
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Datum
2019-04-17

Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset onsdag klockan 18:00-23:30

Beslutande Se sidan 2 samt under 
respektive beslut

Övriga
närvarande

Clifford Härstedt (M)
Madeleine Söderlund Hägg (C) t.o.m. kl. 22.25 
Kenny Fransson (S)
Anders Hansson (V) t.o.m. kl. 23.20
Bengt Gunnarsson (SD) fr.o.m. kl. 19.00
Kenneth Andersson (SD)
Lennart Johansson (M) t.o.m. kl. 22.10
Nils-Evert Erlandsson (C)
Karin Olsson Lindström (L)
Anne-Marie Fasth (L)
Thomas Micha (S)
Jan-Erik Jönsson (S)
Lilian Borén (S)
 

Utses att justera Roger Jönsson (S), Ingemar Andersson (M)
Justeringens
plats och tid Nya Rådhuset, Ystad den 2 maj kl. 8.00

Paragrafer: 52-89

Underskrifter

Sekreterare …………………………………………………………………
Cornelia Englén

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

Justerare …………………………………………………………………
Roger Jönsson (S), Ingemar Andersson (M)

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-04-17

Datum då anslaget sätts upp 2019-05-06

Datum när anslaget tas ned 2019-05-27

Förvaringsplats för protokollet Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad

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

Justerares 
signatur

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum
2019-04-17

Beslutande Henrik Plantin (M), ordförande
Urban Fasth (L)
Mike Enocksson (S)
Sverker Meyer (M)
Kevin Rasmussen (S)
Johan Wahlgren (M)
Ingemar Andersson (M)
Olof Eriksson Jolom (M)
Per-Olof Lind (L)
Thomas Heinrich (SD)
Susan Berg (SD)
Göran Brante (V)
Elisabeth Håkansson (C)
Kristina Bendz (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Adrian Magnusson (S)
Lisbeth Karlsson (S)
Ingrid Ek (S) 
Mårten Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Kent Mårtensson (S) t.o.m. § 67 kl. 22.40
Paula Larsson Jarl (M)
Göran Göransson (KD)
Marcus Bräutigam (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Shukrije Rama-Pllashniku (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD) t.o.m. § 67 kl. 22.40
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Annika Weitner (V)
Eva Bramsvik-Håkansson (C) 
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Lena Lovén Andersson (S) ersättare för Per-Ola Nilsson
Stefan Engdahl (M) ersättare för Magnus Anderberg (M)
Henrik Berven (C) ersättare för Jan Erlandsson (C) 
Isabelle Strandhagen (S) ersättare för Kent Mårtensson (S) fr.o.m. § 68
Marina Nilsson (MP) ersättare för Malin Nilsson (MP) t.o.m. § 61 kl. 21.45
Peter Lindhe (SD) ersättare för Tomas Landgren (SD) t.o.m. § 61 kl. 21.45
Charlotte Åhman Persson (M) ersättare för Bo Sterner (M)
Magnus Hörnblad (MP) ersättare för Malin Nilsson (MP) fr.o.m. § 62
Klas Nilsson (SD) ersättare för Tomas Landgren (SD) fr.o.m. § 62
Kishor Peneff (KD) ersättare för Mohammad Omran (KD)
Lars-Erik Larsson (SD) ersättare för Paul Svensson (SD) fr.o.m. § 68
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum
2019-04-17

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida

§ 52 Ändring i dagordningen 5

§ 53 FreeZonen - brottsoffer-/kvinnojour 6

§ 54 Folkhälsoprogram 2019-2025 2018/230 7 - 8

§ 55 Sammanträdestider för kommunfullmäktige i juni 
och augusti 2019 2019/106 9

§ 56
Entledigande av uppdrag som ersättare i 
myndighetsnämnden samt därav föranlett fyllnadsval 
efter Berit Bengtsson (SD)

2019/121 10

§ 57

Entledigande från förtroendeuppdrag som ordinarie 
ledamot i myndighetsnämnden och som ersättare i 
kulturnämnden samt därav föranlett fyllnadsval efter 
Bo Lasson (SD)

2019/89 11

§ 58
Entledigande från förtroendeuppdrag som vice 
ordförande i Revision samt därav föranlett 
fyllnadsval - Paula Nilsson (M)

2019/95 12

§ 59
Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i 
AB Ystadbostäder och därav föranlett fyllnadsval 
efter Eva Setreus (S)

2019/94 13

§ 60 Fyllnadsval som ersättare socialnämnden och 
ledamot i valberedningen 2019/86 14

§ 61 Omvandla Ystads kommuns miljöpris till ett 
hållbarhetspris 2019/84 15 - 16

§ 62 Årsredovisning för 2018 och frågan om ansvarsfrihet 
för 2018 2019/59 17 - 21

§ 64 Redovisning av aktuella motioner som inte 
slutbehandlats 2019/92 22

§ 65 Redovisning av aktuella medborgarförslag som inte 
slutbehandlats inom ett 2019/73 23 - 24

§ 66 Kompletteringbudget 2019 2019/80 25 - 26

§ 67 Tilläggsanslag för ökade kostnader för färdtjänst 2019/72 27 - 30

§ 68 Tilläggsanslag för ökade elenergikostnader 2019/40 31 - 32

§ 69 Tilläggsanslag för flytt av arbetsmarknadsenheten till 
socialnämnden från gymnasienämnden 2018/257 33 - 34
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

§ 70 Tilläggsanslag för att reglera Skolhuvudmannens 
betalningsansvar för gymnasiestudier 2018/270 35 - 38

§ 71 Redovisning av inkomna medborgarförslag 2019/1 39

§ 72 Godkännande av årsredovisning för 2018 och 
ansvarsfrihet för 2018 för SÖSK 2019/35 40

§ 73 Godkännande av årsredovisning för 2018 och 
ansvarsfrihet för 2018 för SÖRF 2019/90 41

§ 85 Svar på motion om hållbara lärare i hållbar skola 2018/107 42

§ 86 Svar på motion - inför månadskort för parkeringen 
vid arenan 2018/150 43

§ 87 Svar på motion om lokal taxa för övernattning 2018/185 44

§ 88 Svar på motion om att sluta dela ut valsedlar vid 
vallokalerna 2018/192 45

§ 89 Svar på motion om valsedelsdistribution 2018/191 46

§ 74 Motion om julutsmyckningsplan i byarna 2019/88 47

§ 75 Motion om språkinlärningsmodell i enhetlig 
studiegrupp för nyanlända 2019/98 48

§ 76 Motion om inför tiggeriförbud i Ystads lokala 
ordningsföreskrifter 2019/104 49

§ 77 Motion om jämställdhet i upphandling 2019/113 50

§ 78 Motion om kommunal koldioxidbudget 2019/114 51

§ 79 Motion angående Våld i nära relation 2019/116 52

§ 80
Enkel fråga till Per-Olof Lind (L) om återkallande av 
motion om att införa Rättviksmodellen "Tillväxt & 
tillsyn" i Ystads kommun

2019/105 53

§ 81 Bordlagt ärende - Interpellation avseende policyn 
kring hållbar mat 2019/83 54

§ 82 Interpellation om resa till Edinburgh för att studera 
Skottlandsmodellen 2019/111 55

§ 83 Interpellation om nedläggning av kriscentrum för 
våldsutsatta 2019/112 56

§ 84
För kännedom; Granskning av 
kompetensförsörjning, kopplat till arbete med 
digitalisering och effektivisering

2019/13 57 - 58
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 52 Dnr  

Justerares signatur 

Ändring i dagordningen

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att punkterna 25-29 tas upp efter punkt 41.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 53 Dnr  

Justerares signatur 

FreeZonen - brottsoffer-/kvinnojour

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Föredragande
Susanna Udvardi och Karin Borgström

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 54 Dnr 2018/230

Justerares signatur 

Folkhälsoprogram 2019-2025

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att anta Folkhälsoprogram 2019-2025.

Protokollsanteckning
Annika Weitner (V) och Göran Brante (V) lämnar följande protokollsanteckning. Det 
aktuella förslaget till Folkhälsoprogram innehåller ett stycke om tillgänglighet, vilket vi och 
för sig kan ställas oss bakom, men som samtidigt är alltför summariskt och otillräckligt. Detta 
visar att det behövs ett separat, betydligt mer konkret program som på ett mer ingående och 
utförligt sätt strukturerar tillgänglighetsaspekten på lång sikt. Vi önskar därför att 
tillgänglighetsprogrammet återinförs som självständigt program istället för att som nu endast 
inkluderas i som en del i Folkhälsoprogrammet. Detta för att garantera att 
tillgänglighetsaspekten till fullo beaktas.

Sammanfattning av ärendet
Folkhälsoprogrammet har varit utsänt på remiss till kommunens nämnder och bolag samt till 
Ystads pensionärsråd, Tillgänglighetsrådet samt ungdomsfullmäktige under perioden 
14 december 2018 – 28 februari 2019. Dokumentet kommer att formges grafiskt och 
bildsättas efter fattade beslut.

Beslutsunderlag
Förslag till Folkhälsoprogram 2019-2025,
Sammanställning av remissvar,
Barnchecklista till Folkhälsoprogram,
Beslut i socialnämnden 21 februari 2019 § 39,
Beslut i kulturnämnden 6 februari 2019 § 5,
Beslut i gymnasienämnden 22 februari 2019 § 23,
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 14 februari 2019 § 30, 
Beslut i myndighetsnämnden 22 januari 2019 § 6,
Beslut i barn- och utbildningsnämnden 28 februari 2019 § 25
AB Ystadbostäder/Ystads Industrifastigheter AB 11 januari 2019 Yttrande över 
folkhälsoprogram för Ystads kommun
Ystads pensionärsråd 25 februari 2019 Yttrande över folkhälsoprogram för Ystads kommun,
Tjänsteskrivelse av folkhälsostrateg Carolina Palm 6 mars 2019,
Beslut i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 12 mars 2019, § 16,
Beslut i kommunstyrelsen den 27 mars 2019 § 51
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 54 Dnr 2018/230

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Folkhälsoprogram 2019-2025.

Föredragande
Alexandra Hansson, folkhälsostrateg

Förslag till beslut under sammanträdet
Gunilla Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anja Edvardsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Annika Weitner (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Elisabeth Håkansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Samtliga berörda nämnder
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 55 Dnr 2018/113

Justerares signatur 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige i juni och augusti 
2019

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2019 ska 
börja kl. 18.00 och att kommunfullmäktiges sammanträde den 22 augusti ska börja kl. 13.00.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens budget för år 2020 kommer att behandlas på kommunfullmäktiges 
sammanträde i augusti 2019 i stället för i juni 2019. Därför ändras tiden för sammanträdet i 
juni till kl. 18.00 medan sammanträdet i augusti startar kl. 13.00.

Ärendet är av administrativ karaktär och berör därför inte barn eller unga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Cornelia Englén daterad den 8 april 2019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2019 ska 
börja kl. 18.00 och att kommunfullmäktiges sammanträde den 22 augusti ska börja kl. 13.00.

Beslut skickas till:
Henrik Nandra, kommunjurist
Jonas Rosenkvist, kommundirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 56 Dnr 2019/121

Justerares signatur 

Entledigande av uppdrag som ersättare i 
myndighetsnämnden samt därav föranlett fyllnadsval efter 
Berit Bengtsson (SD)

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Berit Bengtsson (SD) från uppdraget som 
ersättare i myndighetsnämnden och att utse Michael Michaelsen (SD) till ny ersättare i 
myndighetsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Berit Bengtsson inkommen den 17 april 2019

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) uppger att valberedningen föreslår att Michael Michaelsen utses till 
ersättare i myndighetsnämnden.

Beslut skickas till:
Vald
Myndighetsnämnden
Berit Bengtsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 57 Dnr 2019/89

Justerares signatur 

Entledigande från förtroendeuppdrag som ordinarie ledamot i 
myndighetsnämnden och som ersättare i kulturnämnden 
samt därav föranlett fyllnadsval efter Bo Lasson (SD)

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Bo Lasson (SD) från uppdraget som ledamot i 
myndighetsnämnden och som ersättare i kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Berit Bengtsson (SD) till ledamot i 
myndighetsnämnden och Jan-Åke Isaksson (SD) till ersättare i kulturnämnden efter Bo 
Lasson.

Beslutsunderlag
Avsägelser från Bo Lasson inkomna den 15 mars 2019 respektive den 18 mars 2019

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) uppger att valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Berit 
Bengtsson (SD) till ledamot i myndighetsnämnden och Jan-Åke Isaksson (SD) till ersättare i 
kulturnämnden efter Bo Larsson.

Beslut skickas till:
Bo Lasson
Valda
Kulturnämnden
Myndighetsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 58 Dnr 2019/95

Justerares signatur 

Entledigande från förtroendeuppdrag som vice ordförande i 
Revision samt därav föranlett fyllnadsval - Paula Nilsson (M)

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Paula Nilsson (M) från uppdraget som vice 
ordförande i revisionen och att utse Bo Lönnerblad (M) till ny vice ordförande i revisionen 
efter Paula Nilsson.

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Paula Nilsson (M) från uppdraget som 
lekmannarevisor i Ytornet AB och att utse Bo Lönnerblad (M) till ny lekmannarevisor i 
Ytornet AB.

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Bo Lönnerblad (M) från uppdraget som 
lekmannarevisor i Ystads Industrifastigheter AB och att utse Bruno Andersson (S) till ny 
lekmannarevisor i Ystads Industrifastigheter AB.

Beslutsunderlag
Avsägelse av Paula Nilsson inkommen den 18 mars 2019

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) uppger att valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Bo 
Lönnerblad till ny vice ordförande i revisionen efter Paula Nilsson, Bo Lönnerblad till ny 
lekmannarevisor i Ytornet AB och Bruno Andersson (S) till ny lekmannarevisor i Ystads 
Industrifastigheter AB.

Beslut skickas till:
Paula Nilsson
Vald
Revisionen
Bolagen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 59 Dnr 2019/94

Justerares signatur 

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i AB 
Ystadbostäder och därav föranlett fyllnadsval efter Eva 
Setreus (S)

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att Eva Setreus inte längre ska vara ledamot i AB 
Ystadbostäder och att utse Niklas Grahn (S) till ledamot i AB Ystadbostäder efter Eva 
Setreus (S).

Beslutsunderlag
Avsägelse av Eva Setreus inkommen den 26 mars 2019

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) uppger att valberedningen föreslår att kommunfullmäktige utser Niklas 
Grahn till ledamot i AB Ystadbostäder.

Beslut skickas till:
Eva Setreus
Vald
AB Ystadbostäder

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 60 Dnr 2019/86

Justerares signatur 

Fyllnadsval som ersättare socialnämnden och ledamot i 
valberedningen

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att utse Cecilia Persson (V) till ersättare i socialnämnden och 
att bordlägga ärendet om ledamot i valberedningen efter Vicki Svedrell (V).

Beslutsunderlag
Vicki Svedrells (V) avsägelse inkommen den 12 mars 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 14 mars 2019 § 34

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) uppger att valberedningen föreslår att kommunfullmäktige utser Cecilia 
Persson (V) till ersättare i socialnämnden och att ärendet om ledamot i valberedningen 
bordläggs.

Beslut skickas till:
Socialnämnden
Vald
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 61 Dnr 2019/84

Justerares signatur 

Omvandla Ystads kommuns miljöpris till ett hållbarhetspris

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att omvandla Ystads kommuns miljöpris till Ystads kommuns 
hållbarhetspris med koppling till de tre dimensionerna av hållbarhet - den miljömässiga, den 
sociala och den ekonomiska.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om kriterierna 
för priset och en eventuell höjning av prissumman.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 17 januari 2013 att instifta ett miljöpris. Miljöpriset syftar till 
att uppmuntra och stödja insatser som bidrar till effektivt resursanvändande, 
kretsloppstänkande och ekologiskt hållbar utveckling. 
Områden som premieras kan exempelvis vara

 utveckling av miljöanpassad teknik
 miljöanpassad teknik
 naturvårdande insatser
 information om miljö- och naturvårdsfrågor
 skapande av god stads-/boendemiljö
 insatser för att öka miljömedvetenheten och miljöengagemang i samhället

Priset består av diplom och penningpris och utdelas en gång årligen i samband med något av 
kommunfullmäktiges sammanträden.

Mottagare av priset kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller 
organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun eller på annat sätt har tydlig anknytning 
till Ystad. Anställda inom Ystads kommun, kommunalförbund eller kommunalt bolag som 
kommunen äger/är medlem i  kan inte nomineras för sådant arbete som de utför inom sin 
tjänst. 
Pristagare utses av kommunstyrelsens miljöutskott.

Kommunstyrelsen har i beslut 27 mars 2013 fastställt prissumman till 10 000 kr . Finansiering 
av priset sker inom befintlig ram.

Kommunstyrelsen har från och med 2019 ett hållbarhetsutskott som ersätter tidigare 
miljöutskott och folkhälsoberedning. Det vore därmed lämpligt att omvandla kommunens 
miljöpris till ett hållbarhetspris som innefattar de olika aspekterna av hållbarhet, den 
ekonomiska,  den sociala och den miljömässiga dimensionen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 61 Dnr 2019/84

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 17 januari 2013 § 7, Ystads kommuns miljöpris
Kommunstyrelsens beslut 27 mars 2013 § 42, Ystads kommuns miljöpris,
Tjänsteskrivelse av hållbarhetschef Kristina Rosberg 8 mars 2019,
Beslut i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 12 mars 2019, § 18,
Beslut i kommunstyrelsen den 27 mars 2019 § 52.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omvandla Ystads kommuns miljöpris till 
Ystads kommuns hållbarhetspris med koppling till de tre dimensionerna av hållbarhet, den 
miljömässiga, den sociala och den ekonomiska.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om kriterierna för priset och en eventuell höjning 
av prissumman.

Förslag till beslut under sammanträdet
Gunilla Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 62 Dnr 2019/59

Justerares signatur 

Årsredovisning för 2018 och frågan om ansvarsfrihet för 
2018

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2018.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revisionsberättelsen för år 2018.

Kommunfullmäktige beslutar att - då kritiken mot kommunstyrelsen och socialnämnden, i 
enlighet med revisorernas bedömning, inte är av den karaktären att den föranleder en 
anmärkning eller en vägran av ansvarsfrihet - bevilja ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet 
för ledamöterna i kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar att rikta kritik gentemot socialnämnden.

Kommunfullmäktige instämmer i revisorernas kritik gentemot kommunstyrelsen.

Jäv
Kommunfullmäktige noterar att den som varit ledamot eller ersättare i styrelsen och 
nämnderna eller annars redovisningsskyldig till kommunen i verksamhet inte deltar i beslutet 
om ansvarsfrihet. 

Roger Jönsson (S) (ersättare Isabelle Strandhagen (S)) deltar inte i beslutet om allvarlig kritik 
mot socialnämndens ordförande och kritiken gentemot socialnämnden.

Henrik Plantin (M) (ersättare Clifford Härstedt (M)), Kristina Bendz (M), Gunilla Andersson 
(M), Lisbeth Karlsson (S) (ersättare Thomas Micha (S)), Ingrid Ek (S) (ersättare Jan-Erik 
Jönsson (S)), Mårten Mårtensson (S) (ersättare Lilian Borén (S)), Kent Mårtensson (S) 
(ersättare Kenny Fransson (S)), Roger Jönsson (S) (ersättare Isabelle Strandhagen (S)), Anja 
Edvardsson (S), Cecilia Magnusson-Svärd (S), Marcus Bräutigam (MP), Jan-Åke Isaksson 
(SD) (Lars-Erik Larsson (SD)), Paul Svensson (SD) (ersättare Bengt Gunnarsson SD)) och 
Eva Bramsvik Håkansson (C) (ersättare Madeleine S Hägg (C)), deltar inte i beslutet om 
kritiken mot kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning
Gunilla Andersson (M) lämnar följande protokollsanteckning för Moderaterna, Liberalerna 
och Kristdemokraterna. Vi har en årsredovisning som ger ett minusresultat. Enligt 
kommunallagens krav krävs en god ekonomisk hushållning. Kommunens ekonomi har varit 
utan kontroll och förra mandatperiodens styre med S och C har inte tagit ansvar för 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 62 Dnr 2019/59

Justerares signatur 

situationen. Vi anser det oansvarigt inför våra kommuninvånare att överlämna detta resultat 
för 2018.

Sammanfattning av ärendet
I årsredovisningen redovisas driftbudgeten på den anslagsnivå som respektive nämnd är 
ansvarig för inför kommunfullmäktige. Beträffande investeringar redovisas endast större 
projekt. I årsredovisningen finns förutom förvaltningsberättelse för hela kommunen, en kort 
verksamhetsbeskrivning för varje förvaltning. Denna är utarbetad och antagen av respektive 
nämnd. Ekonomiavdelningen har dock i vissa fall gjort smärre redaktionella ändringar i 
materialet. I årsredovisningen ingår också en sammanställd redovisning för koncernen Ystads 
kommun. Denna visar förutom kommunen även intressen i hel- och delägda bolag som vart 
och ett är av väsentlig storlek. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund och Ystad – 
Österlenregionens miljöförbund ingår också i redovisningen.

Enligt 12 kap. 12 § kommunallagen (2017:725) ska revisorerna varje år till fullmäktige lämna 
en berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under 
det föregående budgetåret. Enligt 12 kap. 13 § får revisionen rikta anmärkningar mot 
nämnder och fullmäktigeberedningar och de enskilda förtroendevalda i sådana organ. 
Revisionsberättelsen ska också innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet 
tillstyrks eller inte.

I revisionsberättelsen för 2018 riktar revisionen kritik mot kommunstyrelsen för att inte tidigt 
nog, och tillräckligt kraftfullt, ha åstadkommit kontroll över Ystads kommuns ekonomi. 
Revisionen riktar stark kritik mot socialnämnden för att trots tidiga signaler, inte vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att få balans i nämndens ekonomi. Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet 
för samtliga ledamöter och ersättare i samtliga nämnder. Att rikta allvarlig kritik eller kritik är 
inte detsamma som att rikta en anmärkning (jfr Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 
2299-09). 

Enligt 5 kap. 24 § kommunallagen ska fullmäktige vid ett sammanträde före utgången av juni 
månad året efter det år som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller 
vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt Om revisorerna enligt 12 
kap. 13 § KL riktat anmärkning mot en nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot 
enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska fullmäktige besluta om även fullmäktige ska rikta 
anmärkningen. Fullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut 
om anmärkning ska motiveras.

Revisorernas kritik är inte av slaget anmärkning och de tillstyrker ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Mot den bakgrunden är förslaget att 
kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden, 
gymnasienämnden, kulturnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 
myndighetsnämnden, överförmyndarnämnden, valnämnden, krisledningsnämnden och 
kommunstyrelsen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 62 Dnr 2019/59

Justerares signatur 

Ärendet är av administrativ karaktär och berör alltså inte barn eller unga.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 med bilagor
Revisionsrapport för 2018, EY
Revisorernas redogörelse för år 2018 daterad den 27 mars 2019
Revisionsberättelse för år 2018 2018 daterad den 27 mars 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen för år 2018.

Förslag till beslut under sammanträdet
Paul Svensson (SD) yrkar att kommunfullmäktige enbart ska rikta kritik, inte allvarlig sådan, 
mot socialnämnden och att fullmäktige ska rikta allvarlig kritik mot socialnämndens tidigare 
ordförande, Roger Jönsson.
Kent Mårtensson (S) yrkar avslag på yrkandet att kritik ska riktas mot Roger Jönsson (S).
Michael Michaelsen (SD) yrkar bifall till Paul Svenssons yrkanden. 

Beslutsgång
Kommunfullmäktige godkänner att besluten om ansvarsfriheten, kritiken mot Roger 
Jönsson, socialnämnden och kommunstyrelsen tas var för sig.

Kommunfullmäktiges ordförande frågar först om kommunfullmäktige bifaller yrkandet att 
rikta allvarlig kritik mot Roger Jönsson och därefter om yrkandet ska avslås och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att bifalla yrkandet.
Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
JA = bifalla yrkandet
NEJ = avslå yrkandet

Med röstsiffrorna 23 JA-röster och 26 NEJ-röster har kommunfullmäktige beslutat att avslå 
yrkandet om att rikta allvarlig kritik mot socialnämndens ordförande.

Kommunfullmäktiges ordförande frågar först om kommunfullmäktige enbart ska rikta kritik 
mot socialnämnden och därefter om kommunfullmäktige kan instämma i revisionens 
allvarliga kritik mot socialnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutat att rikta kritik 
mot socialnämnden.

Beslut skickas till:
Samtliga nämnder och styrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 64 Dnr 2019/92

Justerares signatur 

Redovisning av aktuella motioner som inte slutbehandlats

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av aktuella motioner som inte 
slutbehandlats i mars 2019.

Sammanfattning av ärendet
Under rubriken ärendebeskrivning redovisas samtliga motioner som har kommit in till 
kommunen och ännu inte har färdigbehandlats av kommunfullmäktige.

Ärendet berör inte barn och unga då det är av administrativ karaktär.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 19 mars 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av aktuella 
motioner som inte slutbehandlats i mars 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 65 Dnr 2019/73

Justerares signatur 

Redovisning av aktuella medborgarförslag som inte 
slutbehandlats inom ett

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av aktuella medborgarförslag som 
inte har slutbehandlats inom ett år.

Sammanfattning av ärendet
Respektive nämnd ska två gånger per år till kommunfullmäktige redovisa de 
medborgarförslag som inte slutbehandlats inom ett år från det att förslagen väcktes i 
fullmäktige samt anledningen därtill och när beslut kan beräknas fattas.

Nämnderna har rapporterat att de inte har några medborgarförslag som inte slutbehandlats 
inom ett år.
För kommunstyrelsen finns det fyra medborgarförslag som inte har slutbehandlats.

Inkom/Dnr Beskrivning  
2016-11-01
Ks 2017/220

Medborgarförslag om 
att Ystads kommun 
upplåter lokaler för 
boulespel under 
vinterhalvåret

 Bereds av Ledning & utveckling

2017-03-17
Ks 2017/169

Medborgarförslag om 
att bygga en ishall

Bereds av Ledning & utveckling

2017-04-19
Ks 2017/190

Medborgarförslag om 
dövtolkning vid 
webbsändning av 
kommunfullmäktiges 
sammanträden

Ystads Tillgänglighetsråd har lämnat yttrande.
Bereds av Ledning & utveckling

2018-03-13
Ks 2018/86

Medborgarförslag om 
att bygga en ishall i 
Ystad

Bereds av Ledning & utveckling

Ärendet är av administrativ art och har inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 19 mars 2019.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 65 Dnr 2019/73

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av aktuella 
medborgarförslag som inte har slutbehandlats inom ett år.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 66 Dnr 2019/80

Justerares signatur 

Kompletteringsbudget 2019

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att driftbudgeten för 2018 inte ska ombudgeteras i någon del 
till 2019.

Kommunfullmäktige beslutar att öka nettoinvesteringarna med 238 039 tkr. Investeringarna 
finansieras genom nyupplåning av motsvarande belopp för år 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslutade ekonomistyrprinciper får nämnderna ta med sig påverkbara överskott och ska ta med 
påverkbara underskott till nästkommande år. Normalt så medges inte överföring av ett högre belopp 
än förra årets resultat.
Medlen som överförs mellan åren får inte användas så att detta innebär en permanent höjd 
kostnadsnivå till exempel tillsvidareanställning av personal.

Ekonomiavdelningen har översänt anvisningar för kompletteringsbudget 2019 till nämnderna som 
har lämnat förslag på budgetjusteringar mellan åren 2018 och 2019.

Drift
Det är enbart samhällsbyggnadsnämnden som begär ombudgetering. Nämnden redovisar ett 
underskott på cirka 2,6 mnkr, men anser att denna negativa avvikelse inte ska påverka 2019 års 
budget. Istället begärs att budget 2019 förstärks med 400 tkr. Beloppet avser projektmedel för 
hamnstaden.
 
Efter ekonomiavdelningens genomgång och avstämning enligt gällande praxis har genomgång skett 
med kommunstyrelsens ordförande. Efter genomgång föreslår kommunstyrelsens ordförande att 
ingen ombudgetering till år 2018 ska ske avseende driftbudgeten.

Investering
Vid bokslutet för 2018 fanns det stora belopp i investeringsbudgeten som inte blev förbrukade.
Nämndernas (inklusive av ekonomiavdelningen upptagit belopp för hamnen) begäran avseende 
ombudgetering uppgår till totalt 238 039 tkr. Förslaget är att ombudgetering till 2019 görs med detta 
belopp.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 66 Dnr 2019/80

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 14 februari 2019 § 33
Beslut i Myndighetsnämnden 19 februari 2019 § 21
Beslut i Socialnämnden 21 februari 2018 § 34
Beslut i Gymnasienämnden 22 februari 2019 § 18
Beslut i Kommunstyrelsen 27 februari 2019 § 31
Beslut i Barn- och utbildningsnämnden 28 februari 2019 § 19
Kompletteringsbudget 2019 Sammanställning,
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson Skoglund 11 mars 2019,
Beslut i kommunstyrelsen den 27 mars 2019 § 63.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avseende driftbudgeten ska ingen 
ombudgetering göras mellan 2018 och 2019.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för år 2019, i enlighet med inkomna 
äskanden, öka nettoinvesteringarna med 238 039 tkr som finansieras genom nyupplåning av 
motsvarande belopp.

Beslut skickas till:
Samtliga nämnder
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 67 Dnr 2019/72

Justerares signatur 

Tilläggsanslag för ökade kostnader för färdtjänst

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag på 
1 000 000 kr avseende ökade kostnader för färdtjänst. Kostnadsökningen som följer av det 
nya avtalet får finansieras inom redan tilldelad ram.

Reservation
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reservarar sig mot beslutet. Vänsterpartiet lämnar 
följande skriftliga reservation. Vänsterpartiet menar att det är orimligt att socialnämnden ska 
finansiera ökade kostnader inom tilldelad ram. 

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har inkommit med en begäran om tilläggsanslag på 1,0 mnkr avseende ökade 
för färdtjänst. Kostnadsökningen är en följd av ett nytt avtal med Region Skåne avseende 
denna verksamhet.

Ekonomiavdelningen kan för sin del konstatera att i nuläget är nedanstående ärenden 
avseende tilläggsanslag aktuella: 
Dnr Nämnd Ändamål Belopp (mnkr)
2018/257 Socialnämnden Flytt av arbetsmarknadsenheten 1,6
2018/270 Gymnasienämnden Betalningsansvar för gymnasiestudier 5,8
2019/40 Samhällsbyggnadsnämnden Ölade elenergikostnader 2,6
2019/72 Socialnämnden Ökade kostnader för färdtjänst 1,0
  Totalt 11,0

Ovan uppräknade ärenden summerar till 11 mnkr. Samtidigt visar den av fullmäktige antagna 
budgeten på ett resultat på 13,5 mnkr för 2019, något under målet på 1 procent av 
skatteintäkter. Därmed finns det inget eller åtminstone ytterst begränsat utrymme för att med 
nuvarande förutsättningar öka nämndernas budgetramar. 

Beslutsunderlag
Beslut i socialnämnden 21 februari 2019 § 35,
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson Skoglund 7 mars 2019
Beslut i kommunstyrelsen den 27 mars 2019 § 64
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 67 Dnr 2019/72

Justerares signatur 

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till socialnämndens begäran om tilläggsanslag.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar avslag på Cecilia Magnusson-Svärds yrkande.
Kristina Bendz (M) yrkar avslag på Cecilia Magnusson-Svärds yrkande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå socialnämndens begäran om 
tilläggsanslag på 1,0 avseende ökade kostnader för färdtjänst. Kostnadsökningen som följer 
av det nya avtalet får finansieras inom redan tilldelad ram.

Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska bifallas eller om 
Cecilia Magnusson-Svärds yrkande ska bifallas och finner att kommunfullmäktige beslutat att 
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA = bifall till kommunstyrelsens förslag
NEJ = bifall till Cecilia Magnusson-Svärds yrkande

Med 30 JA-röster och 19 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Socialnämnden
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 68 Dnr 2019/40

Justerares signatur 

Tilläggsanslag för ökade elenergikostnader

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att avslå samhällsbyggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag 
på 2 623 000 kr avseende ökade elenergikostnader. Kostnadsökningen får finansieras inom 
redan tilldelad ram.

Reservation
Vänsterpartiet lämnar följande skriftliga reservation. Vänsterpartiet menar att det är orimligt 
att samhällsbyggnadsnämnden ska finansiera ökade kostnader inom redan tilldelad ram.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en begäran om tilläggsanslag på 2 623 tkr 
avseende ökade elenergikostnader.

Ekonomiavdelningen kan för sin del konstatera att i nuläget är nedanstående ärenden 
avseende tilläggsanslag aktuella: 
Dnr Nämnd Ändamål Belopp (mnkr)
2018/257 Socialnämnden Flytt av arbetsmarknadsenheten 1,6
2018/270 Gymnasienämnden Betalningsansvar för gymnasiestudier 5,8
2019/40 Samhällsbyggnadsnämnden Ölade elenergikostnader 2,6
2019/72 Socialnämnden Ökade kostnader för färdtjänst 1,0
  Totalt 11,0

Ovan uppräknade ärenden summerar till 11 mnkr. Samtidigt visar den av fullmäktige antagna 
budgeten på ett resultat på 13,5 mnkr för 2019, något under målet på 1 procent av 
skatteintäkter. Därmed finns det inget eller åtminstone ytterst begränsat utrymme för att med 
nuvarande förutsättningar öka nämndernas budgetramar. 

Beslutsunderlag
Beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 23 januari 2019 § 11,
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson Skoglund 14 mars 2019,
Beslut i kommunstyrelsen den 27 mars 2019 § 65.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
samhällsbyggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag på 2 623 tkr avseende ökade 
elenergikostnader. Kostnadsökningen får finansieras inom redan tilldelad ram. 
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KF § 68 Dnr 2019/40

Justerares signatur 

Förslag till beslut under sammanträdet
Göran Brante (V) yrkar bifall till tilläggsanslaget.

Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska bifallas och 
därefter om Göran Brantes yrkande ska bifallas och finner att kommunstyrelsens förslag ska 
bifallas.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 69 Dnr 2018/257

Justerares signatur 

Tilläggsanslag för flytt av arbetsmarknadsenheten till 
socialnämnden från gymnasienämnden

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag på 1,58 
mnkr avseende kostnader för arbetsmarknadsenheten. Kostnader inom berörd verksamhet 
får finansieras inom redan tilldelad ram.

Reservation
Vänsterpartiet lämnar följande skriftliga reservation. Vänsterpartiet menar att det är orimligt 
att socialnämnden ska finansiera ökade kostnader inom redan tilldelad ram.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har inkommit med en begäran om tilläggsanslag på 1,58 mnkr avseende 
kostnader för arbetsmarknadsenheten.

Ekonomiavdelningen kan för sin del konstatera att i nuläget är nedanstående ärenden 
avseende tilläggsanslag aktuella: 
Dnr Nämnd Ändamål Belopp (mnkr)
2018/257 Socialnämnden Flytt av arbetsmarknadsenheten 1,6
2018/270 Gymnasienämnden Betalningsansvar för gymnasiestudier 5,8
2019/40 Samhällsbyggnadsnämnden Ölade elenergikostnader 2,6
2019/72 Socialnämnden Ökade kostnader för färdtjänst 1,0
  Totalt 11,0

Ovan uppräknade ärenden summerar till 11 mnkr. Samtidigt visar den av fullmäktige antagna 
budgeten på ett resultat på 13,5 mnkr för 2019, något under målet på 1 procent av 
skatteintäkter. Därmed finns det inget eller åtminstone ytterst begränsat utrymme för att med 
nuvarande förutsättningar öka nämndernas budgetramar. 

Beslutsunderlag
Beslut i Socialnämnden 29 november 2018 § 167,
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson Skoglund 14 mars 2019,
Beslut i kommunstyrelsen den 27 mars 2019 § 66
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KF § 69 Dnr 2018/257

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå socialnämndens begäran om 
tilläggsanslag på 1,58 mnkr avseende kostnader för arbetsmarknadsenheten. Kostnader inom 
berörd verksamhet får finansieras inom redan tilldelad ram.

Förslag till beslut under sammanträdet
Göran Brante (V) yrkar bifall till tilläggsyrkandet.

Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar först om kommunstyrelsens förslag ska bifallas och 
därefter om Göran Brantes yrkande ska bifallas och finner att kommunstyrelsens förslag ska 
bifallas.

Beslut skickas till:
Socialnämnden
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 70 Dnr 2018/270

Justerares signatur 

Tilläggsanslag för att reglera skolhuvudmannens 
betalningsansvar för gymnasiestudier

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen och att 
handlingsplanen för att få en budget i balans inom gymnasienämndens verksamheter som 
antogs av gymnasienämnden den 17 april 2019 bifogas ärendet. Detta för att de som beslutar 
om tilläggsanslaget ska förstå konsekvenserna av de besparingar som kommer att genomföras 
inom gymnasienämndens verksamheter och främst inom vuxenutbildningen. 

Sammanfattning av ärendet
Gymnasienämnden har inkommit med en begäran om tilläggsanslag på 5,8 mnkr avseende 
betalningsansvar för gymnasiestudier. Bakgrunden till begäran som framförs av nämnden är 
att budgetramen inte anses motsvara antalet gymnasieelever.

Ekonomiavdelningen kan för sin del konstatera att i nuläget är nedanstående ärenden 
avseende tilläggsanslag aktuella: 
Dnr Nämnd Ändamål Belopp (mnkr)
2018/257 Socialnämnden Flytt av arbetsmarknadsenheten 1,6
2018/270 Gymnasienämnden Betalningsansvar för gymnasiestudier 5,8
2019/40 Samhällsbyggnadsnämnden Ölade elenergikostnader 2,6
2019/72 Socialnämnden Ökade kostnader för färdtjänst 1,0
  Totalt 11,0

Ovan uppräknade ärenden summerar till 11 mnkr. Samtidigt visar den av fullmäktige antagna 
budgeten på ett resultat på 13,5 mnkr för 2019, något under målet på 1 procent av 
skatteintäkter. Därmed finns det inget eller åtminstone ytterst begränsat utrymme för att med 
nuvarande förutsättningar öka nämndernas budgetramar. 

Beslutsunderlag
Beslut i gymnasienämnden 21 december 2018 § 188,
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson Skoglund 14 mars 2019
Beslut i kommunstyrelsen den 27 mars 2019 § 67.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå gymnasienämndens begäran om 
tilläggsanslag på 5,8 mnkr avseende betalningsansvar för gymnasiestudier. Tillkommande 
kostnader får finansieras inom redan tilldelad ram.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 70 Dnr 2018/270

Justerares signatur 

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Olsson Svensson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kristina Bendz (M) yrkar avslag på tilläggsanslaget.
Adrian Magnusson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras med följande motivering. 
Socialdemokraterna yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen och att 
handlingsplanen för att få en budget i balans inom gymnasienämndens verksamheter som 
antogs av gymnasienämnden den 17 april 2019 bifogas ärendet. Detta för att de som beslutar 
om tilläggsanslaget ska förstå konsekvenserna av de besparingar som kommer att genomföras 
inom gymnasienämndens verksamheter och främst inom vuxenutbildningen. 
Göran Göransson (KD) yrkar avslag på tilläggsanslaget.
Roger Jönsson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras.
Elisabeth Håkansson (C) yrkar att ärendet ska återremitteras.
Ingrid Ek (S) yrkar bifall till återremissyrkandet.
Marcus Bräutigam (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras.
Cecilia Magnusson Svärd (S) yrkar att ärendet ska återremitteras.

Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och därefter om 
ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning
JA = avgöra ärendet idag
NEJ = återremittera ärendet

Med 25 JA-röster och 24 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Gymnasienämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 71 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
Siv Åkesson: belysning, asfaltering på 
cykel/gångväg och instängsling av 
dagvattendamm Västra sjöstaden

Samhällsbyggnadsnämnden

Marianne Kristoffersson: system för 
bortforsling av cyklar vid stationen

Samhällsbyggnadsnämnden

Åsa Ehrlin: periodkort på Skånetrafiken till 
subventionerat pris mellan 70-75 år

Samhällsbyggnadsnämnden

Milton Pechmann: att upprätthålla en god 
vägstandard i kommunen

Samhällsbyggnadsnämnden

Håkan Bergstrand: förbättring av entrén till 
Lancasterskolan

Samhällbyggnadsnämnden

Henrik Nowak: omröstning avseende 
kameraövervakning i hela Ystad

Kommunstyrelsen

Ärendet är administrativ art och har inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Åsa Björkman Holmberg den 9 april 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:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 72 Dnr 2019/35

Justerares signatur 

Godkännande av årsredovisning för 2018 och ansvarsfrihet 
för 2018 för SÖSK

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, 
SÖSK, för år 2018.

Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen för SÖSK för år 2018.

Kommunfullmäktige beviljar, mot bakgrund av revisionsberättelsen, ledamöterna och 
ersättarna i SÖSK ansvarsfrihet för år 2018.

Jäv
Kommunfullmäktige noterar att Kristina Bendz (M) inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet. 

Sammanfattning av ärendet
SÖSK har gett in årsredovisning för 2018 och revisionsberättelsen samt granskning av 
årsbokslut för 2018. Det är en uppgift för kommunfullmäktige att ta ställning till om 
årsredovisningen ska godkännas och om ledamöterna i kommittén ska beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för SÖSK för 2018
Revisionsberättelse för SÖSK för 2018
Granskning av årsbokslut, EY

Beslut skickas till:
SÖSK
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 73 Dnr 2019/90

Justerares signatur 

Godkännande av årsredovisning för 2018 och ansvarsfrihet 
för 2018 för SÖRF

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund, SÖRF, för år 2018.

Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen för SÖRF för år 2018.

Kommunfullmäktige beviljar, mot bakgrund av revisionsberättelsen, ledamöterna och 
ersättarna i SÖRF ansvarsfrihet för år 2018.

Sammanfattning av ärendet
SÖRF har gett in årsredovisning för 2018 och revisionsberättelsen samt granskning av 
årsbokslut för 2018. Det är en uppgift för kommunfullmäktige att ta ställning till om 
årsredovisningen ska godkännas och om ledamöterna i kommittén ska beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för SÖRF för 2018
Revisionsberättelse för SÖRF för 2018
Granskning av årsbokslut, EY
Protokoll från SÖRF

Beslut skickas till:
SÖRF
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 85 Dnr 2018/107

Justerares signatur 

Svar på motion om hållbara lärare i hållbar skola

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Jonas Pettersson (V) har i en motion yrkat att en undersökning genomförs för att få kunskap 
om lärares upplevelser och syn på vad som tar tid från undervisning och planering av 
verksamheten, att försöksverksamhet görs där lärarkollektiv på skolor får kontroll över all tid 
utom den som är schemalagd för undervisning och för personalmöten, att arbetsplatserna 
själva får ansöka om medverkan i försöket, att försöksverksamheten följs och utvärderas av 
följeforskare, att endast de obligatoriska nationella proven för gymnasiet genomförs.

Kommunen arbetar systematiskt för att förbättra lärarnas arbetsmiljö och den följs 
kontinuerligt upp och vid behov vidtas åtgärder. Vad gäller arbetstiden regleras den genom 
dels arbetstidslagen, dels lokala kollektivavtal. Kommunens uppfattning är också att de 
frivilliga nationella prov som finns på gymnasiet inte ska genomföras. Mot den här 
bakgrunden finns det inte skäl att genomföra en undersökning på så sätt som föreslås i 
motionen och den ska därför avslås i den delen. 

Vad gäller förslaget att endast genomföra de obligatoriska nationella proven på gymnasienivå 
är skolförvaltningens inställning att så ska vara fallet och de flesta frivilliga nationella proven 
har också avskaffat varför motionen ska anses besvarad i den delen.
Ärendet berör lärarnas arbetssituation och således inte barn eller unga.

Beslutsunderlag
Jonas Petterssons (V) motion om hållbara lärare i hållbar skola 19 april 2018,
Gymnasienämndens yttrande 26 oktober 2018 § 124,
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 25 oktober 2018 § 127,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 22 februari 2019,
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2019 § 32.
Beslut av kommunstyrelsen den 27 mars 2019 § 53

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i de delar som avser 
undersökning av lärarnas arbetsmiljö och att anse den besvarad i den delen som avser 
nationella prov på gymnasiet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 86 Dnr 2018/150

Justerares signatur 

Svar på motion - inför månadskort för parkeringen vid arenan

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Jan-Åke Isaksson (SD) har i en motion yrkat att kommunen ska utreda förutsättningarna för 
att ge ut månadskort för parkeringen vid Ystads arena. 

Samhällsbyggnadsnämnden har i yttrande anfört bland annat följande. Parkeringsutredningen 
kommer att se över möjligheter för ett optimalt utnyttjande av de parkeringar som 
kommunen har rådighet över. Samhällsbyggnadsnämnden anser att frågan är intressant men 
beslut i frågan bör invänta kommunens parkeringsutredning vilken ska ge svar på hur 
kommunens parkeringar ska nyttjas så effektivt som möjligt.

Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen men har anfört 
att frågan inte ingår i nämndens verksamhetsområde.

Ett helhetsperspektiv är nödvändigt att ha vid anläggande av parkeringar och användning av 
det parkeringsutrymme som finns tillgängligt. Samhällsbyggnadsnämnden har anfört att en 
utredning behöver genomföras för att se över nyttjandet av kommunens parkeringsområden. 
För år 2019 finns ekonomiska medel avsatta för att genomföra en sådan utredning. När 
utredningen är genomförd kan kommunen, beroende på resultat, gå vidare och undersöka 
möjligheten att tillämpa olika taxor. Mot den bakgrunden ska motionen anses besvarad.

Ärendet är av administrativ karaktär och berör således inte barn och unga.

Beslutsunderlag
Jan-Åke Isakssons motion inkommen den 14 juni 2018,
Yttrande av samhällsbyggnadsnämnden daterat den 14 november 2018 § 162,
Yttrande av barn- och utbildningsnämnden daterat den 22 november 2018 § 145,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén daterat den 22 februari 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2019 § 33,
Beslut i kommunstyrelsen den 27 mars 2019 § 57.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

43



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 87 Dnr 2018/185

Justerares signatur 

Svar på motion om lokal taxa för övernattning

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Magnus Holst har i en motion föreslagit att kommunen ska utreda om det finns 
förutsättningar för att införa en lokal övernattningstaxa och om det är möjligt att införa en 
sådan, lägga fram ett förslag på hur en sådan kan införas.

Motionären har föreslagit att kommunen ska införa en taxa som ska tas ut av gäster vid 
övernattning på hotell etc. inom kommunen. Taxan är närmast att jämföra med en skatt 
eftersom det inte finns någon motprestation från kommunens sida. 

Kommunernas allmänna beskattningsrätt följer av 14 kap. 4 § regeringsformen. 
Huvudprincipen är att civilrättsliga föreskrifter samt offentligrättsliga föreskrifter som gäller 
åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska 
förhållanden ska meddelas genom lag. Stöd för att ta ut kommunal inkomstskatt finns i 
inkomstskattelagen. För närvarande saknas dock stöd i lag för att ta ut en skatt på det sätt 
som motionären har föreslagit. Motionen kan i och med detta anses besvarad.

Ärendet är av administrativ karaktär och berör således inte barn eller unga.

Beslutsunderlag
Motion av Magnus Holst (-) om lokal taxa för övernattning inkommen den 13 september 
2018,
Beslut i kommunfullmäktige 20 september 2018, § 124,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 4 mars 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2019 § 34,
Beslut i kommunstyrelsen den 27 mars 2019 § 55.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 88 Dnr 2018/192

Justerares signatur 

Svar på motion om att sluta dela ut valsedlar vid vallokalerna

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Magnus Hörnblad (MP) och Marcus Bräutigam (MP) har i en motion yrkat att kommunen 
ska ta initiativ till att diskutera frågan om att sluta dela ut valsedlar vid vallokalerna på 
valdagen.

Enligt 8 kap 3 § vallagen får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att 
påverka eller hindra väljarna i deras val på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill 
detta. Av 8 kap. 4 § samma lag framgår att röstmottagarna ansvarar för ordningen i och i 
anslutning till ett röstmottagningsställe. 

Vallagen tillåter att partier som deltar i valet får dela ut valsedlar utanför vallokaler på 
valdagen men partierna ska beakta kraven i 8 kap. 3 § vallagen. En eventuell 
överenskommelse mellan partierna om att sluta dela ut valsedlar vid vallokalerna på valdagen 
kommer enbart att omfatta de partier som ingått överenskommelsen. Det innebär att partier 
som inte ingått någon överenskommelse kan komma att dela ut valsedlar. Det finns dock 
inget som hindrar att partierna diskuterar frågan och förslaget är därför att motionen ska 
bifallas.
Ärendet är av administrativ karaktär och berör därför inte barn eller unga.

Beslutsunderlag
Motion av Magnus Hörnblad (MP) och Marcus Bräutigam (MP) om att sluta dela ut valsedlar 
vid vallokaler inkommen den 19 september 2018,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 27 februari 2019,
Beslut i valnämnden 8 mars 2019 § 17,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2019 § 36,
Beslut i kommunstyrelsen den 27 mars 2019 § 57.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med att överlämna 
frågan till partiöverläggning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 89 Dnr 2018/191

Justerares signatur 

Svar på motion om valsedelsdistribution

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Magnus Hörnblad (MP) och Marcus Bräutigam (MP) har i en motion yrkat att valnämnden 
ska ansvara för distribution av valsedlar till både förtidsröstningen och vallokaler.

Ett val är omgärdat av en mängd regler och kommunens högsta prioritet, i egenskap av 
valmyndighet, är att genomföra ett val på ett sådant sätt som säkrar ett korrekt och 
fullständigt valresultat. Distribution av valsedlar är inte ett åtagande som genom lag åligger 
den lokala valmyndigheten. En sådan uppgift skulle riskera att ta fokus från det som är 
kommunens lagstadgade uppgifter.

Valnämndens budget uppvisade under 2018 ett negativt resultat om ca 240 000 kr och ett 
negativt resultat är också att vänta för 2019. Ett åtagande i enlighet med det motionärerna 
föreslår skulle medföra ökade kostnader då kommunen i dag inte har de personella 
resurserna eller den typen av transporter som skulle krävas för ändamålet. Bedömningen är 
därför att det inte finns utrymme för att genomföra distribution av samtliga valsedlar. Mot 
den bakgrunden ska motionen avslås.

Ärendet är av administrativ karaktär och berör således inte barn eller unga.

Beslutsunderlag
Magnus Hörnblads (MP) och Marcus Bräutigams (MP) motion om valsedelsdistribution 
inkommen den 19 september 2018,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 27 februari 2019.
Beslut i valnämnden den 8 mars 2019 § 16,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2019 § 35,
Beslut i kommunstyrelsen 27 mars 2019 § 56.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

46



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 74 Dnr 2019/88

Justerares signatur 

Motion om julutsmyckningsplan i byarna

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Motion om julutsmyckningsplan i byarna av Adrian Magnusson (S) inkommen den 13 mars 
2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 75 Dnr 2019/98

Justerares signatur 

Motion om språkinlärningsmodell i enhetlig studiegrupp för 
nyanlända

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Motion om språkinlärningsmodell i enhetlig studiegrupp för nyanlända av Leif Olsson 
Svensson (SD) inkommen den 21 mars 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 76 Dnr 2019/104

Justerares signatur 

Motion om inför tiggeriförbud i Ystads lokala 
ordningsföreskrifter

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Motion om inför tiggeriförbud i Ystads lokala ordningsföreskrifter av Michael Michaelsen 
(SD) inkommen den 1 april 2019 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 77 Dnr 2019/113

Justerares signatur 

Motion om jämställdhet i upphandling

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Motion om jämställdhet i upphandling av Göran Brante (V) m.fl. inkommen den 10 april 
2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 78 Dnr 2019/114

Justerares signatur 

Motion om kommunal koldioxidbudget

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Motion om kommunal koldioxidbudget av Göran Brante (V) m.fl. inkommen den 10 april 
2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 79 Dnr 2019/116

Justerares signatur 

Motion angående Våld i nära relation

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Motion angående Våld i nära relation av Elisabeth Håkansson (C) inkommen den 12 april 
2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 80 Dnr 2019/105

Justerares signatur 

Enkel fråga till Per-Olof Lind (L) om återkallande av motion 
om att införa Rättviksmodellen "Tillväxt & tillsyn" i Ystads 
kommun

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Enkel fråga av Adrian Magnusson (S) inkommen den 28 mars 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 81 Dnr 2019/83

Justerares signatur 

Bordlagt ärende - Interpellation avseende policyn kring 
hållbar mat

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Interpellation av Marcus Bräutigam (MP) daterad den 8 mars 2019
Beslut av kommunfullmäktige den 14 mars 2019 § 51 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 82 Dnr 2019/111

Justerares signatur 

Interpellation om resa till Edinburgh för att studera 
Skottlandsmodellen

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Interpellationen av Göran brante (V) inkommen den 10 april 2019
Skriftligt svar på interpellation av Kristina Bendz (M) inkommet den 15 april 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 83 Dnr 2019/112

Justerares signatur 

Interpellation om nedläggning av kriscentrum för våldsutsatta

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Interpellation av Annika Weitner (V) inkommen den 9 april 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 84 Dnr 2019/13

Justerares signatur 

För kännedom; Granskning av kompetensförsörjning, kopplat 
till arbete med digitalisering och effektivisering

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Sammanfattning
Revisionen har i en granskning om kompetensförsörjningen rekommenderat att 
kommunstyrelsen ska kartlägga det nuvarande och framtida kompetensförsörjningsbehovet, 
utarbeta en kommunövergripande och långsiktig kompetensförsörjningsstrategi och däri 
tydliggöra det strategiska arbetet kring hur kommunen ska verka för att vara en attraktiv 
arbetsgivare i enlighet med fullmäktiges målsättning. 

Omvärlden förändras ständigt. Under långa perioder har Sverige brottats med hög 
arbetslöshet och låg sysselsättning. På grund av den demografiska utvecklingen har den 
trenden förändrats och nu finns den motsatta problematiken inom vissa yrkeskategorier. 
Samtidigt har Sverige tagit emot många flyktingar som kan bidra till att förändra den 
utvecklingen, pensionsålder kommer att höjas och ny teknik får ständigt nya genomslag på 
arbetsmarknaden som gör att förutsättningarna snabbt kan förändras vad gäller tillgången till 
och behovet av arbetskraft.

Så gott som samtliga kommuner brottas med frågan om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det 
kan lätt medföra att det blir en slags kapplöpning om högsta lön och bästa arbetsvillkor, 
vilken ingen tjänar på i längden. I takt med att omvärlden förändras kan också andra värden 
än lön och arbetsvillkor få allt större betydelse. Till exempel vikten av en god arbetsmiljö 
vilket inkluderar frågor som trygghet, ledarskap och värdegrund. Andra exempel är social 
gemenskap och närhet till arbetsplatsen. Av betydelse är givetvis infrastrukturförsörjningen 
till kommunen men den måste givetvis sättas i ett större perspektiv än bara kommunens 
kompetensförsörjning liksom möjligheten till boende. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar alltså mer om ”vem” arbetsgivaren är, vad Ystads 
kommun står för och kommunens renommé snarare än ett antal förmåner och policys. 

Respektive verksamhet har en god uppfattning om sitt behov av arbetskraft. En 
övergripande kompetensförsörjningsstrategi förändrar inte den kunskapen. Kommunen 
arbetar såväl inom ramen för de specifika verksamheterna som genom samordnade insatser 
gemensamt för kommunen för att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Oavsett 
om en kompetensförsörjningsplan tas fram ur ett kommungemensamt perspektiv kommer 
den att bygga på verksamheternas kunskap om den egna organisationen, vilka förutsättningar 
respektive verksamhet har och hur omvärlden ser ut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-17

KF § 84 Dnr 2019/13

Justerares signatur 

Sammanfattningsvis ser inte förvaltningen, i detta läge, nyttan av en 
kompetensförsörjningsstrategi. För det första för att omvärlden ständigt förändras, för det 
andra för att begreppet attraktiv arbetsgivare är mångfacetterat och innehåller mer än policys 
och förmåner och för det tredje för att verksamheterna har en god uppfattning om sina 
respektive behov.

Ärendet är av administrativ karaktär och berör således inte barn eller unga.

Beslutsunderlag
Genomförd granskning av kompetensförsörjning kopplat till arbete med digitalisering och 
effektivisering daterad den 20 december 2018
Granskning av kompetensförsörjning kopplat till arbete med digitalisering och 
effektivisering, EY, daterad december 2018
Tjänsteskrivelse av Cornelia Englén, kanslichef daterad den 4 mars 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2019, § 30,
Beslut i kommunstyrelsen den 27 mars 2019 § 49.
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