
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Datum
2019-11-21

Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset klockan 18:00-20:45

Beslutande Se sidan 2

Övriga
närvarande

Clifford Härstedt (M) ersättare §§ 208-215
Mats Nilsson (M)
Håkan Eriksson (C)
Karin Olsson Lindström (L)
Kenny Fransson (S)
Riccard Axtelius (S)
Doris Möller (S)

Utses att justera Bo Sterner (M), Leif Olsson Svensson (SD)
ersättare Martin Andersson (C)

Justeringens
plats och tid

Paragrafer: 208-229

Underskrifter

Sekreterare …………………………………………………………………
Lisa Syrén Mandelkonvalj

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

…………………………………………………………………
Bo Sterner (M), Leif Olsson Svensson (SD)

Justerare 

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ned

2019-11-21 

2019-12-04

2019-12-25

Förvaringsplats för protokollet Nya Rådhuset, Österportstorg Ystad

Underskrift ...........................................................................................................
Lisa Syrén Mandelkonvalj
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum
2019-11-21

Beslutande Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Kristina Bendz (M)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Adrian Magnusson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M) §§ 208-215, gick kl. 18:55
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (KD)
Mohammad Omran (KD)
Marina Nilsson (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Shukrije Rama-Pllashniku (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Michael Michaelsen (SD) §§ 215-229 kom 18:55
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Thomas Heinrich (SD) 
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik-Håkansson (C)
Elisabeth Håkansson (C)
Henrik Berven (C)
Martin Andersson (C)
Stefan Engdahl (M) ersätter Magnus Anderberg (M)
Lars Toftemar (S) ersätter Lisbeth Karlsson (S)
Lena Lovén Andersson (S) ersätter Kent Mårtensson (S)
Jan-Erik Jönsson (S) ersätter Roger Jönsson (S)
Clifford Härstedt (M) ersätter Ingemar Andersson (M) §§ 216-229
Charlotte Åhman Persson (M) ersätter Olof Eriksson Jolom (M)
Lilian Borén (S) ersätter Per-Ola Nilsson (S)
Peter Lindhe (SD) ersätter Paul Svensson (SD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Bengt Gunnarsson (SD) ersätter Michael Michaelsen (SD) §§ 208-214
Bengt Gunnarsson (SD) ersätter Tomas Landgren (SD) §§ 215-229
Nils-Evert Erlandsson (C) ersätter Börje Andersson (C)
Kenneth Andersson (SD) ersätter Susan Berg (SD)

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum
2019-11-21

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida

§ 208 Fyllnadsval som ersättare i kulturnämnden efter Lars 
Yngve (M) 2019/273 6

§ 209

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden samt därav fyllnadsval efter 
Per-Ola Nilsson (S)

2019/274 7

§ 210

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen, i barn- och 
utbildningsnämnden, ersättare i 
krisledningsnämnden, ombudsersättare vid 
Kommunförbundet Skånes förbundsmöten Magnus 
Anderberg (M)

2019/289 8 - 9

§ 211
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i 
myndighetsnämnden därav fyllnadsval efter Dan-
Peter Nilsson (S)

2019/299 10

§ 212 Delårsbokslut 31 augusti 2019 för Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund 2019/250 11

§ 213 Delårsrapport 31 augusti 2019 Ystad-
Österlenregionens miljöförbund 2019/254 12

§ 214 Delårsrapport för Sydöstra Skånes 
samarbetskommitté 31 augusti  2019 2019/269 13

§ 215
Begäran om olika finansieringsalternativ för att 
finansiera AB Ystadbostäders nyproduktion av 
bostäder

2019/271 14 - 17

§ 216 Plan- och bygglagen, taxa 2020 för Ystads kommun 2019/259 18 - 19

§ 217 Vatten- och avloppstaxa för brukningsavgifter 2020 2019/260 20 - 23

§ 218 Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 2019/267 24 - 25

§ 219 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder 2019/268 26

§ 220 Interpellation till socialnämndensordförande om 
Bella fritids 2019/294 27

§ 221 Motion om redovisning av kostnader kring 
mottagning av nyanlända 2019/279 28
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

§ 222 Motion om strategi för likarättsfrågor och 
funktionshinderpolitik i Ystads kommun 2019/280 29

§ 223 Motion om att öppna Sockerbruksvägen i 
Köpingebro 2019/296 30

§ 224 För kännedom; Årlig inspektion av Tomelilla-Ystad-
Sjöbo överförmyndarnämnd 2019/270 31

§ 225 Redovisning av inkomna medborgarförslag 2019/1 32

§ 226 Information om Revisorernas bedömning av 
delårsrapport 31 augusti 2019 tertial 2 2019/235 33

§ 227 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
otrygghet och ordningsvakter 2019/297 34

§ 228
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
trovärdighet gentemot kommuninvånarna och 
verksamheterna för barn och unga

2019/298 35

§ 229 Enkel fråga till socialnämndens ordförande om 
behandling av brukares räkningar 2019/301 36
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 208 Dnr 2019/273

Justerares signatur 

Fyllnadsval som ersättare i kulturnämnden efter Lars Yngve 
(M)

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Anders Andersson (M) till ersättare i kulturnämnden till och 
med 31 december 2022 efter Lars Yngve (M). 

Sammanfattning av ärendet
Lars Yngve (M) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i gymnasienämnden, 
registrerat den 15 oktober 2019.

Kommunfullmäktige entledigade den 17 oktober 2019 Lars Yngve (M) från uppdraget som 
ersättare i kulturnämnden och bordlade fyllnadsvalet.

Beslutsunderlag
Beslut i kommunfullmäktige 17 oktober 2019 § 196.

 
 

 

 
 

Beslut skickas till:
Utsedd
Kansliavdelningen/förtroendemannaregister
Kulturnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 209 Dnr 2019/274

Justerares signatur 

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden samt därav fyllnadsval efter Per-Ola 
Nilsson (S)

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Per-Ola Nilsson (S) från uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige och ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att skicka frågan om ny ledamot i fullmäktige efter
Per-Ola Nilsson (S) till länsstyrelsen för omräkning.

Kommunfullmäktige utser Kerstin Jönsson (S) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden 
till och med 31 december 2022 och entledigar i och med det Kerstin Jönsson (S) från 
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige utser Dan-Peter Nilsson (S) till ersättare efter Kerstin Jönsson i 
barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Per-Ola Nilsson (S) har den 29 oktober 2019 lämnat in avsägelse från förtroendeuppdragen 
som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Beslut skickas till:
Länsstyrelsen Skåne
Kerstin Jönsson
Dan-Peter Nilsson
Per-Ola Nilsson
Kansliavdelningen/förtroendemannaregister 
Barn- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 210 Dnr 2019/289

Justerares signatur 

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen, i barn- och 
utbildningsnämnden, ersättare i krisledningsnämnden, 
ombudsersättare vid Kommunförbundet Skånes 
förbundsmöten Magnus Anderberg (M)

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Magnus Anderberg (M) från uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
ersättare i krisledningsnämnden, ersättare för ombud vid Kommunförbundet Skånes 
förbundsmöten.

Kommunfullmäktige beslutar att skicka frågan om ny ledamot i fullmäktige efter
Magnus Anderberg (M) till länsstyrelsen för omräkning.

Kommunfullmäktige utser Sverker Meyer (M) till ledamot i kommunstyrelsen till och med 31 
december 2022 och entledigar samtidigt Sverker Meyer (M) från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige bordlägger frågan om ersättare för Sverker Meyer (M) i 
kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige bordlägger frågan om att utse en ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden efter Magnus Anderberg (M).

Kommunfullmäktige utser Sverker Meyer (M) till ersättare för ombud vid 
Kommunförbundets Skånes förbundsmöten till och med 31 december 2022.

Beslutsunderlag
Avsägelse av Magnus Anderberg (M) inkommen den 8 november 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 210 Dnr 2019/289

Justerares signatur 

Föredragande
Cecilia Fahlborg (M), valberedningens ordförande

Beslut skickas till:
Utsedda
Länsstyrelsen
Kommunkansliet/förtroendemannaregister
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunförbundet Skåne
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 211 Dnr 2019/299

Justerares signatur 

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i 
myndighetsnämnden därav fyllnadsval efter Dan-Peter 
Nilsson (S)

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Dan-Peter Nilsson (S) från uppdraget som ersättare i 
myndighetsnämnden.

Kommunfullmäktige utser Ann-Chrestin Saedén (S) till ersättare i myndighetsnämnden till 
och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Dan-Peter Nilsson (S) har den 18 November 2019 lämnat in avsägelse från 
förtroendeuppdragen som ersättare i myndighetsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse av Dan-Peter Nilsson (S) inkommen den 18 november 2019.

Föredragande
Cecilia Fahlborg (M), valberedningens ordförande

Beslut skickas till:
Utsedd
Dan-Peter Nilsson
Kommunkansliet/förtroendemannaregister 
Myndighetsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 212 Dnr 2019/250

Justerares signatur 

Delårsbokslut 31 augusti 2019 för Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut den 31 augusti 2019 för Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund. 

Sammanfattning av ärendet
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har den 23 september 2019 godkänt 
delårsrapporten per den 31 augusti 2019.

Protokollsutdrag och tertialrapport har översänts till respektive medlemskommun för 
behandling i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Delårsrapport tertial 2 2019,
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 31 augusti 2019,
Granskning delårsbokslut 31 augusti 2019,
Beslut i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 23 september 2019 § 38.

Beslut skickas till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Tomelilla kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 213 Dnr 2019/254

Justerares signatur 

Delårsrapport 31 augusti 2019 Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten 31 augusti 2019 för 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport är upprättad per 31 augusti 2019 och godkänd av direktionen för 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Beslutsunderlag
Beslut i Ystad-Österlenregionens miljöförbund 16 september 2019 § 78,
Delårsrapport 31 augusti 2019,
Rapport från granskning av delårsrapport,
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 31 augusti 2019,
Tjänsteskrivelse av redovisningschef Carola Nilsson 22 oktober 2019,
Beslut i kommunstyrelsen den 30 oktober 2019 § 205.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten 
31 augusti 2019 för Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 214 Dnr 2019/269

Justerares signatur 

Delårsrapport för Sydöstra Skånes samarbetskommitté 31 
augusti  2019

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten 31 augusti 2019 för Sydöstra Skånes 
samarbetskommitté.

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport är upprättad per 31 augusti 2019 och överlämnas till kommunfullmäktige för 
godkännande.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 31 augusti 2019,
PM över utförd delårsrapport 31 augusti 2019,
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 31 augusti 2019,
Tjänsteskrivelse av redovisningschef Carola Nilsson 22 oktober 2019
Beslut i kommunstyrelsen den 30 oktober 2019 § 206.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten 31 augusti 
2019 för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté.

Beslut skickas till:
Sydöstra Skånes samarbetskommitté
Ledning & utveckling, ekonomi
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 215 Dnr 2019/271

Justerares signatur 

Begäran om olika finansieringsalternativ för att finansiera AB 
Ystadbostäders nyproduktion av bostäder

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att utreda 
finansieringsmöjligheterna.

Sammanfattning av ärendet
Ystadbostäder har ett lånebehov för att fullfölja ingångna avtal med entreprenörer för att 
färdigställa byggnationerna på Grundström 1 och Fridhem. Det akuta lånebehovet 2020 för 
att färdigställa byggnationerna på Grundström 1 och Fridhem är på 50 miljoner kronor. 
Eftersom upplåningen inte långsiktigt kan inrymmas inom ramen för koncernens 
upplåningslimit så framställer Ystadbostäder en begäran om avyttring av fastigheter för att 
finansiera denna nyproduktion.

Beslutsunderlag
Begäran av olika finansieringsalternativ för att finansiera AB Ystadbostäders 
nyproduktion av bostäder,
YT § 25/2019-10-21 Begäran om alternativ finansiering från Ystadbostäder,
Delegationsbeslut om beviljande av upplåning till Ystadbostäder 24 oktober 2019,
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019,
Beslut i kommunstyrelsen den 30 oktober 2019 § 211.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget att avyttra fastigheter 
ur Ystadbostäders fastighetsbestånd för att färdigställa byggnationerna på Grundström 1 och 
Fridhem. 

Förslag till beslut under sammanträdet
Kristina Bendz (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ingrid Ek (S) yrkar på återremiss av ärendet för att vidare utreda finansieringsmöjligheter.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar på återremiss av ärendet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 215 Dnr 2019/271

Justerares signatur 

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen om att bifalla kommunstyrelsens förslag att avgöra ärendet 
idag mot att återremittera ärendet för att ytterligare utreda finansieringsmöjligheterna och 
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Kommunstyrelsens förslag, att avgöra ärendet i dag = JA
Återremiss = NEJ

Med 30 JA-röster och 17 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet 
för att ytterligare utreda finansieringsmöjligheterna.

Beslut skickas till:
AB Ystadbostäder, vd Pehr Carlberg
Ytornet AB
Ledning & utveckling, ekonomi
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Röst
18:49:07 — Begäran om olika finansieringsalternativ för att finansiera AB Ystadbostäders 
nyproduktion av bostäder
Rösta Ja för att avgöra ärendet idag, Nej för att återremittera ärendet.

Resultat
Ja 30
Nej 17
Frånvarande 2

1 Henrik Plantin (M) Ja
2 Urban Fasth (L) Ja
3 Kristina Bendz (M) Ja
4 Sverker Meyer (M) Ja
5 Gunilla Andersson (M) Ja
6 Christian Persson (M) Ja
7 Cecilia Fahlborg (M) Ja
9 Bo Sterner (M) Ja
19 Johan Wahlgren (M) Ja
20 Paula Larsson Jarl (M) Ja
21 Ingemar Andersson (M) Ja
23 Per-Olof Lind (L) Ja
24 Göran Göransson (KD) Ja
25 Mohammad Omran (KD) Ja
26 Marina Nilsson (MP) Ja
34 Jan-Åke Isaksson (SD) Ja
37 Anna Sjöland (SD) Ja
38 Göran Björk (SD) Ja
39 Leif Olsson Svensson (SD) Ja
40 Tomas Heinrich (SD) Ja
45 Eva Bramsvik Håkansson (C) Ja
46 Elisabet Håkansson (C) Ja
47 Henrik Berven (C) Ja
49 Martin Andersson (C) Ja
201 Stefan Engdahl (M) Ja
202 Charlotte Åhman Persson (M) Ja
208 Nils-Evert Erlandsson (C) Ja
226 Peter Lindhe (SD) Ja
229 Bengt Gunnarsson (SD) Ja
230 Kenneth Andersson (SD) Ja
10 Adrian Magnusson (S) Nej
12 Kevin Rasmussen (S) Nej
13 Ingrid Ek (S) Nej
14 Mårten Mårtensson (S) Nej
17 Anja Edvardsson (S) Nej
18 Cecilia Magnusson-Svärd (S) Nej
29 Ros-Marie Johansson (S) Nej

16



30 Isabelle Strandhagen (S) Nej
31 Shukrije Rama Pllashniku (S) Nej
32 Lars Wollin (S) Nej
33 Terese Grahn (S) Nej
43 Annika Weitner (V) Nej
44 Göran Brante (V) Nej
214 Lars Toftemar (S) Nej
215 Lena Lovén Andersson (S) Nej
217 Jan-Erik Jönsson (S) Nej
218 Lilian Borén (S) Nej
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 216 Dnr 2019/259

Justerares signatur 

Plan- och bygglagen, taxa 2020 för Ystads kommun

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar taxor för år 2020 för Ystad enligt plan- och bygglagen att gälla 
från och med den 1 januari 2020 enligt dokument PBL-taxa 2020 för Ystads kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att delegera rätten till samhällsbyggnadsnämnden 
att anpassa taxan inom nämndens verksamhetsområde till prisutvecklingen i enlighet 
med SKL:s Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om grunderna för hur avgifterna ska beräknas 
enligt 12 kap 10 § plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten 
att besluta om taxan till nämnd. 

Stadsbyggnadsavdelningen har tagit fram ett förslag till ny taxa för plan- och 
byggverksamheten. Syftet har varit att få en taxa som täcker samtliga åtgärder som 
kommunen enligt plan- och bygglagen (PBL) har rätt att ta ut avgifter för. Utöver 
dessa åtgärder omfattar taxan också uppdragsverksamhet inom kart- och mätområdet, 
tillhandahållande av primärkartor, avgifter för scanning, kopiering och utskrifter samt 
avgifter för strandskyddsärenden. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillhandahåller ett underlag för konstruktion 
av en PBL-taxa. PBL-taxa 2020 för Ystads kommun grundas på underlaget från 2016 från 
SKL. Genom att använda ett kommungemensamt underlag ges förutsättningar för ett rättvist 
och rättssäkert avgiftsuttag. Underlaget har bearbetats för att anpassa det till kommunens 
särskilda förhållanden, utifrån SKLs anvisningar och förslag.

Anpassningen för lokala förhållanden har gjorts dels genom att tidsuppskattningarna för 
olika ärendetyper följer den faktiska tiden som förvaltningen lägger ner i varje moment och 
ärende; dels genom att timkostnaden för verksamheterna beräknats utifrån faktiska kostnader 
för personal, lokaler, licenser, stödfunktioner, förbrukningsmaterial etc. Kostnaderna har 
justerats för att avse 2020.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 216 Dnr 2019/259

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Taxor enligt plan- och bygglagen för Ystad år 2020, upprättad augusti 2019
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2019
Beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 18 september 2019 § 141,
Tjänsteskrivelse av budgetchef Hans Persson 8 oktober 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 16 oktober 2019 § 126,
Beslut i kommunstyrelsen 30 oktober 2019 § 207.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta plan- och bygglagen, taxa 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta att taxan ska börja gälla 
1 januari 2020 och att fullmäktige ska delegera rätten till samhällsbyggnadsnämnden 
att anpassa taxan inom nämndens verksamhetsområde till prisutvecklingen i enlighet 
med SKL:s Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Förslag till beslut under sammanträdet
Kevin Rasmussen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefan Engdahl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 217 Dnr 2019/260

Justerares signatur 

Vatten- och avloppstaxa för brukningsavgifter 2020

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av vatten- och avloppstaxan för 
brukningsavgifter med fyra (4) procent att gälla från den 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår att brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 4 % från och 
med 1 januari 2020. Höjningen görs för att möta verksamhetens ökade kostnader, vilka 
främst består i högre kapitalkostnader för de nödvändiga investeringar som nu genomförs 
och som planeras för under kommande år. Med föreslagen höjning ökar årskostnaden för ett 
medelhushåll (150 kbm/år, vatten och avlopp) i Ystads kommun med 283 kronor per år.

För budgetåret 2019 och planåren 2020-2023 ligger följande budget:

2019 2020 2021 2022 2023
Förnyelseinvesteringar 20,00 24,00 26,00 30,00 30,00

Glemmingebro 
vattenverk

5,00 10,00 30,00 20,00

VA-utbyggnad 10,00 20,00 20,00 15,00 15,00

Kapacitetsutveckling 
vattenledningsnätet

5,00 20,00

Övriga investeringar 27,00 29,50 29,50 28,00 28,00

Totalt 62,00 73,50 85,50 108,00 113,00
Tabell 1 Investeringar enligt plan, miljoner kronor, 

Eftersom VA-verksamheten står inför stora kommande investeringar enligt vattenplanen är 
förslaget att öka på investeringsfonden för att kunna täcka framtida kapitaltjänstkostnader.

I Ystads taxa är den fasta delen 30 % och den rörliga delen 70 %. Det är en ovanligt låg 
andel fasta kostnader. De fasta kostnaderna, det vill säga de kostnader som är oberoende 
av volymen för sålt vatten och omhändertagandet av avloppsvatten utgör ofta uppemot 
80-90 % av VA-verksamhetens årliga kostnader, oberoende av väsentliga förändringar av 
vattenförbrukningen och spillvattenmängd. En brukningstaxa med större fast del än idag 
skulle bli mer stabil i relation till kostnaderna. En översyn av nuvarande taxemodell har 
påbörjats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 217 Dnr 2019/260

Justerares signatur 

Förvaltningen har låtit upprätta en ekonomisk modell där simuleringar/kalkyl visar hur 
avgifterna behöver höjas under kommande år för att möta verksamhetens kapitalkostnader. 
Kalkylen visar på att höjning av taxan behövs även för planåren. Kalkylen är baserad på en 
höjning av taxan med 4,0 % för 2021 och 4,5 % för 2022 respektive 2023. Taxan avrundas 
till jämna ören för enklare hantering i debiteringssystemet. Inför varje år kommer dock en 
översyn att göras med de då aktuella förutsättningarna.

VA-taxa 
exklusive 
moms

Förbrukningsavgift 
2019

Fast avgift 
2019

Förbrukningsavgift 
2020 förslag

Fast avgift 
2020 förslag

Vatten/kbm 13,83 1 565,60 14,40 1 565,60
Avlopp 13,81 1 192,80 14,40 1 302,80
Vatten + 
avlopp

27,64 2 758,40 28,80 2 868,40

Tabell 2, VA-taxa 2019 och förslag 2020

Totala 
kostnader 
tkr

Varav 
kapital. 
kostnader

Varav 
personal-
kostnader

Totala 
intäkter

Varav intäkter 
bruknings
avg.

Varav 
övriga 
intäkter

Avsättning
/uttag 
långfristig 
skuld, tkr 
(Resultat)

Förändring 
av långfristig 
skuld

2019 
prognos

105 003 32 000 22 252 103 407 80 603 22 804 - 1 596 1 161

2020 106 467 34 031 22 719 107 741 84 392 23 349 1 274 2 435

2021 112 082 37 926 23 196 112 244 88 231 24 014 162 2 597

2022 116 922 41 004 23 684 117 197 92 521 24 677 275 2 872

2023 125 705 47 984 24 181 122 272 96 867 25 405 - 3 433 - 561

Tabell 3, Resultat, tusentals kronor, Överskott/underskott redovisas som långfristig skuld till 
abonnenterna. Inklusive Skurups andel (36 %) av kapitaltjänstkostnader och intäkter från Skurup
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 217 Dnr 2019/260

Justerares signatur 

Kalkylen är baserad på:
- Utfall 2018 är basår, år 1, i kalkylen
- 2 200 000 kubikmeter sålt vatten
- 1,5 % ränta 2020
- 1,7 % ränta 2021
- 1,7 % ränta 2022
- 2,0 % ränta 2023
- Genomsnittlig avskrivningstid 36 år på förnyelseinvesteringar, 45 år på investeringar 

enligt vattenplan, 7 år på fordon
- Årlig uppräkning av personalkostnader med 2,8 %. 
- Årlig uppräkning av övriga kostnader och övriga intäkter med 2,5 %
- Årlig ökning av brukningsavgifterna med cirka 0,6 miljoner kronor till följd av nya 

investeringar
- Anslutningsavgift, 70 % kostnadstäckning

Beräkning av kapitalkostnader är gjort utifrån det som finns i anläggningsregistret idag 
och en uppskattning av att det som ligger i investeringsplanen förbrukas.
Planen ses över varje år när en genomgång av budgeten görs och hänsyn tas till eventuella 
nya investeringar. 

VA-verksamheten drivs uteslutande på VA-avgifterna från anslutna abonnenter. 
Verksamheten får inte gå med vinst utan avgifterna används fullt ut för att täcka alla 
nödvändiga kostnader.

Beslutsunderlag
Antagande av Vattenplan för Ystads kommun; Del 4 VA-plan och Del 5 verksamhetsbehov 
investeringsbudget 2016-2030,
Tjänsteskrivelse av VA-chefen Christina Molin den 9 september 2019,
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 18 september 2019 § 133.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av vatten- och avloppstaxan för 
brukningsavgifter med fyra (4) procent att gälla från den 1 januari 2020.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 217 Dnr 2019/260

Justerares signatur 

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Terese Grahn (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Göransson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 218 Dnr 2019/267

Justerares signatur 

Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att direktionen får höja timtaxan för 
Ystad- Österlenregionens miljöförbund utifrån 2019 års timtaxa med en årlig 
uppräkning på 2,5 % enligt tabell Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 8 oktober 2019.

Kommunfullmäktige beslutar att taxa för prövningar och extra offentlig kontroll enligt 
livsmedelslagen om 1 177 kr i Ystad-Österlenregionens Miljöförbund förslag till beslut 
daterat den 8 oktober 2019 (ADM2019.8546) ska utgå.

Sammanfattning av ärendet
Miljöförbundets finansiella mål är att verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska 
ramar och vara i balans. En självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas och bokslutet 
ska visa ett positivt resultat.

Senaste större justering av taxorna gjordes år 2016 och 2017 då timtaxorna under åren höjdes 
sammanlagt med ca 21 % (samt för livsmedel extra offentlig kontroll ca 36 %). Därefter har 
de årliga höjningarna varit ca 2,5 %.

Regeringen utkom den 17 december 2009 med skrivelsen 2009/10:79, En tydlig, rättssäker 
och effektiv tillsyn, där regeringen redovisar generella bedömningar för hur en 
tillsynsreglering bör vara utformad. 

Enligt livsmedelslagen, gällande föreskrifter och EU:s förordningar ska livsmedelstillsynen 
vara helt självfinansierad. 

Bedömningen är att med en årlig uppräkning på 2,5 % utifrån 2019 års taxenivå kommer 
miljöförbundet även fortsättningsvis att ligga under SKL:s rekommendationer.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 218 Dnr 2019/267

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av miljöchef Carina Barthel,
Beslut i Ystad- Österlenregionens miljöförbund 7 oktober 2019,
Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 8 oktober 2019,
Tjänsteskrivelse av budgetchef Hans Persson 14 oktober 2019,
Beslut i kommunstyrelsen 30 oktober 2019 § 209.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att direktionen får höja timtaxan för 
Ystad- Österlenregionens miljöförbund utifrån 2019 års timtaxa med en årlig 
uppräkning på 2,5 % enligt tabell.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med korrigeringen att förslaget 
om taxa för prövningar och extra offentlig kontroll enligt livsmedelslagen om 1 177 kr i 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund förslag till beslut daterat den 8 oktober 2019 
(ADM2019.8546) ska utgå.

Beslut skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Simrishamns kommun
Tomelilla kommun
Ledning & utveckling, ekonomi
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 219 Dnr 2019/268

Justerares signatur 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget från Ystad- Österlenregionens miljöförbund.

Sammanfattning av ärendet
Den 14 december 2019 träder en ny kontrollförordning i kraft (EU) 2017/625. Den gällande 
taxan inom området livsmedel och foder som antagits av kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun hänvisar till lagstiftning och kontrollförordningar som inte längre är 
gällande efter den 14 december 2019. 
Vissa begrepp från gällande taxa hänvisar även till olika begrepp som inte finns i kommande 
kontrollförordningar och därför inte kan tillämpas. Begreppet extra offentlig kontroll vid 
bristande efterlevnad försvinner och ersätts med offentlig kontroll. Det kommer att ske fler 
förändringar inom området under 2020 då Näringslivsdepartementet inte kommit med beslut 
i frågan hur de anser att avgifterna ska tas ut, men för att taxorna ska hålla vid ett eventuellt 
överklagande måste ny taxa beslutas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av miljöchef Carina Barthel, 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder,
Underlag för bedömning av riskklasser,
Beslut i Ystad- Österlenregionens miljöförbund 7 oktober 2019, 
Tjänsteskrivelse av budgetchef Hans Persson 14 oktober 2019,
Beslut i kommunstyrelsen 30 oktober 2019 § 210.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget från 
Ystad- Österlenregionens miljöförbund.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Simrishamns kommun
Tomelilla kommun
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 220 Dnr 2019/294

Justerares signatur 

Interpellation till socialnämndensordförande om Bella fritids

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Annika Weitner (V) har lämnat in en interpellation om Bella fritids till 
socialnämndens ordförande. Registrerad den 12 november 2019.

Beslutsunderlag
Interpellation från Annika Weitner (V).
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 221 Dnr 2019/279

Justerares signatur 

Motion om redovisning av kostnader kring mottagning av 
nyanlända

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att skicka den till kommunstyrelsen 
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna Jan-Åke Isaksson (SD), Paul Svensson (SD), Michael Michaelsen (SD) har 
lämnat in en motion om redovisning av kostnader kring mottagning av nyanlända.

Beslutsunderlag
Motion inkommen 30 oktober 2019.

 
 

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 222 Dnr 2019/280

Justerares signatur 

Motion om strategi för likarättsfrågor och 
funktionshinderpolitik i Ystads kommun

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att skicka den till kommunstyrelsen 
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna Lisbeth Karlsson (S) och Cecilia Magnusson-Svärd (S) har lämnat in en motion 
om strategi för likarättsfrågor och funktionshinderpolitik i Ystads kommun.

Beslutsunderlag
Motion inkommen 30 oktober 2019.

 
 

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 223 Dnr 2019/296

Justerares signatur 

Motion om att öppna Sockerbruksvägen i Köpingebro

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att skicka den till kommunstyrelsen 
för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Jan-Åke Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att öppna Sockerbruksvägen 
i Köpingebro. 

Beslutsunderlag
Motion från Jan-Åke Isaksson (SD) 13 november 2019.

 
 

 

  

 
 

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 224 Dnr 2019/270

Justerares signatur 

För kännedom; Årlig inspektion av Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tar del av rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för överförmyndarnämnderna i kommunerna och en 
inspektion görs en gång per år. Rapporten från inspektionen ska förutom att delges 
respektive överförmyndarnämnd även lämnas till kommunernas 
kommunstyrelse/kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsen Skåne;

 Inspektion av Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 26 september 2019,
 Meddelande

Beslut i kommunstyrelsen 30 oktober 2019 § 204.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av rapporten och överlämnar den för kännedom till 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten för kännedom till kommunfullmäktige.

Beslut skickas till:
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 225 Dnr 2019/1

Justerares signatur 

Redovisning av inkomna medborgarförslag

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

Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har lämnats in till kansliavdelningen och föreslås överlåtas till 
nämnd/styrelse alternativt avvisas enligt nedan:

Medborgarförslag Överlåts till
Sven Ravheden: bussväderskydd med 
nivåanpassning

Samhällsbyggnadsnämnden

Carl Bengtsson: köp av centralt belägen yta i 
Rögla by

Samhällsbyggnadsnämnden

Arne Nilsson: förse Sandskogens boulebana 
med tak

Samhällsbyggnadsnämnden

Jens Hansen: förslag 1-3, fler boulebanor ute i 
Sandskogen, överbyggnad av boulebana och 
inomhus boulebanor i Ystad

Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendet är av administrativ karaktär och berör inte barn och unga vid denna handling.

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:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 226 Dnr 2019/235

Justerares signatur 

Information om Revisorernas bedömning av delårsrapport 31 
augusti 2019 tertial 2

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisorernas bedömning av delårsrapport 31 augusti 
2019 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat kommunens delårsbokslut per den 31 augusti 2019 som fullmäktige 
tar del av för kännedom.

Beslutsunderlag
Revisorernas bedömning av delårsrapport per 31 augusti 2019 för Ystads kommun
Rapport från granskning av delårsrapport per 31 augusti 2019 för Ystads kommun

Föredragande
Bruno Andersson, ordförande revisionen
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 227 Dnr 2019/297

Justerares signatur 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om otrygghet 
och ordningsvakter

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktiges beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Göran Brante (V) har lämnat en interpellation om otrygghet och ordningsvakten 
till kommunstyrelsens ordförande.

Beslutsunderlag
Interpellation från Göran Brante (V) 14 november 2019.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 228 Dnr 2019/298

Justerares signatur 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
trovärdighet gentemot kommuninvånarna och 
verksamheterna för barn och unga

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Cecilia Magnusson Svärd (S) har lämnat en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande, 
registrerad den 18 november 2019.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 229 Dnr 2019/301

Justerares signatur 

Enkel fråga till socialnämndens ordförande om behandling av 
brukares räkningar

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas.

Beslutsunderlag
Enkel fråga av Göran Brante inkommen den 18 november 2019
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