet är hänförligt till att driftbudget avsatt till 
fonden för förebyggande insatser för barn och ungdomar inte har använts under 2019. 
Avsatta medel för hamnstaden på 1,2 mkr har inte använts och av 1,0 mkr avsatta medel till 
trygghetsbefrämjande åtgärder har ca 0,2 mkr använts. 
 
Kommunalförbunden redovisar ett underskott på 1,7 mkr. Underskottet beror på ökad 
medlemsavgift till framför allt räddningstjänsten som inte har budgetkompenserats. Detta 
inkluderar också en kostnadseffekt av att Ystads befolkning ökat i högre grad än övriga 
medlemskommuner vilket gör att kommunen får bära en större andel av medlemsavgiften. 
 
Ärendet är en ren redovisning och påverkar på så vis endast indirekt de olika grupperna i 
samhället. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse av ekonom Daniel Hirvonen 17 februari 2020 
 Årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen - Ledning & Utveckling 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för verksamhetsåret 2019. 

Föredragande 
Kommundirektör Mariana Vikström, ekonom Daniel Hirvonen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Cecilia Magnusson-Svärd (S) begär ajournering. 
 
Kommunstyrelsen tar en paus i ärendet kl. 12.05 och efter behandling av andra ärenden på 
dagordningen återupptas ärendet kl. 13.55. 

  
 
Beslut skickas till: 
Ekonomiavdelningen, Daniel Hirvonen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 29 Dnr 2019/256 

Justerares signatur  

 
 

Svar på medborgarförslag om utredning av tidigare 
framtagna alternativ för gång- och cykelvägen 

Kommunstyrelsen beslutar 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att Ystads kommun ska kräva att Trafikverket gör en 
ordentlig utredning av samtliga tre tidigare framtagna alternativ för gång- och cykelvägen 
mellan Hammar och Skillinge. Kommunstyrelsen vill inledningsvis tacka för förslaget och ser 
positivt på att det finns ett engagemang i frågan.  
 
Det är angeläget att en gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge kommer till stånd. 
Samtidigt är det angeläget att sträckningen förläggs på ett ändamålsenligt och säkert sätt och i 
det arbetet har kommunen återkommande haft dialog med Trafikverket. I 
samfinansieringsavtalet som kommunen har ingått med Trafikverket har Ystads kommun 
överlämnat till Trafikverket att driva projektet och genom vägplan pröva de möjligheter som 
finns att få en gång- och cykelväg till stånd.  
 
Ystads kommun har yttrat sig över Trafikverkets förslag vid flera tillfällen och Trafikverket 
har nu skickat ut granskningshandlingar vilket är sista steget i den långa processen för att 
fastställa vägplanen.  
 
I dialogen har det kommit fram att det inte är möjligt att dra gång- och cykelvägen söder om 
kustvägen på grund av miljölagstiftningen. Därför är den enda möjliga dragningen norr om 
kustvägen. Kommunen har i sitt yttrande framfört att det funnits brister i Trafikverkets 
process och att kommunen anser att förslaget är bristfälligt eller otydligt i framför allt två 
viktiga aspekter i granskningshandlingarna. Det gäller dels cyklisters säkra tillgänglighet till 
målpunkter söder om Östra Kustvägen, dels jordbrukares funktionella tillgänglighet till 
åkerarealer norr om cykelvägen. Eftersom projektet har så pass stor påverkan på ett antal 
enskilda fastigheter och verksamheter kräver Ystads kommun att innan vägplanen lämnas 
vidare för fastställande måste Trafikverkets projektledare sätta sig direkt med de enskilda 
sakägarna och visa på möjligheter och vara öppna för anpassningar för att minimera negativa 
effekter.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 29 Dnr 2019/256 

Justerares signatur  

 
 
Kommunen har således kontinuerligt lämnat synpunkter till Trafikverket om gång- och 
cykelvägens förläggning och förutsätter att Trafikverket i dialog med sakägare driver 
projektet vidare. Sammantaget ser dock kommunen inte att det finns skäl för att utreda 
frågan om sträckningen ytterligare. Medborgarförslaget anses därför besvarat. 
  
Förslaget innebär inte att barn påverkas eftersom det handlar om att Trafikverket ytterligare 
ska utreda möjliga vägsträckningar. 

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag inkommet den 24 juli 2019 
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 28 januari 2020 
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 februari 2020 § 15 

Förslag till beslut 
En redigering i tjänsteskrivelsen görs enligt förslag. 
 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Föredragande 
Förslagsställaren presenterar sitt medborgarförslag. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Elisabeth Håkansson (C) underlaget saknar kompletteringen från Centerpartiet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att ärendet utgår från dagens sammanträde. 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsen 25 mars 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 30 Dnr 2019/232 

Justerares signatur  

 
 

Svar på medborgarförslag; separera VA kollektivet från 
kommunen och bilda ett aktiebolag 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska separera VA-kollektivet från kommunen 
och bilda ett aktiebolag. Kommunstyrelsen vill inledningsvis tacka för förslaget och ser 
positivt på engagemanget i frågan.  
 
Sveriges riksdag har genom lag beslutat att kommunerna ska ansvara för VA-verksamheten 
vilket innebär att lagstiftaren har strävat efter att de folkvalda ska vara ytterst ansvariga för 
verksamheten. Även om verksamheten skulle bedrivas i aktiebolagsform skulle kommunen 
vara den enda ägaren eftersom kommunen är skyldig att anordna vattentjänster, det politiska 
inflytandet skulle därför kvarstå.  
 
Kommunen bedriver redan flera verksamheter i aktiebolagsform och det är för närvarande 
inte aktuellt att utöka antalet bolag. Kommunen bedriver VA-verksamheten med 
långsiktighet och tar även i det höjd för samhällsutvecklingen.  
 
Mot den här bakgrunden ska förslaget anses besvarat.  
 
Förslaget anses inte beröra barn eller unga då det handlar om att överföra VA-verksamheten 
till ett aktiebolag. 

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag om att separera VA-kollektivet från kommunen och bilda ett 

aktiebolag 
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 28 januari 2020 
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 februari 2020 § 16 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 30 Dnr 2019/232 

Justerares signatur  

 

 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anse medborgarförslaget besvarat. 

Föredragande 
Förslagsställaren presenterar sitt medborgarförslag. 

  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Förslagsställaren 
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 31 Dnr 2019/231 

Justerares signatur  

 
 

Svar på medborgarförslag; näringslivsträffar i tidigt skede 
mellan kommun och de näringsverksamheter som berör GC-
vägen Hammar-Skillinge 

Kommunstyrelsen beslutar 
Ärendet återremitteras för vidare handläggning. 

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska ordna riktade näringslivsträffar i ett tidigt 
skede för de näringsverksamheter som berörs av gång- och cykelvägen mellan Hammar och 
Skillinge. Kommunstyrelsens tackar för förslaget och ser positivt på engagemanget i frågan. 
 
Processen för planeringen av gång- och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge har varit 
lång. Ystads kommun har yttrat sig över Trafikverkets förslag i samband med samråd om 
miljökonsekvensbeskrivning i december 2016 och uttryckt önskemål om fördjupad dialog 
efter inkomna synpunkter i samband med samråd juli 2018. Ystads kommun hade 
tillsammans med Simrishamns kommun ett separat möte med Trafikverket i januari 2019 för 
att Trafikverket skulle förklara och motivera de ställningstaganden som de gjort i processen, 
främst gällande att gång- och cykelvägen förläggs på norra sidan av Kustvägen. 
Kommunfullmäktige behandlade också en motion om gång- och cykelvägen i maj 2019. 
Trafikverket har i december 2019 skickat ut handlingar om den planerade gång- och 
cykelvägen mellan Hammar och Skillinge för granskning och kommunen har i januari 2020 
gett in sitt yttrande till Trafikverket. Granskningshandlingarna är sista steget i den långa 
processen för att fastställa vägplanen. 
 
Kommunen har i yttrandet framfört att det funnits brister i Trafikverkets process och att 
kommunen anser att förslaget är bristfälligt eller otydligt i framför allt två viktiga aspekter i 
granskningshandlingarna. Det gäller dels cyklisters säkra tillgänglighet till målpunkter söder 
om Östra Kustvägen, dels jordbrukares funktionella tillgänglighet till åkerarealer norr om 
cykelvägen. Eftersom projektet har så pass stor påverkan på ett antal enskilda fastigheter och 
verksamheter kräver Ystads kommun att innan vägplanen lämnas vidare för fastställande 
måste trafikverkets projektledare sätta sig direkt med de enskilda sakägarna och visa på 
möjligheter och vara öppna för anpassningar för att minimera negativa effekter. Ystads 
kommun och Trafikverket har varit överens om att lyhörd kommunikation är en 
förutsättning för projektets genomförande.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 31 Dnr 2019/231 

Justerares signatur  

 
Enskilda jordbrukare och småföretagare inom besöksnäringen har platskännedom och 
Ystads kommun menar att endast genom direktdialog med dem kan Trafikverket göra de 
platsspecifika anpassningar som krävs för att genom detaljutformning minimera intrång. 
 
Det finns redan flera olika nätverk av besöksnäringsföretagare som kommunens 
näringslivsavdelning arbetar med och för i olika frågor. Tourism in Skåne deltar gärna i dessa 
samtal för att diskutera möjligheterna för fortsatt kommersiell utveckling kring Sydkustleden.  
 
De kommunala turismorganisationerna arbetar aktivt med besöksnäringsföretagarna i hela 
sydöstra Skåne. Medarbetarna är på företagsbesök varje vecka och pratar om de olika delarna 
i destinationssamverkan för att möjliggöra för näringen att få fler besökare under hela året. 
Medarbetarna träffar ofta olika nätverk, detta ger underlag för bra och dynamiska 
diskussioner och utveckling. I den dialogen har det inte kommit fram önskemål om specifika 
träffar med anledning av gång- och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge. Tourism in 
Skåne bjöd också in till ett informationsmöte den 9 maj 2019 om Sydkustleden vilket ställdes 
in på grund av att antalet anmälda deltagare var för få.  
 
Kommunen menar därför att det i nuläget inte finns anledning att arrangera ytterligare 
näringslivsträffar men det kan naturligtvis omprövas för det fall att det i kommunens nära 
dialog med företagarna kommer fram att sådana önskemål finns. 
 
Mot den här bakgrunden ska medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Förslaget, att arrangera fler näringslivsträffar, bedöms inte beröra barn och unga. 

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag om näringslivsträffar med anledning av gång- och cykelvägen 

mellan Hammar och Skillinge inkommet den 18 juli 2019 
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 28 januari 2020 
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 februari 2020 § 17 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 31 Dnr 2019/231 

Justerares signatur  

 

Förslag till beslut 
Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse medborgarförslaget besvarat. 

Föredragande 
Förslagsställaren presenterar sitt medborgarförslag. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Håkan Eriksson (C) bifaller medborgarförslaget. 
Cecilia Magnusson-Svärd (S) instämmer i bifallsyrkandet. 
Elisabeth Håkansson (C) instämmer i bifallsyrkandet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för vidare handläggning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kanslichef Cornelia Englén 
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 32 Dnr 2020/31 

Justerares signatur  

 
 

Återrapportering - Jakträttsupplåtelse på kommunens mark 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2019 att ge samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att 
bevilja dispens för jakt på kommunens mark eftersom det i delar av kommunen fanns och 
finns problem med vildsvin som rör sig nära bebyggelse och utgör ett orosmoment för 
kommuninvånare. Kommunstyrelsen beslutade också att återrapportering skulle ske i 
februari 2020. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden använde denna möjlighet och beviljade i februari 2019 dispens 
för just vildsvinsjakt på ett antal skogsfastigheter vid Köpingebro. Fastighetschefen fick rätt 
att teckna avtal om jaktarrende för ett år framåt. Som följd av detta kontaktades kommunen 
av ett stort antal intresserade jaktlag och jägare. I dialog med länsstyrelsen, som förvaltar 
skogsfastigheter intill de kommunägda fastigheterna, tecknades en överenskommelse om att 
länsstyrelsens jaktlag samordnar jakt och jagar vildsvin även på kommunens mark. 
 
Under hösten 2019 bedrevs jakt vid två tillfällen och totalt sköts fyra djur vilket länsstyrelsen 
bedömer som mycket på så begränsad yta. 
 
Till samhällsbyggnadsnämndens möte i februari 2020 föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen 
att dispensen förlängs med tre år. Med avsikt att kunna fortsätta samarbetet med 
Länsstyrelsens jaktlag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut från 30 januari 2019 § 14 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut från 14 februari 2019 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen 10 februari 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen. 
 
 
Beslut skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 33 Dnr 2020/21 

Justerares signatur  

 
 

Närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträde 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen avslår begäran om närvarorätt vid kommunstyrelsens behandling av de 
allmänna ordningsföreskrifterna. 

Protokollsanteckning 
Cecilia Magnusson-Svärd (S): 
 Vi uppskattar önskemålet om att närvara vid kommunstyrelsen och engagemanget för 
 en specifik fråga. 
 
 Som det framgår av tjänsteskrivelsen finns huvudregeln att i enlighet med 
 kommunallagen hålla dörrarna stängda. 
 
 Vilket inte heller ger möjlighet för andra intressenter att närvara. 
 
 Det ges full möjlighet att följa den specifika frågeställningen i samband med att den 
 hanteras på kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har kommit in en begäran att få delta vid kommunstyrelsens sammanträde på vilket de 
allmänna ordningsföreskrifterna ska behandlas. 
 
En nämnds sammanträde ska som huvudregel hållas inom stängda dörrar enligt 6 kap. 25 § 
kommunallagen. Kommunfullmäktige kan överlåta till nämnden att besluta om att 
sammanträdena ska vara offentliga vilket framgår av 6 kap. 25 § andra stycket 
kommunallagen. Av 32 § kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunfullmäktige har 
överlåtit till kommunstyrelsen att besluta om sammanträdena ska vara offentliga. 
Kommunstyrelsen har inte fattat något beslut om att sammanträdena ska vara offentliga 
varför de hålls inom stängda dörrar. Begäran ska därför avslås. 
 
Upplysningsvis vill kommunstyrelsen informera om att ärendet om ordningsföreskrifterna 
kommer att behandlas vid ett av kommunfullmäktiges sammanträden som alltid är offentliga. 
 
Ärendet är av administrativ karaktär och berör därför inte barn eller unga. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 33 Dnr 2020/21 

Justerares signatur  

 

Beslutsunderlag 
 Begäran av närvarorätt registrerad 29 januari 2020 
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 14 februari 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår begäran om närvarorätt vid kommunstyrelsens behandling av de 
allmänna ordningsföreskrifterna. 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Jesús Alcalá 
Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 34 Dnr 2020/35 

Justerares signatur  

 
 

Firmatecknare för stiftelser förvaltade av Ystads kommun 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ystads kommun är förvaltare och ekonomiavdelningen sköter administrationen för ett antal 
stiftelser. Stiftelselagen innebär att bland annat Länsstyrelsen och Skattemyndigheten ska ha 
kommunens beslut på vem som är firmatecknare för stiftelser förvaltade av Ystads kommun.  
Kanslichef Cornelia Englén läggs till som firmatecknare. 

Beslutsunderlag 
 Sammanställning av stiftelser där Ystads Kommun är förvaltare och 

ekonomiavdelningen sköter administrationen 
 Tjänsteskrivelse av redovisningschef Carola Nilsson 17 februari 2020 

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

  
 

  
 

  
  
 
 
Beslut skickas till: 
Redovisningschef Carola Nilsson 
Kanslichef Cornelia Englén
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 35 Dnr 2019/327 

Justerares signatur  

 
 

Svar på granskning av hantering och nyttjande av fordon 
(kommunstyrelsen) 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen godkänner yttrande med anledning av kommunens hantering och 
nyttjande av fordon. 
 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder med 
anledning revisionens granskning. 

Protokollsanteckning 
Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Elisabeth Håkansson (C): 
 Det är viktigt att beakta att policyn ger förutsättningar för medarbetarna att prioritera 
det patientnära och medborgarnära arbetet framför fordonsvård. 

Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av revisorerna i Ystads kommun granskat kommunens hantering och 
nyttjande av kommunens fordon. Revisorerna har lämnat förslag på åtgärder och begärt att 
kommunstyrelsen ska komma in med svar och därför har ett yttrande arbetats fram. 
 
Ärendet är av administrativ karaktär och berör därför inte barn eller unga. 

Beslutsunderlag 
 EY rapport Granskning av hantering och nyttjande av fordon 
 Revisionens begäran om svar över Granskning av hantering och nyttjande av fordon 
 Yttrande med anledning av revisionens granskning av kommunens hantering och 

nyttjande av fordon 
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 17 februari 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 35 Dnr 2019/327 

Justerares signatur  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner yttrande med anledning av kommunens hantering och 
nyttjande av fordon. 
 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder med 
anledning revisionens granskning. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår bifall. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Revisionen 
Kommundirektör Mariana Vikström 
Kansliavdelningen 
För kännedom kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 36 Dnr 2020/42 

Justerares signatur  

 
 

Initiativärende avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet för beredning till nästa sammanträde med 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Magnusson-Svärd (S), Elisabeth Håkansson (C) och Magnus Bräutigam (MP) har 
lämnat in ett initiativärende avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt med förslag om att 
barn- och utbildningsnämnden tar fram en handlings-/åtgärdsplan. 

Beslutsunderlag 
 Initiativärende från S, C och MP registrerad 18 februari 2020 

  
  

  
 

  

  
  
 
 
Beslut skickas till: 
Cecilia Magnusson-Svärd (S) 
Elisabeth Håkansson (C) 
Marcus Bräutigam (MP) 
Kanslichef Cornelia Englén 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 37 Dnr 2020/37 

Justerares signatur  

 
 

Begäran om att få sälja fastigheten Lillö 1 

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

Protokollsanteckning 
Cecilia Magnusson-Svärd (S), Elisabeth Håkansson (C): 
  Det är viktigt att beakta att Film i Skåne, som är belägen i grannfastigheten, ges fortsatt 
 förutsättningar att utöva och bedriva sin verksamhet. 

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

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

  
  

   
  
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 19 mars 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 38 Dnr 2020/36 

Justerares signatur  

 
 

Revidering av entréavgift Ystad Studio Visitors Center 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreslagna entréavgifter att gälla fram  
till den 31 december 2022 såvida inte en revidering sker innan dess. Inför verksamhetsår 
2023 ska entréavgifterna revideras. 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering entréavgift Ystad Studio Visitors Center 

Ystad Studios Visitor Center (YSVC) är sedan invigningen i mars 2018 ett mycket populärt 
och välbesökt filmupplevelsecenter för familjer, skolor, grupper och andra besökare. Under 
de snart två år som verksamheten har varit öppen har flera nya produkter och koncept 
utvecklats och nya utställningsmiljöer har tagits fram. Verksamheten är i ständig utveckling 
utifrån besökarnas önskemål, filmproduktioner på destinationen och med ny teknik.  
I samarbete med Film i Skåne tar verksamheten emot skolklasser från hela Skåne i 
filmpedagogiska projekt, näringslivet förlägger möten och kundträffar i verksamheten och 
2019 års Näringslivsgala var på YSVC.  
På YSVC möts besökaren av en värld full av inspirerande filmmiljöer och saker att göra. Kliv 
rakt in i studiobyggen, se och prova rekvisita och skapa själv med professionell teknik och 
med hjälp av oss som jobbar här. Fördjupningar i Mankells Wallander-värld, Cirkus Imagos 
manege och ”rymdturer” med Pax och gänget från Vintergatan. Ett enklare kafé och en shop 
med filmsouvenirer finns i entrén.  

2018 hade verksamheten 5 338 besökare och 2019 hade verksamheten 7 915 besökare.  
Målet 2020 är minst 8 700 besökare.  
Entréavgifterna som beslutades inför öppnandet mars 2018 behöver nu ses över och 
revideras för att verksamheten ska vara konkurrenskraftig i jämförelse med andra besöksmål i 
Ystad och i sydöstra Skåne för att bibehålla sitt höga besöksantal.  
Konkurrensen är stor bland besöksmål i Ystad och sydöstra Skåne och besökarna är mycket 
prismedvetna. Andra besöksmål i Ystad har ett mycket lägre entrépris än YSVC.  
Rabatter föreslås därför för pensionärer, studenter samt en lägre entréavgift på måndagar då 
besökssiffrorna är lägre. 

  

28



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 38 Dnr 2020/36 

Justerares signatur  

 

 

Förslag till nya entréavgifter Ystad Studios Visitor Center från 2020 
Vuxen: 120 kr 
Barn: (5-18 år) 60 kr 
Små barn: (0-4 år) 0 kr 
Familjebiljett: (upp till 5 personer varav max 2 vuxna) 300 kr 
Pensionär: (mot legitimation) 100 kr 
Student: (mot legitimation) 100 kr 
Happy Monday: Vuxen 100 kr, Barn: (5-18 år) 40 kr 

Gruppriser för olika konceptturer utifrån gruppernas önskemål om innehåll.   
Entreavgifter på Ystad Studio Visitors Center 2018-2019 
Vuxen: 120 kr 
Barn 5-18 år: 60 kr 
Små barn 0-4 år: 0 kr 
Familjebiljett: 300 kr 
Dessutom gruppriser för olika konceptturer utifrån gruppernas önskemål – Wallander Long 
Play, Wallander Quick Fix, Film Tour, Film for Kids 

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

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att nya föreslagna entréavgifter ska gälla fram till den 31 december 
2022 såvida inte en revidering sker innan dess. Inför verksamhetsår 2023 ska entréavgifterna 
revideras. 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 19 mars 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

  

KS § 39 Dnr 2020/5 

Justerares signatur  

 
 

Kompletteringsbudget 2020 - kommunstyrelsen Ledning & 
utveckling samt Hamn 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna kommunstyrelsens förslag till 
kompletteringsbudget för 2020 
 
Ledning & Utveckling 

 Drift: Driftbudget föreslås att inte ombudgeteras 
 Investering: Investeringsbudget föreslås att ombudgeteras med 6 123 tkr 

 
Hamn 

 Drift: Driftbudget föreslås att inte ombudgeteras 
 Investering: Investeringsbudget föreslås att ombudgeteras med 220 196 tkr 

 

Deltar inte i beslut 
Marcus Bräutigam (MP), Cecilia Magnusson-Svärd (S), Adrian Magnusson (S),  
Anja Edvardsson (S), Lisbeth Karlsson (S), Elisabeth Håkansson (C), Håkan Eriksson (C) 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska påverkbara över/underskott för respektive 
nämnd överföras till nästa budgetår. Kommunstyrelsen har i § 5/93 i samband med 
antagande av ekonomistyrningsprinciper beslutat kring överföring av medel till kommande 
års budget. Kommunens väntade ekonomiska resultat enligt genomförd uppföljning i tertial 2 
och per 31 oktober 2019 medger inte några överföringar av medel från 2019 till 2020 i 
driftbudgeten. 
 
Driftbudgeten för kommunstyrelsen Ledning & Utveckling uppgick år 2019 till totalt 115,3 
mkr. I driftbudgeten ingår ersättning till kommunalförbund med 24,6 mkr och 
överförmyndarverksamhet med 3,7 mkr (egen ram). Av Ledning & Utvecklings ram på 87,0 
mkr har 5,2 mkr inte förbrukats under verksamhetsåret. Av kommunalförbundens och 
överförmyndarnas ram på 28,3 mkr har 30,0 mkr förbrukats, vilket innebär ett underskott på 
1,7 mkr. Varken överskott eller underskott föreslås ombudgeteras i driftbudget 2020. 
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Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen Ledning & Utveckling uppgick år 2019 till 25,0 
mkr. Av dessa har 4,4 mkr förbrukats och 20,6 mkr återstår. Av återstående medel föreslås 
en överföring till investeringsbudget 2020 på 588 tkr avseende IT-investeringar, 3 742 tkr 
avseende kustskyddsåtgärder, 1 408 avseende schema- och bemanningssystem och 
digitaliserad anställningsprocess, samt 385 tkr avseende läsplattor till förtroendevalda. 
Sammanlagt 6 123 tkr. 
 
Driftbudgeten för kommunstyrelsen Hamn är -8,0 mkr (positiv ram). Utfallet är i nivå med 
budget och redovisar ingen avvikelse.  
 
Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen Hamn uppgick år 2019 till 600,1 mkr. Av dessa 
har 356,1 mkr förbrukats och 244,0 mkr återstår. Av återstående medel föreslås en 
överföring till investeringsbudget 2020 på 209 457 tkr avseende färjeläge 7/8, 9 074 tkr 
avseende IT och säkerhetssystem, samt 1 665 tkr avseende FL6, omläggning av dagvatten. 
Sammanlagt 220 196 tkr. 
 
Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats. 

Beslutsunderlag 
 Kompletteringsbudget 2020 kommunstyrelsen - Ledning & Utveckling samt Hamn 
 Tjänsteskrivelse av ekonom Daniel Hirvonen 17 februari 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag till 
kompletteringsbudget för 2020 
 
Ledning & Utveckling 

 Drift: Driftbudget föreslås att inte ombudgeteras 
 Investering: Investeringsbudget föreslås att ombudgeteras med 6 123 tkr 

 
Hamn 

 Drift: Driftbudget föreslås att inte ombudgeteras 
 Investering: Investeringsbudget föreslås att ombudgeteras med 220 196 tkr 

 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 19 mars 2020

31



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunstyrelsen 
  

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 
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Utbetalning av kommunalt partistöd 2020 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att betala ut i förskott kommunalt partistöd 
för 2020 enligt följande: 
 
Centerpartiet 92 000 kronor 
Kristdemokraterna 51 500 kronor 
Liberalerna 51 500 kronor 
Miljöpartiet 51 500 kronor 
Moderaterna  186 500 kronor 
Socialdemokraterna  227 000 kronor 
Sverigedemokraterna  146 000 kronor 
Vänsterpartiet  51 500 kronor 

Reservation 
Paul Svensson (SD), Jan-Åke Isaksson (SD) och Michael Michaelsen (SD) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning i förskott av kommunalt 
partistöd enligt kommunallagen 4 kap. 32 §. 
 
En årlig uppräkning av mandatstödet med 250 kronor per mandat ska ske under 
mandatperioden  
2019-2022. 

Partistödet består av 
ett grundstöd, som uppgår till 24 500 kronor per parti för 2020 samt 
ett mandatstöd, som uppgår till 13 500 kronor per mandat 2020 

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

Beslutet berör inte barn och unga då det är av administrativ karaktär. 
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Beslutsunderlag 
 Beslut i fullmäktige 14 mars 2019 § 36 
 Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 28 januari 2020 
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 februari 2020 § 15 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att betala ut i förskott kommunalt partistöd 
för 2020 enligt följande: 
 
Centerpartiet 92 000 kronor 
Kristdemokraterna 51 500 kronor 
Liberalerna 51 500 kronor 
Miljöpartiet 51 500 kronor 
Moderaterna  186 500 kronor 
Socialdemokraterna  227 000 kronor 
Sverigedemokraterna  146 000 kronor 
Vänsterpartiet  51 500 kronor 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår att ingen uppräkning av kommunalt partistöd sker för 2020. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Jan-Åke Isakssons (SD) förslag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Au:s förslag.  

Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst Au:s förslag 
Nej-röst SD:s förslag 
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Omröstningsresultat 
Med tolv Ja-röster och tre Nej-röster har kommunstyrelsen röstat för Au:s förslag. 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 

att rösta 
Gunilla Andersson (M) X   
Cecilia Magnusson-Svärd (S) X   
Stefan Engdahl (M) X   
Sverker Meyer (M) X   
Göran Göransson (KD) X   
Paul Svensson (SD)  X  
Jan-Åke Isaksson (SD)  X  
Michael Michaelsen  X  
Adrian Magnusson (S) X   
Anja Edvardsson (S) X   
Lisbeth Karlsson (S) X   
Elisabeth Håkansson (C) X   
Håkan Eriksson (C) X   
Marcus Bräutigam (MP) X   
Kristina Bendz (M) X   
 Resultat 12 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 19 mars 2020
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Ägardirektiv för Ytornets dotterbolag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ägardirektiv för Ytornets 
dotterbolag 

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

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

Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ägardirektiv 
för Ytornets dotterbolag. 
  
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 19 mars 2020
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Reglemente för direktionen Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund (SÖRF) 2019-2022 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund. 

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

Beslutsunderlag 
 Reglemente för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 19 februari 2020 

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

 

  
  
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 19 mars 2020
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Diplomering som Fairtrade City 

Kommunstyrelsen beslutar  
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till ungdomsfullmäktige för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Ystads kommun har varit en diplomerad Fairtrade City sedan år 2013. Diplomeringen 
erbjuds kommuner och regioner och ställer krav på att kommunen ska samordna och vara 
delaktig i en styrgrupp, att kommunen ska ställa krav i upphandlingar om rättvis handel, 
ansvara för att etablera samarbeten med butiker och serveringsställen som säljer Fairtrade-
produkter och bedriva ett lokalt informations- och engagemangsarbete. Avgiften är  
15 000 kronor per år och utöver det tillkommer kostnader för att bedriva det arbete som 
diplomeringen innebär. Kommunen förbinder sig också att sätta mål för att den etiska 
konsumtionen ska öka.   
 
Diplomeringen handlar alltså om att bedriva opinionsarbete för den aktuella organisationen 
vilket inte kan anses vara ett uppdrag för en kommun. Den aktuella organisationen bedrivs 
också i aktiebolagsform, vilket gör att kommunen bidrar till att skapa vinst för det aktuella 
bolaget vilket i sig kan anses som anmärkningsvärt. Vidare finns också flertalet studier som 
visar på negativa effekter av Fairtrade, till exempel att det högre priset för varorna inte 
tillfaller producenterna, utan mellanhänder och förädlingsföretag, att det bara är gynnsamt 
för ett fåtal jordbrukare och att lönen för arbetare med koppling till Fairtrade har funnits vara 
lägre än för andra arbetare (Nicholas Marconi, Neal Hooker & Nicholas DiMarcello III 
(2017): What's in a name? The impact of Fair Trade claims on product price. Agribusiness, 
33 (2), 160–174, Fairtrade, Employment and Poverty Reducttion in Ethiopia and Uganda 
April 2014, SOAS, University of London, Vad uppnås med rättvisemärkning?, Rapport 
2009:1 SLU 2009). Av dessa skäl är förslaget att Ystads kommun inte ska förnya sin ansökan 
om att diplomeras som Fairtrade City.  
 
Ett av målen för Agenda 2030 är hållbar konsumtion och produktion. Kommunerna har 
genom den mängd inköp av varor och tjänster som sker varje år en stor möjlighet att påverka 
produktionsmönster för ökad hållbarhet. I Ystads kommuns inköpspolicy anges att 
kommunen ska ställa krav på miljö och goda arbetsvillkor när detta är motiverat. En 
upphandlande myndighet är fri att ställa krav på olika former av hållbarhet vid upphandling. 
Ystads kommun ska fortsatt arbeta för att ställa etiska krav genom upphandling och i det 
arbetet ska International Labour Organizations (ILO) konventioner för mänskliga rättigheter 
i arbetslivet vara vägledande. 
 
Barn och unga bedöms inte påverkas av att Ystads kommun inte längre är en diplomerad 
Fairtrade City. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 7 januari 2020 
 Beslut i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 14 januari 2020 § 2 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Ystads kommun inte ska förnya sin 
ansökan om diplomering som Fairtrade City. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår att ungdomsfullmäktige får yttra sig över förslaget. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kanslichef Cornelia Englén 
Kansliavdelningen
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Återremitterat ärende - Indexuppräkning enligt KPIF för vissa 
avgifter inom socialnämnden 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att trygghetslarm inte ska ingå i 
indexuppräkningen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att från och med 1 april 2020 
indexreglera följande taxor enligt KPIF med basmånad oktober 2018 enligt bifogat 
beräkningsunderlag. 
 

- Leverans av matdistribution: 10 kronor/portion 
- Dagverksamhet: 40 kronor/dag 
- Hemsjukvård/hemrehabilitering: 

       1 besök:  102 kronor 
 2 besök:  204 kronor 
 3 besök:  306 kronor 
 4 besök:  408 kronor 
 5 besök:  510 kronor 
 6 besök:  612 kronor 
 7 besök eller fler:  708 kronor 
 

- Förbrukningsmaterial SÄBO: 150 kronor/månad 

Reservation 
Cecilia Magnusson-Svärd (S): 
 Ärendet har varit återremitterat med hänvisning till riksdagens behandling av  
 statsbidrag för kommuner och landsting. Riksdagens beslut medför ett tillskott för 
 Ystads kommun med 15,7 mkr avsedda för välfärdsinsatser. Med anledning av det ser 
 vi inget behov av att göra någon uppräkning för dessa avgifter. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att förvaltningen tog fram förslag på ändrade taxor och avgifter undersöktes 
även vilka taxor och avgifter som var möjliga att indexreglera. Utredningen visar att följande 
taxor är möjliga att indexreglera och förslagsvis enligt KPIF (KPI med fast ränta) med 
basmånad oktober 2018 (1,5 %) 
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- Trygghetslarm: 200 kronor/månad 
- Leverans av matdistribution: 10 kronor/portion 
- Dagverksamhet: 40 kronor/dag 
- Hemsjukvård/hemrehabilitering: 

 1 besök: 102 kronor 
 2 besök: 204 kronor 
 3 besök: 306 kronor 
 4 besök: 408 kronor 
 5 besök: 510 kronor 
 6 besök: 612 kronor 
 7 besök: 708 kronor* 
*Maxtaxa vid belopp över 708 kronor. 
 
Förbrukningsmaterial SÄBO: 150 kronor/månad 
 
Vid behandlingen i kommunstyrelsen den 18 december framfördes att det fanns ett 
beräkningsfel kring avgiften för Hemsjukvård/hemrehabilitering. Det är marginella avvikelser 
mot förslaget till beslut i socialnämnden.   
 
Komplettering i samband med återremiss 
Ärendet behandlades i kommunstyrelsen den 18 december 2019 och därefter i 
kommunfullmäktige den 23 januari 2020.  
 
Vid behandlingen i kommunfullmäktige yrkade Vänsterpartiet på återremiss av ärendet med 
hänvisning till riksdagens kommande behandling av tillkommande statsbidrag till kommuner 
och regioner.  
 
Riksdagen väntas genom beslut under våren tillskjuta ytterligare 7,5 miljarder för budget 2020 
till kommuner och regioner.  
För Ystads del handlar det om 15,7 miljoner kronor, vilket givetvis är bra tillskott till 
kommunens ekonomi. 
 
Jämfört med den antagna budgeten i kommunfullmäktige har dock Ystad drabbats av två 
negativa poster. 
Dels i form av nytt förslag till kostnadsutjämning mellan kommuner där vi tappar 12,6 
miljoner kronor. Dels i form av ett lägre invånarantal per 1 november 2019. Det datumet är 
mycket betydelsefullt för nivån på skatteintäkter under år 2020. Vi nådde inte budgeterat 
invånarantal utan landade 113 personer lägre. Det innebär att vi för lägre invånarantal tappar 
5,5 miljoner kronor. En sammanfattning av kommunens ekonomiska läge i  tabellform blir 
då enligt nedanstående tabell. Det ekonomiska läget är således trots nya tillkommande 
statsbidrag något sämre än det budgeterade resultat enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
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Alla belopp i miljoner kronor: 
 
Budgeterat Årets resultat 2020  +35,3 
Högre väntat statsbidrag i vår  +15,7 
Försämrad kostnadsutjämning  - 12,6 
Lägre invånarantal per 1 november 2010  -5,5 
 
Årets resultat efter dessa korrigeringar  +32,9 
 
Det resultatet förutsätter att nämnderna klarar sina ramar i det kommande bokslutet för 
2020. Socialnämnden redovisar ett underskott för 2019. Barn och utbildningsnämnden har 
beskrivet att man har stora problem att klara sin ekonomi för 2020. Dessa båda nämnder har 
därmed utmaningar för att klara sin ekonomi under 2020.     
 
Datum för avgiftsändringen 
Avgiftsbeslutet behandlas av kommunfullmäktige den 19 mars. Om taxeförslaget går igenom, 
kan det verkställas vid debiteringen from 1 april 2020. Den debiteringen sker under april 
månad dvs i efterskott. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse av controller Jan Bengtsson den 19 februari 2020. 
 Beslut av kommunfullmäktige 23 januari 2020 § 12 
 Beslut av kommunstyrelsen 18 december 2019 § 258 
 Beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott 4 december 2019 § 156 
 Tjänsteskrivelse av controller Jan Bengtsson den 2 december 2019 
 Kopia av Ystads Pensionärsråd remissvar över förslag till ändrade avgifter inom 

Hälsa, vård och omsorg, tillhörande ärende 2019/154, Hid: SN 2019.2399, 
 Indexreglering, avgifter HVO, 
 Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Dan Kjellsson, daterad den 13 november 2019, 
 Beslut av Socialnämndens arbetsutskott den 21 november 2019 § 479/ 

Indexuppräkning enligt KPIF. 
 Beslut av socialnämnden den 21 november 2019 § 203  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att från och med 1 april 2020 
indexreglera följande taxor enligt KPIF med basmånad oktober 2018 enligt bifogat 
beräkningsunderlag. 
 

- Trygghetslarm: 200 kronor/månad   
- Leverans av matdistribution: 10 kronor/portion 
- Dagverksamhet: 40 kronor/dag 
- Hemsjukvård/hemrehabilitering: 

       1 besök:  102 kronor 
 2 besök:  204 kronor 
 3 besök:  306 kronor 
 4 besök:  408 kronor 
 5 besök:  510 kronor 
 6 besök:  612 kronor 
 7 besök eller fler:  708 kronor 
 

- Förbrukningsmaterial SÄBO: 150 kronor/månad 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår att trygghetslarmet inte ska ingå. 
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår avslag på indexuppräkningen. 
 
Ordföranden Kristina Bendz begär ajournering. Kommunstyrelsen tar en paus kl. 14.18 
och återupptar sammanträdet kl. 14.22. 
 
Gunilla Andersson (M) instämmer i SD:s förslag att trygghetslarmet inte ska ingå. 
Göran Göransson (KD) instämmer i M:s förslag 
Marcus Bräutigam (MP) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer SD:s förslag, arbetsutskottets förslag och S:s förslag mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt SD:s förslag. 
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Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för SD:s förslag 
Nej-röst för arbetsutskottets förslag 

Omröstningsresultat 
Med åtta Ja-röster, fyra Nej-röster och tre avstår, har kommunstyrelsen röstat för SD:s 
förslag. 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 

att rösta 
Gunilla Andersson (M) X   
Cecilia Magnusson-Svärd (S) 

 
X  

Stefan Engdahl (M) X   
Sverker Meyer (M) X   
Göran Göransson (KD) X   
Paul Svensson (SD) X 

 
 

Jan-Åke Isaksson (SD) X    
Michael Michaelsen X    
Adrian Magnusson (S) 

 
X  

Anja Edvardsson (S)   X  
Lisbeth Karlsson (S)   X  
Elisabeth Håkansson (C)    X 
Håkan Eriksson (C)    X 
Marcus Bräutigam (MP)    X 
Kristina Bendz (M) X   
 Resultat 8 4 3 
 
 
Ordföranden ställer SD:s förslag mot S:s förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt SD:s förslag. 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 19 mars 2020
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Svar på motion om förbättringsområden på 
parkeringsplatsen för husbilar vid Västerleden 

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

Sammanfattning av ärendet 
I en motion föreslås att möjligheten till latrin och gråvattentömning samt tillgång till rinnande 
vatten, sanitära förbättringar, på parkeringsplatsen för husbilar på Västerleden ska utredas. 
Vidare föreslås att det ska utredas om ansvaret för skötsel och eventuell parkeringsavgift kan 
överlåtas till en idrottsförening. 
 
Antalet turister med husbil i kommunen ökar för varje år och är ett positivt exempel på 
Ystadregionens dragningskraft som turistort. Men samtidigt ställer det krav på 
infrastrukturen - dels en säker trafik, dels sanitet. Samhällsbyggnadsnämnden har anfört att 
det kan finnas ett behov av att förbättra de sanitära möjligheterna vid parkeringsplatsen. Det 
finns därför skäl för att bifalla motionen så att förutsättningarna för de motionärerna föreslår 
vad gäller sanitära förbättringsområden kan utredas. 
 
Den aktuella parkeringsplatsen utgör allmän platsmark. Det är inte möjligt att varaktigt 
överlåta skötsel av och intäkter från uthyrning på allmän platsmark till en förening. Det finns 
därför anledning för att ytterligare låta utreda om ansvaret för skötsel och eventuell 
parkeringsavgift kan överlåtas till en idrottsförening.  
 
Motionen handlar om att utreda förslag som ska syfta till att förbättra en parkeringsplats för 
husbilar vilket inte bedöms beröra barn eller unga. 
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Sammanträdesdatum 
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KS § 45 Dnr 2019/223 

Justerares signatur  

 

Beslutsunderlag 
 Motion om förbättringsområden på parkeringsplatsen vid Västerleden inkommen 

den 22 augusti 2019 
 Yttrande av samhällsbyggnadsnämnden daterat den 11 december 2019 
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 28 januari 2020 
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 februari 2020 § 18 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Elisabeth Håkansson (C) föreslår bifall till båda att-satserna. 
Göran Göransson (KD) föreslår bifall till båda att-satserna. 
Cecilia Magnusson-Svärd (S) föreslår bifall till båda att-satserna. 
Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot C, KD, S förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 19 mars 2020
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Svar på motion om att omvandla gräsmattor till stadsängar 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

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

Beslutsunderlag 
 Motion om att omvandla gräsmattor till stadsängar inkommen den 13 juni 2019 
 Yttrande av samhällsbyggnadsnämnden daterat den 22 januari 2019 
 Kartor över Ystads kommun gräsytor för klippning 2019 
 Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 29 januari 2020 
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 februari 2020 § 19 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Marcus Bräutigam (MP) föreslår bifall till motionen. 
Elisabeth Håkansson (C) föreslår bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot MP, C:s förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag, anse motionen besvarad. 
 
Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst arbetsutskottets förslag 
Nej-röst MP, C:s förslag 
 
Omröstningsresultat 
Med tolv Ja-röster och tre Nej-röster har kommunstyrelsen röstat enligt arbetsutskottets 
förslag, anse motionen besvarad. 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 

att rösta 
Gunilla Andersson (M) X   
Cecilia Magnusson-Svärd (S) X   
Stefan Engdahl (M) X   
Sverker Meyer (M) X   
Göran Göransson (KD) X   
Paul Svensson (SD) X    
Jan-Åke Isaksson (SD) X    
Michael Michaelsen X    
Adrian Magnusson (S) X   
Anja Edvardsson (S) X   
Lisbeth Karlsson (S) X   
Elisabeth Håkansson (C)   X  
Håkan Eriksson (C)   X  
Marcus Bräutigam (MP)   X  
Kristina Bendz (M) X   
 Resultat 12 3  

 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 19 mars 2020
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Information 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Magnusson-Svärd (S) informerar i korthet om pågående organisations- och 
uppdragsförändring inom Kommunförbundet Skåne. 
 
Ordföranden Kristina Bendz var på Molslinjens informationsträff den 24 februari.  
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Övrigt 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

Sammanfattning av ärendet 
Göran Göransson (KD) ställer en fråga till kommundirektören om mandat för att jobba med 
lokalnyttjande frågor. 
 
Kommundirektör Mariana Vikström svarar. 
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