SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-06-13

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Gamla Rådhuset Knutssalen klockan 18:00

Beslutande

Se sidan 2

Övriga
närvarande

Clifford Härstedt (M)
Isabelle Strandhagen (S)
Lars Toftemar (S) till och med kl. 21.30
Kenny Fransson (S) från och med kl. 18.10
Kenneth Andersson (SD)
Lennart Johansson (M) till och med kl. 20.00
Nils-Evert Erlandsson (C)
Karin Olsson Lindström (L)
Anne-Marie Fasth (L)
Lena Lovén Andersson (S)
Thomas Micha (S)
Jan-Erik Jönsson (S)
Lilian Borén (S)
Kishor Peneff (KD)
Jonas Pettersson (V)
Mats Nilsson (M)

Utses att justera

Olof Jolom (M) Lisbeth Karlsson (S)

Justeringens
plats och tid

måndagen den 24 juni 2019 kl. 16.00, Nya Rådhuset Ystad

Paragrafer:

125-138

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………………………
Olof Jolom (M) Lisbeth Karlsson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-06-13

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-26

Datum när anslaget tas ned

2019-07-17

Förvaringsplats för protokollet

Nya Rådhuset, Österportstorg i Ystad

Underskrift

...........................................................................................................
Cornelia Englén
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Beslutande

Sammanträdesdatum
2019-06-13

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Mike Enocksson (S)
Sverker Meyer (M)
Kevin Rasmussen (S)
Johan Wahlgren (M)
Olof Eriksson Jolom (M)
Per-Olof Lind (L)
Malin Nilsson (MP)
Per-Ola Nilsson (S)
Thomas Heinrich (SD)
Susan Berg (SD)
Tomas Landgren (SD)
Göran Brante (V)
Elisabeth Håkansson (C)
Kristina Bendz (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Adrian Magnusson (S)
Lisbeth Karlsson (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Kent Mårtensson (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Göran Göransson (KD)
Marcus Bräutigam (MP) från och med § 135
Ros-Marie Johansson (S)
Shukrije Rama-Pllashniku (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
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)
Börje Andersson (C)
Mohammad Omran (KD)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Stefan Engdahl (M) ersättare för Magnus Anderberg (M)
Henrik Berven (C) ersättare för Jan Erlandsson (C)
Madeleine Söderlund Hägg (C) ersättare för Martin Andersson (C)
Marina Nilsson (MP) ersättare för Malin Nilsson (MP)
Peter Lindhe (SD) ersättare för Susan Berg (SD)
Charlotte Åhman Persson (M) ersättare för Ingemar Andersson (M)
Magnus Hörnblad (MP) ersättare för Marcus Bräutigam till och med § 134
Klas Nilsson (SD) ersättare för Tomas Landgren (SD)
Anders Hansson (V) ersättare för Annika Weitner (V)

Justerares
signatur
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-06-13

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf

§ 125

§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130

Ärende

Diarienr

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i
fullmäktige och ledamot i valberedningen, ersättare i
kommunstyrelsen och ersättare i
krisledningsnämnden samt därav föranlett fyllnadsval
Malin Nilsson (MP)
Entledigande från förtroendeuppdrag som
revisor/lekmannarevisor samt därav föranlett
fyllnadsval efter Hans-Olof Håkansson (S)
Detaljplan för Balkåkra 18:53 och 1:162 (Svarte
pendlarparkering)
Översyn av taxor inom nämndens ansvarsområde
för fritidsverksamhet
Policy om heltid som rättighet och deltid som
möjlighet
Taxor för tobak och liknande produkter, alkohol
(folköl) och receptfria läkemedel

Sida

2019/164 4

2019/174 5
2019/126 6 - 7
2019/129 8 - 17
2019/57

18 - 24

2019/128 25 - 26

§ 131

Riktlinje för beroenderelaterad ohälsa

2019/119 27 - 28

§ 132

Ekonomisk uppföljning 30 april 2019, tertial 1

2019/4

29

§ 133

Redovisning av inkomna medborgarförslag

2019/1

30

§ 134

§ 135

§ 136

Revisionens förstudie av hamnutbyggnaden - för
kännedom
Enkel fråga till Kristina Bendz (M) om åtgärder som
vidtagits i syfte att påverka Skånetrafiken när det
gäller neddragningar av kollektivtrafiken inom
Ystads kommun och vilka resultat som har uppnätts
Interpellation om betalningsansvar för
gymnasieelever i Ystads kommun

2019/149 31 - 32

2019/173 33

2019/175 34

§ 137

Interpellation avseende policyn kring hållbar mat

2019/83

§ 138

Motion om att starta upp arbetet med att öppna
Sockerbruksvägen i Köpingebro

2019/186 36

Justerares
signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-06-13

KF § 125

Dnr 2019/164

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i
fullmäktige och ledamot i valberedningen, ersättare i
kommunstyrelsen och ersättare i krisledningsnämnden samt
därav föranlett fyllnadsval Malin Nilsson (MP)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Malin Nilsson (MP) från sina uppdrag som
ledamot i fullmäktige, ledamot i valberedningen, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i
krisledningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Marina Nilsson (MP) till ny ledamot i valberedningen,
ny ersättare i kommunstyrelsen och till ny ersättare i krisledningsnämnden efter Malin
Nilsson.
Kommunfullmäktige beslutar att skicka frågan om ny ledamot i fullmäktige efter Malin
Nilsson till länsstyrelsen för omräkning.

Beslutsunderlag
Avsägelse av Malin Nilsson

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) uppger att valberedningen föreslår Marina Nilsson (MP) till ny ersättare
i kommunstyrelsen och ny ersättare i krisledningsnämnden.
Magnus Hörnblad (MP) uppger att Miljöpartiet föreslår att Marina Nilsson (MP) utses till ny
ledamot i valberedningen.
Beslut skickas till:
Länsstyrelsen
Kommunstyrelsen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-06-13

KF § 126

Dnr 2019/174

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i
revisionen samt därav föranlett fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Hans-Olof Håkansson (S) från uppdragen som
lekmannarevisor för Ystads Energi AB, Ystads Energihandel AB och revisor för Ystads
kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga frågan om lekmannarevisor för Ystads Energi
AB, lekmannarevisor för Ystads Energihandel AB och revisor för Ystads kommun efter
Hans-Olof Håkansson.

Beslutsunderlag
Avsägelse av Hans-Olof Håkansson
Beslut skickas till:
Ystads Energi AB
Ystads Energihandel AB
Vald
Hans-Olof Håkansson (S)
Revisionen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-06-13

KF § 127

Dnr 2019/126

Detaljplan för Balkåkra 18:53 och 1:162 (Svarte
pendlarparkering)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Balkåkra 18:53 och 1:162 (Svarte
pendlarparkering) i Ystad samt att Svarte pendlarparkering ska ingå i den plan för
parkeringsplanering som görs i Ystads kommun.

Protokollsanteckning
Moderaterna lägger till en anteckning till protokollet.
Sverigedemokraterna lägger till samma anteckning till protokollet som till kommunstyrelsens
protokoll vid sammanträde den 29 maj 2019 § 108.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot att kommunstyrelsens förslag inte avslogs.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen på Ystads kommun kom den 20 oktober 2017 in med begäran om
planbesked om detaljplan för del av Balkåkra 18:53 m.fl. (Svarte pendlarparkering).
Kommunen är markägare av planområdet.
Syftet med planen är att tillgodose behovet av pendlarparkeringsplatser i anslutning till
Svarte station och genom detta avlasta kringliggande gator runt stationen från trafik och
parkerade bilar. Detta var ett av de utvecklingsbehov som framkom 2013 genom Ystads
kommuns process för medborgardialog kallad Fokus på byarna.
Förslag till detaljplan med tillhörande behovsbedömning av miljöbedömning har varit
föremål för samråd och därefter har planförslaget varit föremål för granskning under
tiden 6 februari - 27 februari 2019. Inkomna synpunkter har efter granskningen
sammanställts i ett granskningsutlåtande.
Stadsbyggnad har upprättat antagandehandlingar för Detaljplan för Balkåkra 18:53
och 1:162 (Svarte pendlarparkering) i Svarte i Ystads kommun, med tillhörande
behovsbedömning av miljöbedömning.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-06-13

KF § 127

Dnr 2019/126

Beslutsunderlag
Beslut samhällsbyggnadsnämnden den 20 december 2017 § 225,
Beslut samhällsbyggnadsnämnden den 15 augusti 2018 § 119,
Beslut samhällsbyggnadsnämnden den 23 januari 2019 § 12,
Samrådsredogörelse för Balkåkra 18:53 och 1:162 (Svarte pendelparkering),
Plankarta för Balkåkra 18:53 och 1:162 (Svarte pendlarparkering),
Planbeskrivning för Balkåkra 18:53 och 1:162 (Svarte pendlarparkering),
Granskningsutlåtande för Balkåkra 18:53 och 1:162 (Svarte pendlarparkering),
Tjänsteskrivelse av planchef Johan Maniet den 2 april 2019,
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden den 17 april 2019 § 70.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Balkåkra 18:53
och 1:162 (Svarte pendlarparkering) i Ystad.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att Svarte
pendlarparkering ska ingå i den plan för parkeringsplanering som görs i Ystads kommun.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christian Persson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsens förslag ska bifallas och därefter om det ska
avslås och finner att kommunstyrelsens förslag ska bifallas.
Ordförande frågar sedan om yrkandet att Svarte pendlarparkering ska ingå i den plan för
parkeringsplanering som görs i Ystads kommun och finner att det ska bifallas.
Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-06-13

KF § 128

Dnr 2019/129

Översyn av taxor inom nämndens ansvarsområde för
fritidsverksamhet
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att taxan för körsång och orkesterverksamhet höjs från 225
kronor till 275 kronor från och med den 1 januari 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt anta föreslagna taxor för aktivitetsytor inom barnoch utbildningsnämndens verksamhetsområde för fritid enligt följande:





Samtliga taxor regleras årsvis varje år från och med den 1 januari 2020 efter
konsumentprisindex med september månad 2018 som basår, (331,14). Vid beräkning
av indexförändringen används indextalet för september månad före det år
förändringen avses. Procentsatsen avrundas till en decimal. Negativ förändring
regleras inte.
Taxan för Ystad Arena A-hall (i arena läge) regleras från och med den 1 september
2019 med indexförändringen till september månad 2019 från september månad 2018.
Procentsatsen avrundas till en decimal. Negativ förändring regleras inte.
Det ska ske en årlig översyn av samtliga taxor inom barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde för fritidsverksamhet.

Kommunfullmäktige beslutar att den årliga översynen av samtliga taxor ska redovisas för
barn- och utbildningsnämnden före budgetberedningen i mars 2020.

Reservation
Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
2016/2017 gjordes en översyn och inventering över samtliga befintliga beslut, kopplat till
taxor för nämndens ansvarsområde inom fritid. Endast enstaka och väldigt marginella
taxejusteringar skedde vid det tillfället, syfte var att säkerställa att rätt taxor tillämpades
utifrån fattade beslut.
Det var ingen översyn av själva taxorna utan en översyn för att säkerställa att förvaltningen
tillämpade rätt taxor. Den översyn med taxejusteringar som är gjord dessförinnan avseende
idrotts- och fritidsanläggningar aktivitetsytor är daterad 2009.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2019-06-13

Kommunfullmäktige

KF § 128
Dnr 2019/129
Taxorna för Kulturskolan antogs 2008. När det avser Ystad Arena/BAD fastställdes nya
taxor i samband med bygget av badet och vissa justeringar gjordes i samband med översynen
2016/2017.
I dagsläget är det samma taxa för Barn/ungdom och seniorer. I förslaget är taxorna
differentierade för barn/ungdom respektive seniorer.
Taxan för matcher i Ystad Arena med arenaläge (samtliga läktare ute) exempelvis Elitserien,
innebär i dagsläget att det är föreningens biljettpris till respektive match som styr kostnaden.
Förslaget innebär en fast taxa samt ett tillägg baserat på publikantal.
Sandskogens idrottsplats taxor har halkat efter kraftigt.
Inriktningen för Kulturskolor nationellt är att detta ska vara en avgiftsfri verksamhet varpå
en marginell taxejustering föreslås.
Taxor för barn- och utbildningsnämndens aktivitetsytor inom verksamhetsområdet biläggs
beslutet.

Beslutsunderlag
Beslut från barn- och utbildningsnämnden den 28 april 2016, § 49 – Taxor aktivitetsytor
inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde,
Beslut från kommunfullmäktige den 15 juni 2016, § 97 – Taxor aktivitetsytor inom barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde fr.o.m. 1 juli 2016,
Beslut från barn- och utbildningsnämnden den 20 april 2017, § 62 – Taxor för Ystad Arena
Bad och Nybrostrandsbadet,
Beslut från kommunfullmäktige den 14 juni 2017, § 108 – Taxor för Ystad Arena Bad och
Nybrostrandsbadet,
Förslag på taxor för barn- och utbildningsnämndens aktivitetsområde inom fritid att gälla
från den 1 september samt den 1 januari 2020,
Tjänsteskrivelse av fritidschef Christine Ekdahl den 16 april 2019.
Beslut från barn- och utbildningsnämnden den 25 april 2019, § 60,
Tjänsteskrivelse av budgetchef Hans Persson 2 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2019 § 71,
Beslut i kommunstyrelsen den 29 maj 2019 § 109.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att taxan för körsång och orkesterverksamhet höjs från 225 kronor till 275 kronor.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige anta föreslagna taxor för aktivitetsytor
inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för fritid enligt följande:

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2019-06-13

Kommunfullmäktige

KF § 128
Dnr 2019/129
 Samtliga taxor regleras årsvis varje år från och med den 1 januari 2020 efter
konsumentprisindex med september månad 2018 som basår, (331,14). Vid beräkning
av indexförändringen används indextalet för september månad före det år
förändringen avses. Procentsatsen avrundas till en decimal. Negativ förändring
regleras inte.
 Taxan för Ystad Arena A-hall (i arena läge) regleras från och med den 1 september
2019 med indexförändringen till september månad 2019 från september månad 2018.
Procentsatsen avrundas till en decimal. Negativ förändring regleras inte.
 Det ska ske en årlig översyn av samtliga taxor inom barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde för fritidsverksamhet.
Den årliga översynen av samtliga taxor ska redovisas för barn- och utbildningsnämnden före
budgetberedningen i mars 2020.

Förslag till beslut under sammanträdet
Göran Göransson (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och yrkar bifall till barnoch utbildningsnämndens förslag.
Elisabeth Håkansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till samma förslag som Sverigedemokraterna lade i
kommunstyrelsen.
Anja Edvardsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Brante (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsens förslag ska bifallas, därefter om Jan-Åke
Isakssons förslag ska bifallas och sedan om Göran Göranssons förslag ska bifallas och finner
att kommunstyrelsens förslag ska bifallas.
Omröstning begärs.
Ordförande utser Göran Göranssons förslag som huvudförslag.
Cecilia Magnusson-Svärd yrkar att kommunstyrelsens förslag ska vara huvudförslag.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om Göran Göranssons förslag ska vara huvudförslag
eller om kommunstyrelsens förslag ska vara huvudförslag och finner att Göran Göranssons
förslag ska vara huvudförslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Göran Göranssons förslag = JA
Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-06-13

KF § 128
Kommunstyrelsens förslag = NEJ

Dnr 2019/129

Med 16 JA-röster, 24 NEJ-röster och 9 som avstår beslutar kommunfullmäktige att
kommunstyrelsens förslag ska utgöra huvudförslag.
Ordförande frågar därefter om Göran Göranssons eller Jan-Åke Isakssons förslag ska utgöra
motförslag till huvudförslaget och finner att Göran Göranssons förslag ska vara motförslag
till huvudförslaget.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande propositionsordning.
Göran Göranssons förslag = JA
Jan-Åke Isakssons förslag = NEJ
Med 25 JA-röster, 15 NEJ-röster och 9 som avstår beslutar kommunfullmäktige att Göran
Göranssons förslag ska vara motförslag till huvudförslaget.
Kommunfullmäktige har därmed godkänt följande huvudvotering.
JA= kommunstyrelsen
NEJ = Göran Göranssons förslag
Med 25 JA-röster, 9 NEJ-röster och 15 som avstår beslutar kommunfullmäktige att Göran
Göranssons beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-06-13

KF § 129

Dnr 2019/57

Policy om heltid som rättighet och deltid som möjlighet
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att anta policyn om heltid som rättighet och deltid som
möjlighet med följande ändring:
Policyn gäller för samtliga tillsvidareanställningar inom Kommunals avtalsområde. Utöver det
ska samtliga nya tillsvidareanställningar annonseras och anställas på heltid, oavsett
avtalsområde.
Om medarbetarna vill arbeta deltid finns det möjlighet att ansöka om tjänstledigt en gång om
året samt vid nyanställning. Vill medarbetaren t.ex. arbeta 80% ansöker medarbetaren om
20% tjänstledigt. Detta görs en gång om året och medarbetaren kan söka tjänstledighet i
jämna 5%. Verksamhetens behov styr möjligheten att gå ner i tid utöver lagstadgade
rättigheter men arbetsgivaren ska ha en positiv inställning och förståelse för behovet av
deltidsarbete. Ett nekande av tjänstledighet får endast göras om tjänstledigheten medför
påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet.
Undantag kan göras på individnivå. Det är förvaltningschef som fattar beslutet i dialog med
personalavdelningen.

Reservation
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
För samtliga kommuner och landsting är heltid som norm en aktuell fråga. Framförallt för
Kommunals avtalsområde där det i huvudöverenskommelsen (HÖK) ställs krav att
arbetsgivaren ska göra en plan för år 2017-2021 hur vi ska öka andelen heltidsarbetande.
2017 beslutade Kommunfullmäktige att anta Policy om Heltid som rättighet och deltid som
möjlighet samt om pilotprojekt Mer tid i Ystad som har genomförts under april 2018-april
2019. Där har goda resultat visats, utvärderingen för projektet kan läsas i bifogade dokument.
Att införa heltid som rättighet och deltid som möjlighet anses positivt för verksamheten och
för målet som attraktiv arbetsgivare.
Med utgångspunkt i utvärderingen för pilotprojektet samt planen för att öka andelen
heltidsarbetande enligt HÖK föreslås anta policyn heltid som rättighet och deltid som
möjlighet enligt skrivna ändringar.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-06-13

KF § 129

Dnr 2019/57

Beslutsunderlag
Barnchecklistan – Policy för heltid som rättighet och deltid som möjlighet
Förslag Policy om heltid som rättighet och deltid som möjlighet 7 februari 2017,
Beslut i kommunfullmäktige 18 maj 2017 § 94,
Mer tid i Ystad – slutrapport 2 maj 2019,
Tjänsteskrivelse av personalkonsult Sofie Forss 2 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2019 § 57.

Förslag till beslut
Förslag att anta policyn om heltid som rättighet och deltid som möjlighet med följande
ändring:
Policyn gäller för samtliga tillsvidareanställningar inom Kommunals avtalsområde. Utöver det
ska samtliga nya tillsvidareanställningar annonseras och anställas på heltid, oavsett
avtalsområde.
Om medarbetarna vill arbeta deltid finns det möjlighet att ansöka om tjänstledigt en gång om
året samt vid nyanställning. Vill medarbetaren t.ex. arbeta 80% ansöker medarbetaren om
20% tjänstledigt. Detta görs en gång om året och medarbetaren kan söka tjänstledighet i
jämna 5%. Verksamhetens behov styr möjligheten att gå ner i tid utöver lagstadgade
rättigheter men arbetsgivaren ska ha en positiv inställning och förståelse för behovet av
deltidsarbete. Ett nekande av tjänstledighet får endast göras om tjänstledigheten medför
påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet.
Undantag kan göras på individnivå. Det är förvaltningschef som fattar beslutet i dialog med
personalavdelningen.

Föredragande
Sofie Forss, personalkonsult

Förslag till beslut under sammanträdet
Elisabeth Håkansson (C) yrkar att policyn ska gälla för samtliga avtalsområden i hela
kommunen samt att meningen ” Ett nekande av tjänstledighet får endast göras om
tjänstledigheten medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet.” ska strykas.
Gunilla Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Paul Svensson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per-Ola Nilsson (S) yrkar bifall till Elisabeth Håkanssons förslag.
Ingrid Ek (S) yrkar bifall till Elisabeth Håkanssons förslag.
Anders Hansson (V) yrkar att policyn ska gälla alla inom all avtalsområden inom kommunens
verksamhet.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till Elisabeth Håkanssons förslag.
Justerares signatur
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KF § 129
Dnr 2019/57
Roger Jönsson (S) yrkar bifall till Elisabeth Håkanssons yrkande.

Beslutsgång
Ordförande frågan kommunfullmäktige om kommunstyrelsens beslut ska bifallas och finner
att så är fallet.
Ordförande frågar om det nyss fattade beslutet kan tas om med hänvisning till att fullmäktige
ska kunna ta ställning till samtliga yrkanden vilket fullmäktige godkänner.
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om kommunstyrelsens förslag ska bifallas eller om
Elisabeth Håkanssons förslag i den delen om att stryka en mening i policyn ska bifallas och
finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Kommunstyrelsens förslag = JA
Elisabeth Håkanssons förslag = NEJ
Med 25 JA-röster, 22 NEJ-röster och 2 som avstår beslutar kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar därefter om Anders Hanssons förslag ska bifallas eller inte och finner det
ska avslås.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Avslag på Anders Hanssons förslag = JA
Bifall till Anders Hanssons förslag = NEJ
Med 25 JA-röster och 24 NEJ-röster beslutar fullmäktige att avslå Anders Hanssons förslag.
Beslut skickas till:
Samtliga nämnder

Justerares signatur

20

21

22

23

24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-06-13

KF § 130

Dnr 2019/128

Taxor för tobak och liknande produkter, alkohol (folköl) och
receptfria läkemedel
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att anta de av Ystad-Österlenregionens miljöförbund
föreslagna taxorna för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter
(2018:2088), för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel enligt lag (2009:730)
samt för tillsyn av folköl enligt alkohollagen (2010:1622).

Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel enligt lag (2009:730),
Förslag till taxa för tillsyn av folköl enligt alkohollagen (2010:1622),
Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter
(2018:2088),
Tjänsteskrivelse från Ystad-Österlenregionens miljöförbund,
Beslut från Ystad-Österlenregionens miljöförbund den 8 april 2019, § 36 – Taxa för tobak
och liknande produkter, alkohol (folköl) och receptfria läkemedel,
Tjänsteskrivelse av controller Peter Andersson 7 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2019 § 70,
Beslut i kommunstyrelsen den 29 maj 2019 § 101.

Beslutsunderlag
Förslag till taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel enligt lag (2009:730),
Förslag till taxa för tillsyn av folköl enligt alkohollagen (2010:1622),
Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter
(2018:2088),
Tjänsteskrivelse från Ystad-Österlenregionens miljöförbund,
Beslut från Ystad-Österlenregionens miljöförbund den 8 april 2019, § 36 – Taxa för tobak
och liknande produkter, alkohol (folköl) och receptfria läkemedel,
Tjänsteskrivelse av controller Peter Andersson 7 maj 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2019 § 70.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de av Ystad-Österlenregionens
miljöförbund föreslagna taxorna för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande
produkter (2018:2088), för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel enligt lag
(2009:730) samt för tillsyn av folköl enligt alkohollagen (2010:1622).
Justerares signatur
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Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
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KF § 131

Dnr 2019/119

Riktlinje för beroenderelaterad ohälsa
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras så att hela barnperspektivet kan
implementeras i riktlinjen. Det för att säkerställa att barn inte far illa vid när medarbetare
med alkohol- eller drogpåverkade skickas hem.

Sammanfattning av ärendet
Personalavdelningen har sett över och tagit fram en riktlinje om beroenderelaterad ohälsa.
Förslaget är att Riktlinje för beroenderelaterad ohälsa ersätter tidigare riktlinje för Alkohol
och drogpolitiskt program.
Riktlinje för beroenderelaterad ohälsa tydliggör ansvaret för respektive chef samt vikten av
förebyggande arbete, kartläggningar och handlingsplaner.
Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
Förslag till riktlinje för beroenderelaterad ohälsa,
Beslut i kommunövergripande samverkansgrupp (KÖSAM) den 25 mars 2019 §,
Alkohol och drogpolitiskt program kommunfullmäktige 20 maj 1999,
Tjänsteskrivelse av personalkonsult Josefina Kronvall den 17 april 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2019, § 58.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny riktlinje för beroenderelaterad
ohälsa och ersätter tidigare riktlinje Alkohol och drogpolitiskt program.

Föredragande
Josefin Kronvall, personalkonsult

Justerares signatur
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Förslag till beslut under sammanträdet
Anja Edvardsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Elisabeth Håkansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Hansson (V) yrkar att Rådgivningsbyrån ska bytas ut till Vuxenheten i policyn
eftersom enheten har bytt namn. Under rubriken Råd inför omtankesamtal yrkar Anders
Hansson på följande tillägg. Om medarbetaren har barn under 18 år ska detta beaktas och
arbetsgivaren ska överväga att konsultera socialtjänsten kring skydd och stöd för barnet.
Under rubriken Påverkad av alkohol eller droger under arbetstid yrkar han på följande tillägg.
När medarbetaren skickas hem ska särskilt beaktas om det finns barn under 18 år i hemmet,
ska socialtjänsten vid behov konsulteras.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till Vänsterpartiets yrkanden.
Kristina Bendz (M) yrkar avslag på tilläggsyrkandena.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till Anders Hanssons tilläggsyrkanden.
Elisabeth Håkansson (C) yrkar att ärendet ska återremitteras.
Kristina Bendz (M) yrkar bifall till att ärendet ska återremitteras.
Paul Svensson (SD) yrkar bifall till att ärendet ska återremitteras.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till att ärendet ska återremitteras.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till att ärendet ska återremitteras.
Anja Edvardsson (S) återtar sitt yrkande om att kommunstyrelsens förslag ska bifallas och
ställer sig bakom yrkandet att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordförande frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen.
Beslut skickas till:
Clas Martinsson, personalchef
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KF § 132

Dnr 2019/4

Ekonomisk uppföljning 30 april 2019, tertial 1
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tertialrapporten för den 30 april 2019.

Sammanfattning av ärendet
Ledning o Utveckling, ekonomiavdelningen har upprättat en tertialrapport för utfall per
2019-04-30 samt en prognos per 2019-12-31. Uppföljningen gäller för kommunen,
kommunalförbunden och de kommunala bolagen.
Ystads kommun redovisar ett negativt resultat för första tertialet på 30,4 mkr.
Enligt ekonomiavdelningens prognos väntas resultatet för 2019 bli minus 31,0 mkr. Det
motsvarar en negativ avvikelse i förhållande till budget på 44,5 mkr.
Under årets första fyra månader har kommunen nettoinvesterat cirka 120,7 mkr vilket
motsvarar 10 % av den totala investeringsbudgeten (inklusive kompletteringsbudget). Den
totala investeringsutgiften för året beräknas uppgå till 1 095,3 mkr vilken innebär att cirka
62,4 mkr inte förbrukas.

Beslutsunderlag
Delårsrapport tertial 1, 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga tertialrapporten till
handlingarna.

Föredragande
Petter Skoglund, ekonomichef

Förslag till beslut under sammanträdet
Kristina Bendz (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Elisabeth Håkansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Göransson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerares signatur
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Dnr 2019/1

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 att avvisa
medborgarförslaget om att tillåta cyklister på Stora Östergatan.

Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har lämnats in till kansliavdelningen och föreslås överlåtas till
nämnd/styrelse alternativt avvisas enligt nedan:
Medborgarförslag
Överlåts till
Christian Lagerblad: fortsätta tillåta cyklister
Cykla på Stora Östergatan är tillåtet och
på Stora Östergatan
medborgarförslaget avvisas.
Tom Jönsson: inför rökförbud på
Kommunstyrelsen
kommunens stränder
Filip Fransson: döp cykelvägen mellan
Samhällsbyggnadsnämnden
Sövestad-Ystad till Eva Bramsviks väg
Gunnar Gunnarsson: öppna genomfarten i
Myndighetsnämnden
sockerbruksområdet
Ärendet berör inte barn och unga då det är av administrativ karaktär.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Åsa Björkman Holmberg, kommunsekreterare daterad den 22 maj 2019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till respektive nämnd/styrelse att besluta om
ärenden i form av medborgarförslag enligt redovisad förteckning.
Beslut skickas till:
Myndighetsnämnden
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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Dnr 2019/149

Revisionens förstudie av hamnutbyggnaden - för kännedom
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
EY har på Ystads kommuns revisorer gjort en förstudie för att kartlägga beslutsgången och
beslutsunderlaget avseende hamnutbyggnaden (Färjeläge 7/8). Förstudien bygger på följande
frågeställningar.
 Hur har beslutsprocessen för hamnutbyggnaden sett ut och vilka underlag har legat
till grund för beslutet?
 Finns det en investeringsprocess som tydliggör ansvar och befogenheter avseende
initiering, planering, beslut och genomförande av hamnutbyggnaden?
 Hur sker samordning och kommunikation mellan berörda nämnder och bolag?
 Hur sker återrapportering av planer och beslut?
Förstudien omfattar kommunstyrelsen samt Ystad Hamn Logistik AB. Den valda metoden
för granskningen har primärt utgjorts av dokumentstudier med kompletterande
telefonintervjuer med relevanta nyckelpersoner. Rapporten innehåller bl.a. en kronologisk
sammanställning av beslut m.m.
Förstudien har lett till att revisorerna bedömer att vidare bevaka följande under den fortsatta
processen.
 Det framgår av förstudien och av tidigare genomförda granskningar att kommunen
under en längre tid har som plan att utarbeta en ny investeringsprocess. Den nu
gällande investeringsprocessen är antagen 2011 och anses föråldrad. Kommunen
växer i snabb takt vilket ställer krav på en effektiv investeringsprocess. Det finns
risker i att en snabbväxande kommun inte har en uppdaterad investeringsplan.
Revisionen bör därför bevaka detta vidare.
 Vad avser färjeläge 7 och 8 kan vi notera av förstudien att det har varit en omfattande
process med många beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
hamnutskottet. Det kan vara av vikt för revisionen att följa hur dessa beslut
implementeras och hur ärendet vidare behandlas.

Justerares signatur
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Vi noterar att färjeläget förväntas belasta kommunen med ca 700 mnkr i
investeringsmedel. Det framgår av förstudien att detta kommer att påverka
kommunens belåningsutrymme negativt med ca 23 tusen kronor per
kommunmedlem. Under den nästkommande treårsperioden är det budgeterat att
kommunen kommer att genomföra investeringar för ca 1170 mnkr (exklusive
hamnutbyggnaden). Med hänsyn taget till kommunens självfinansieringsutrymme,
enligt beräkning i revisionens långsiktiga ekonomiska analys, finns ett behov av
ytterligare belåning på närmre 600 mnkr. Detta skulle påverka belåningen med
ytterligare 20 000 kronor per kommunmedlem. Detta skulle innebära att kommunens
belåningsgrad efter det tredje året i planperioden kan komma att uppgå till så mycket
som 133 000 kronor per invånare. Givet Kommuninvests belåningstak (utan särskild
prövning) på 134 000 kr per kommunmedlem (2019) bör revisionen bevaka
investeringstakten och investeringsplaneringen.

Beslutsunderlag
Kommundirektörens tjänsteskrivelse den 20 maj 2019
Förstudie med följebrev den 15 maj 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och överlämna förstudien till
kommunfullmäktige för kännedom.

Föredragande
Bo Lönnerblad (M), vice ordförande revisionen
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Dnr 2019/173

Enkel fråga till Kristina Bendz (M) om åtgärder som vidtagits i
syfte att påverka Skånetrafiken när det gäller neddragningar
av kollektivtrafiken inom Ystads kommun och vilka resultat
som har uppnätts
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.

Beslutsunderlag
Enkel fråga av Kent Mårtensson (S) inkommen den 10 juni 2019
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KF § 136

Dnr 2019/175

Interpellation om betalningsansvar för gymnasieelever i
Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Beslutsunderlag
Interpellation av Adrian Magnusson (S) inkommen den 10 juni 2019

Justerares signatur

34

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-06-13

KF § 137

Dnr 2019/83

Interpellation avseende policyn kring hållbar mat
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Beslutsunderlag
Interpellation av Marcus Bräutigam inkommen den 12 april 2019
Svar av Per-Olof Lind (L) daterat den 15 maj 2019
Beslut i kommunfullmäktige den 16 maj 2019 § 110
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Dnr 2019/186

Motion om att starta upp arbetet med att öppna
Sockerbruksvägen i Köpingebro
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att skicka den till kommunstyrelsen
för vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Motion av Kevin Rasmussen (S) om att starta upp arbetet med att öppna Sockerbruksvägen i
Köpingebro inkommen den 13 juni 2019
Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
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