
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Datum
2019-05-16

Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset klockan 18:00-22.45

Beslutande Se sidan 2

Övriga
närvarande

Stefan Engdahl (M)
Clifford Härstedt (M)
Kenny Fransson (S)
Bengt Gunnarsson (SD)
Charlotte Åhman Persson (M)
Curt Hansson (M)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Karin Olsson Lindström (L)
Anne-Marie Fasth (L)
Thomas Micha (S)
Jan-Erik Jönsson (S)
Lilian Borén (S)
Klas Nilsson (SD)
Kishor Peneff (KD)
Jonas Pettersson (V)
 

Utses att justera Magnus Andersberg (M) Kent Mårtensson (S)

Justeringens
plats och tid  Nya Rådhuset, Ystad den 24 maj kl. 14.00

Paragrafer: 90-124

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

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

Justerare …………………………………………………………………
Magnus Andersberg (M) Kent Mårtensson (S)

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-05-16

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-03

Datum när anslaget tas ned 2019-06-25

Förvaringsplats för protokollet Nya Rådhuset, Ystad

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

Justerares 
signatur

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum
2019-05-16

Beslutande Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Mike Enocksson (S)
Sverker Meyer (M)
Magnus Anderberg (M)
Kevin Rasmussen (S)
Johan Wahlgren (M)
Ingemar Andersson (M)
Olof Eriksson Jolom (M)
Per-Olof Lind (L)
Thomas Heinrich (SD)
Tomas Landgren (SD)
Göran Brante (V)
Elisabeth Håkansson (C)
Kristina Bendz (M)
Gunilla Andersson (M)
Christian Persson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Adrian Magnusson (S) till och med § 115 kl. 22.30
Lisbeth Karlsson (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Kent Mårtensson (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Göran Göransson (KD)
Ros-Marie Johansson (S)
Shukrije Rama-Pllashniku (S)
Lars Wollin (S)
Terese Grahn (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Annika Weitner (V)
Eva Bramsvik-Håkansson (C)
Jan Erlandsson (-) till och med § 115 kl. 22.30
Börje Andersson (C)
Martin Andersson (C)
Mohammad Omran (KD)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Madeleine S Hägg (C) ersättare för Jan Erlandsson (-) från och med § 116 kl. 22.30
Isabelle Strandhagen (S) ersättare för Anja Edvardsson (S)
Lars Toftemar (S) ersättare för Per-Ola Nilsson (S)
Marina Nilsson (MP) ersättare för Malin Nilsson (MP)
Peter Lindhe (SD) ersättare för Susan Berg (SD)
Lena Lovén Andersson (S) ersättare för Adrian Magnusson från och med § 116 
Magnus Hörnblad (MP) ersättare för Marcus Bräutigam (MP)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum
2019-05-16

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida

Ny ersättare för Vänsterpartiet 2019/86

§ 90 Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i 
myndighetsnämnden samt därav föranlett fyllnadsval 2019/145 5

§ 91 Allmänhetens frågestund 6

§ 92 Sammanträdestider för kommunfullmäktige augusti 
och oktober 2019 2018/113 7

§ 93 Fokusprogram för Kåseberga 2019/96 8

§ 94 Trafikstrategi 2019-2030 för Ystads kommun 2019/97 9

§ 95
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i 
gymnasienämnden samt därav föranlett fyllnadsval 
efter Carina Gustafsson (C)

2019/127 10

§ 96 Ersättare i kommunfullmäktige efter  Tommy 
Andersson (M) 2019/134 11

§ 97 Fyllnadsval som ledamot i valberedningen 2019/86 12

§ 98 Bordlagt - Svar på motion om hållbara lärare i 
hållbar skola 2018/107 13 - 16

§ 99 Bordlagt - Svar på motion - inför månadskort för 
parkeringen vid arenan 2018/150 17 - 20

§ 100 Bordlagt - Svar på motion om lokal taxa för 
övernattning 2018/185 21

§ 101 Bordlagt - Svar på motion om att sluta dela ut 
valsedlar vid vallokalerna 2018/192 22 - 23

§ 102 Bordlagt - Svar på motion om valsedelsdistribution 2018/191 24 - 25

§ 103 Bordlagt - Motion om julutsmyckningsplan i byarna 2019/88 26

§ 104 Bordlagt - Motion om språkinlärningsmodell i 
enhetlig studiegrupp för nyanlända 2019/98 27

§ 105 Bordlagt - Motion om inför tiggeriförbud i Ystads 
lokala ordningsföreskrifter 2019/104 28

§ 106 Bordlagt - Motion om jämställdhet i upphandling 2019/113 29

§ 107 Bordlagt - Motion om kommunal koldioxidbudget 2019/114 30
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

§ 108 Bordlagt - Motion angående Våld i nära relation 2019/116 31

§ 109

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

2019/105 32

§ 110 Bordlagt - Interpellation avseende policyn kring 
hållbar mat 2019/83 33

§ 111 Bordlagt - Interpellation om resa till Edinburgh för 
att studera Skottlandsmodellen 2019/111 34

§ 112 Bordlagt - Interpellation om nedläggning av 
kriscentrum för våldsutsatta 2019/112 35

§ 113
Bordlagt - För kännedom; Granskning av 
kompetensförsörjning, kopplat till arbete med 
digitalisering och effektivisering

2019/13 36 - 37

§ 114 Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) 2018 för Ystads kommun 2019/61 38 - 39

§ 115 Svar på motion cykelväg Hammar-Skillinge 2019/9 40 - 43

§ 116 Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2019/67 44

§ 117 Beslut om sotningsfrister 2019/118 45

§ 118 För kännedom Genomförd granskning av de 
kommunala bolagens samordning 2019/64 46

§ 119 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 
kvartal 4/2018 2018/143 47

§ 120 Ansvarsfrihet för Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund årsredovisning 2018 2019/117 48

§ 121 Redovisning av inkomna medborgarförslag 2019/1 49

§ 122 Motion om Sportotek 2019/136 50

§ 123 Motion om ätbar stadsplanering 2019/137 51

§ 124 Motion om information om Ystads största projekt - 
Hamnstaden 2019/139 52
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 90 Dnr 2019/145

Justerares signatur 

Entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i 
myndighetsnämnden samt därav föranlett fyllnadsval

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Martin Andersson (C) från uppdraget som 
ledamot i myndighetsnämnden och att utse Ronny Persson (C) till ny ledamot i 
myndighetsnämnden efter Martin Andersson (C).

Beslutsunderlag
Avsägelse av Martin Andersson inkommen den 14 maj 2019

Beslut skickas till:
Martin Andersson
Vald
Myndighetsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 91 Dnr  

Justerares signatur 

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige konstaterar att inga frågor har kommit in till kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Allmänheten har två gånger per år möjlighet att ställa frågor till ledamöter i 
kommunfullmäktige. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 92 Dnr 2018/113

Justerares signatur 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige augusti och 
oktober 2019

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträde den 22 augusti 2019 ska 
börja kl. 18.00 och att kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2019 ska börja kl. 
13.00.

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén daterad den 6 maj 2019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträde den 22 augusti 2019 ska 
börja kl. 18.00 och att kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2019 ska börja 
kl. 13.00.

Beslut skickas till:
Henrik Nandra, kommunjurist
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 93 Dnr 2019/96

Justerares signatur 

Fokusprogram för Kåseberga

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna fokusprogram Kåseberga.

Sammanfattning av ärendet
Fokus på byarna är ett dialogprojekt mellan kommunen och representanter från byarna. 
Syftet är att för en by i taget titta på vad som är bra, vad som är mindre bra och vad som kan 
utvecklas i byn, framförallt i den fysiska miljön.

Den 14 februari 2018 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att Kåseberga skulle bli årets by 
för att genomföra byträffar och ta fram fokusprogram i enlighet med projektet Fokus på 
byarna. Ärendet har barnchecklistats av samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Barnchecklista för Fokus Kåseberga,
Fokusprogram Kåseberga,
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 20 mars 2019 § 45,
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 3 april 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 april 2019 § 51,
Beslut i kommunstyrelsen den 24 april 2019 § 86. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna fokusprogram Kåseberga.

Föredragande
Leila Ekman, stadsarkitekt/avdelningschef Stadsbyggnad

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kevin Rasmussen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Paul Svensson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 94 Dnr 2019/97

Justerares signatur 

Trafikstrategi 2019-2030 för Ystads kommun

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att anta Trafikstrategi 2019–2030 för Ystads kommun.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 mars 2019 att godkänna Trafikstrategi 2019-
2030 för Ystads kommun och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.

Trafikstrategin sträcker sig fram till 2030. Syftet med trafikstrategin är att beskriva vilket 
förhållningssätt som ska gälla för trafikrelaterade frågor och hur trafiksystemet i Ystads 
kommun behöver utformas för att utveckla kommunen i önskad riktning. Trafikstrategin 
tydliggör kommunens ambition och mål för transportsystemet samtidigt som den ger en 
samlad bild av nuläget och utmaningar framöver. Ärendet är barnchecklistat av 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Barnchecklista för Trafikstrategi 2019-2030 för Ystads kommun,
Trafikstrategi 2019-2030 för Ystads kommun, 
Remissredogörelse Trafikstrategi 2019-2030 för Ystads kommun,
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 20 mars 2019 § 41,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 april 2019 § 50,
Beslut i kommunstyrelsen den 24 april 2019 § 87.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Trafikstrategi 2019 – 2030 för Ystads 
kommun.

Föredragande
Emma Holgersson, trafikplanerare

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 95 Dnr 2019/127

Justerares signatur 

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i 
gymnasienämnden samt därav föranlett fyllnadsval efter 
Carina Gustafsson (C)

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Carina Gustafsson (C) från uppdraget som 
ersättare i gymnasienämnden och att utse Eva Clausson (C) till ny ersättare i 
gymnasienämnden efter Carina Gustafsson (C).

Beslutsunderlag
Avsägelse av Carina Gustafsson inkommen den 25 april 2019

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) uppger att valberedningen föreslår att Eva Clausson (C) utses till 
ersättare i gymnasienämnden. 

Beslut skickas till:
Gymnasienämnden
Carina Gustafsson
Vald
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 96 Dnr 2019/134

Justerares signatur 

Ersättare i kommunfullmäktige efter  Tommy Andersson (M)

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att skicka frågan om ersättare i kommunfullmäktige efter 
Tommy Andersson (M) till länsstyrelsen för omräkning.

Beslut skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 97 Dnr 2019/86

Justerares signatur 

Fyllnadsval som ledamot i valberedningen

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jonas Pettersson (V) till ledamot i valberedningen.

Beslutsunderlag
Vicki Svedrells (V) avsägelse inkommen den 12 mars 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 14 mars 2019 § 34
Kommunfullmäktiges beslut den 17 april 2019 § 60

Förslag till beslut under sammanträdet
Göran Brante (V) föreslår att Jonas Pettersson (V) utses till ledamot i valberedningen.

Beslut skickas till:
Vald
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 98 Dnr 2018/107

Justerares signatur 

Bordlagt - Svar på motion om hållbara lärare i hållbar skola

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar 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.

Reservation
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet enligt följande. Vänsterpartiet menar att det är 
orimligt att inte genomlysa vad det är som många av Ystads lärare menar orsakar stress samt 
oro för hälsan. Det är strategiskt rätt att arbeta för att förbättra lärares arbetsmiljö.

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,
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 98 Dnr 2018/107

Justerares signatur 

Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 22 februari 2019,
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2019 § 32
Beslut av kommunstyrelsen den 27 mars 2019 § 53,
Beslut i kommunfullmäktige 17 april 2019 § 85.

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.

Förslag till beslut under sammanträdet
Göran Brante (V) yrkar bifall till motionen i den delen som kommunstyrelsen anser att 
motionen ska avslås.
Göran Göransson (KD) yrkar bifall till motionen i den delen som kommunstyrelsen anser att 
motionen ska avslås.
Leif Olsson Svensson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bo Sterner (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsens förslag kan bifallas och därefter om Göran 
Brantes förslag kan bifallas och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla 
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA = kommunstyrelsens förslag
NEJ = bifall till motionen i den delen som kommunstyrelsen har föreslagit avslag
 
Med 45 JA-röster, 3 NEJ-röster och 1 som avstår beslutar fullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag i sin helhet.

Beslut skickas till:
Motionären
Gymnasienämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 99 Dnr 2018/150

Justerares signatur 

Bordlagt - Svar på motion - inför månadskort för parkeringen 
vid arenan

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Reservation/Deltar inte i beslut
Jan-Åke Isaksson (SD) uppger att Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

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,
Beslut i kommunfullmäktige 17 april 2019 § 86.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 99 Dnr 2018/150

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsens förslag kan bifallas och därefter om Jan-Åke 
Isakssons förslag kan bifallas och finner att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla 
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA = kommunstyrelsens förslag
NEJ = bifall till motionen

Med 40 JA-röster och 9 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag vilket innebär att motionen anses besvarad.

Beslut skickas till:
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 100 Dnr 2018/185

Justerares signatur 

Bordlagt - Svar på motion om lokal taxa för övernattning

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

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,
Beslut i kommunfullmäktige 17 april 2019 § 87.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beslut skickas till:
Motionären
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 101 Dnr 2018/192

Justerares signatur 

Bordlagt - Svar på motion om att sluta dela ut valsedlar vid 
vallokalerna

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att överlämna frågan till 
partiöverläggning.

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,
Beslut i kommunfullmäktige 17 april 2019 § 88.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med att överlämna 
frågan till partiöverläggning.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 101 Dnr 2018/192

Justerares signatur 

Beslut skickas till:
Valnämnden
Motionären
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 102 Dnr 2018/191

Justerares signatur 

Bordlagt - Svar på motion om valsedelsdistribution

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet enligt följande. Vänsterpartiet menar att det är en 
demokratifråga såväl som en miljöfråga att skapa en central distribution av valsedlar till 
kommunens vallokaler. 
Miljöpartiet reserverar sig enligt följande. Miljöpartiet anser att beslutet är felaktigt. 
Miljöpartiet yrkar att motionen ska bifallas.

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 till 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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 102 Dnr 2018/191

Justerares signatur 

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,
Beslut i kommunfullmäktige 17 april 2019 § 89.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Hörnblad (MP) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras med motiveringen 
att kostnaden för distributionen ska utredas och utveckla om det inte finns lämpliga fordon 
till denna distribution och i andra hand att motionen ska bifallas.
Bo Sterner (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras i dag eller om det ska återremitteras 
och finner att fullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsens förslag ska bifallas eller om Magnus 
Hörnblads förslag ska bifallas och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla 
kommunstyrelsens förslag vilket innebär att motionen ska avslås.

Beslut skickas till:
Valnämnden
Motionären
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 103 Dnr 2019/88

Justerares signatur 

Bordlagt - Motion om julutsmyckningsplan i byarna

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

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

Beslut skickas till:
Motionären
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 104 Dnr 2019/98

Justerares signatur 

Bordlagt - Motion om språkinlärningsmodell i enhetlig 
studiegrupp för nyanlända

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att skriva av motionen från vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Motion om språkinlärningsmodell i enhetlig studiegrupp för nyanlända av Leif Olsson 
Svensson (SD) inkommen den 21 mars 2019,
Återkallelse av Leif Olsson Svensson (SD) inkommen den 3 maj 2019.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 105 Dnr 2019/104

Justerares signatur 

Bordlagt - Motion om inför tiggeriförbud i Ystads lokala 
ordningsföreskrifter

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

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

Beslut skickas till:
Motionären
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 106 Dnr 2019/113

Justerares signatur 

Bordlagt - Motion om jämställdhet i upphandling

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

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

Beslut skickas till:
Motionären
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 107 Dnr 2019/114

Justerares signatur 

Bordlagt - Motion om kommunal koldioxidbudget

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

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

Beslut skickas till:
Motionären
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 108 Dnr 2019/116

Justerares signatur 

Bordlagt - Motion angående Våld i nära relation

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

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

Beslut skickas till:
Motionären
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 109 Dnr 2019/105

Justerares signatur 

Bordlagt - 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 frågan får ställas.

Beslutsunderlag
Enkel fråga av Adrian Magnusson (S) inkommen den 28 mars 2019.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 110 Dnr 2019/83

Justerares signatur 

Bordlagt - Interpellation avseende policyn kring hållbar mat

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen.

Beslutsunderlag
Interpellation av Marcus Bräutigam (MP) daterad den 8 mars 2019
Beslut av kommunfullmäktige den 14 mars 2019 § 51.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 111 Dnr 2019/111

Justerares signatur 

Bordlagt - Interpellation om resa till Edinburgh för att studera 
Skottlandsmodellen

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

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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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 112 Dnr 2019/112

Justerares signatur 

Bordlagt - Interpellation om nedläggning av kriscentrum för 
våldsutsatta

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

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

35



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 113 Dnr 2019/13

Justerares signatur 

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

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
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 
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 113 Dnr 2019/13

Justerares signatur 

den att bygga på verksamheternas kunskap om den egna organisationen, vilka förutsättningar 
respektive verksamhet har och hur omvärlden ser ut. 
 
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,
Beslut i kommunfullmäktige den 17 april 2019 § 84.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 114 Dnr 2019/61

Justerares signatur 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) 2018 för Ystads kommun

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten.

Sammanfattning av ärendet
2018 års årliga uppföljning avser det systematiska arbetsmiljöarbetet under tidsperioden 
juni 2017 – maj 2018.

Rapporten sammanfattar de förbättringsområden som finns inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i respektive nämnds ansvarsområde.

Ärendet har inte barnchecklistats eftersom ärendet är en redovisning av hur verksamheterna 
har arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med vårt arbetsgivaransvar 
gällande arbetsmiljön för våra medarbetare.

Beslutsunderlag
Rapport Ystads kommun Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2018
Tjänsteskrivelse av personalkonsult Emma Sjöström den 1 mars 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 april 2019 § 39,
Beslut i kommunstyrelsen den 24 april 2019 § 75.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering. Vi i 
Sverigedemokraterna anser att det ska inkomma svar från samtliga som tillfrågas. Enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete, är där en 
skyldighet att bedriva och följa upp hur detta fungerar. Då är det rimligt att alla lämnar svar, 
så att erforderliga åtgärder kan vidtas för att säkerställa arbetsmiljön.
Cecilia Magnusson-Svärd yrkar avslag på yrkandet att ärendet ska återremitteras.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 114 Dnr 2019/61

Justerares signatur 

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 115 Dnr 2019/9

Justerares signatur 

Svar på motion cykelväg Hammar-Skillinge

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Elisabeth Håkansson (C) m.fl. har i en motion föreslagit att Ystads kommun ska begära ett 
antal svar av Trafikverket kring sträckningen av och säkerheten kring gång- och cykelvägen 
mellan Hammar och Skillinge. 

Det har länge stått högt på kommunens lista över efterfrågade trafikåtgärder att Trafikverket 
ska bygga en gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge. Dels för att naturen är 
storslagen, för att det är ett populärt stråk för rekreation och för att vägen erbjuder fina 
natur- och kulturmiljöupplevelser. Dels för att cyklisterna ändå tar sig fram längs med vägen 
vilket är förenat med stora risker för samtliga trafikanter. Cykelvägen kommer utgöra en del 
av sydkustleden, som möjliggör och främjar cykelturism i Skåne. 

Kustområdet från Sandhammarens naturreservat är klassat som ett Natura 2000 område. 
Natura 2000-områden är ett nätverk av skyddade områden inom EU. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, efter att den aktuella motionen kom in, träffat såväl 
Trafikverket som Länsstyrelsen i Skåne och fått utförlig information om såväl projektets 
process med vägplan och miljökonsekvensbeskring, som om vad Natura 2000-lagstiftningen 
innebär. 

Miljöbalken anger tydligt att när det finns alternativa lösningar för en åtgärd, är det inte 
möjligt att ge tillstånd för att genomföra en åtgärd som kan skada livsmiljön i området. I 
detta fall är det möjligt att förlägga sträckningen av gång- och cykelvägen norr om Kustvägen 
och på så vis undvika intrång i Natura 2000 området.

Eftersom det finns alternativa sträckningar för gång- och cykelvägen finns det inte anledning 
för Trafikverket att närmare undersöka möjligheterna att dra vägen genom Natura 2000-
området. Detta trots att det finns skyddsvärd mark och andra nackdelar med att gång- och 
cykelvägen förläggs norr om kustvägen. 

Ystads kommun är, genom samfinansieringsavtal från 2016, medfinansiär till projektet. I 
samfinansieringsavtalet har Ystads kommun överlämnat till Trafikverket att driva projektet 
och genom vägplan pröva de möjligheter som finns att få en gång- och cykelväg till stånd. I 
den prövning som nu pågår bedömer Ystads kommun att Trafikverket i sitt val av sträckning 
har förhållit sig till gällande lagstiftning. Trafikverket kommer även att säkerställa att 
trafiksäkerheten blir hög och i enlighet med de riktlinjer som verket har att förhålla sig till. 
Mot den här bakgrunden ska motionen anses besvarad.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 115 Dnr 2019/9

Justerares signatur 

Ärendet handlar om att besvara en motion, inte att bygga gång- och cykelleden, och är alltså 
av administrativ karaktär och berör därför inte barn eller unga.

Beslutsunderlag
Motion av Elisabeth Håkansson (C) om en tillgänglig och säker cykelväg mellan Hammar 
och Skillinge inkommen den 8 januari 2019,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 22 mars 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 april 2019 § 49,
Beslut i kommunstyrelsen den 24 april 2019 § 88.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet
Eva Bramsvik-Håkansson (C) yrkar att motionen ska bifallas och på ett tillägg enligt följande. 
Centerpartiet yrkar att Ystads kommun ska skriva till Sveriges regering att utreda möjligheter 
till undantag i Natura 2000 området längs kustvägen för GC-väg på södra sidan i syfte att öka 
trafiksäkerheten och tillgängligheten till attraktiva målpunkter längs kustlinjen.
Elisabeth Håkansson (C) yrkar bifall till motionen.
Göran Göransson (KD) yrkar bifall till motionen.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Martin Andersson (C) yrkar bifall till motionen och till Eva Bramsvik-Håkanssons 
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige kan anse motionen besvarad eller om 
motionen ska bifallas och finner att kommunfullmäktige beslutat att anse motionen besvarad.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning,
JA= anse motionen besvarad
NEJ = bifalla motionen

Med 18 JA-röster, 16 NEJ-röster och 15 som avstår beslutar fullmäktige att anse motionen 
besvarad.

I och med att motionen anses besvarad kan Eva Bramsvik-Håkanssons tilläggsyrkande inte 
behandlas.

Beslut skickas till:
Motionären
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 116 Dnr 2019/67

Justerares signatur 

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljningen av kommunfullmäktiges beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige fattar varje år många olika beslut. För att 
kommuninvånarna och de folkvalda politikerna ska kunna få en återkoppling kring vilka 
beslut som har genomförts följer förvaltningen två gånger per år upp de beslut som 
respektive organ har fattat. Uppföljningen redovisas därefter till kommunstyrelsen respektive 
kommunfullmäktige.

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

Beslutsunderlag
Uppföljning av kommunstyrelsens beslut maj 2018-februari 2019,
Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut maj 2018-februari 2019,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 2 april 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 april 2019 § 52,
Beslut i kommunstyrelsen den 24 april 2019 § 89.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljning av kommun-
fullmäktiges beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 117 Dnr 2019/118

Justerares signatur 

Beslut om sotningsfrister

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar om frister för sotning/rengöring enligt förordning (2003:789) 
om skydd mot olyckor enligt Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds beslut.

Sammanfattning av ärendet
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF, ansvarar för bland annat 
brandskyddskontroll och sotning i Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo kommun. 

Enligt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor ska en kommun utfärda föreskrifter om 
hur ofta sotning/rengöring enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska ske. Högsta 
förvaltningsdomstolen har i en dom den 12 december 2013 (mål 3835-12) anfört att en rätt 
för en kommun att meddela föreskrift inte kan delegeras till ett kommunalförbund. En 
kommun kan alltså inte utan grundlagsstöd överlämna föreskriftsrätt enligt 8 kap. 
regeringsformen till ett annat organ. 

Som en följd av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande ska beslut om sotning som 
bedrivs av SÖRF beslutas av de ingående medlemskommunerna och inte av 
kommunalförbundet vilket inte har skett. Mot den bakgrunden är förslaget att 
kommunfullmäktige fastställer de sotningsfrister som SÖRF har beslutat om.

Ärendet är administrativt och berör därför inte barn eller unga.

Beslutsunderlag
Sotningsfrister för SÖRF

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om frister för sotning/rengöring 
enligt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor enligt Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund beslut.

Beslut skickas till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 118 Dnr 2019/64

Justerares signatur 

För kännedom Genomförd granskning av de kommunala 
bolagens samordning

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har genomfört en granskning av de kommunala bolagens samordning vilken 
lämnas till fullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport, EY
Lekmannarevisorernas följebrev till revisionsrapporten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 119 Dnr 2018/143

Justerares signatur 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut kvartal 
4/2018

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut 
enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 
4 2018.

Beslutsunderlag
Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej 
verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 4 2018,
Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut, kvartal 4 2018,
Beslut i socialnämnden 21 februari 2019 § 41 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 
2018,
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg 3 april 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 april 2019 § 53,
Beslut i kommunstyrelsen den 24 april 2019 § 90.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av ej verkställda 
gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade för kvartal 4 2018.

Beslut skickas till:
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 120 Dnr 2019/117

Justerares signatur 

Ansvarsfrihet för Sydöstra Skånes Samordningsförbund 
årsredovisning 2018

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Sydöstra Skånes Samordningsförbund, 
för år 2018.

Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen för Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund för år 2018.

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

Jäv
Kommunfullmäktige noterar att den som är redovisningsskyldig till kommunen inte deltar i 
beslutet om ansvarsfrihet.

Sammanfattning av ärendet
Sydöstra Skånes Samordningsförbund 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 förbundet ska beviljas ansvarsfrihet

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

Beslut skickas till:
Sydöstra Skånes Samordningsförbund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 121 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
Jenny Kedziora o Linus Leandersson: 
vegansk kost som alternativ vid 
specialkost/avvikande kost i förskolor och 
skolor.

Samhällsbyggnadsnämnden

Tomas Lindholm: rör hamnutbyggnaden vid 
världens ände.

Samhällsbyggnadsnämnden

Tommy Jacobsson: vinodling i Svarte. Samhällsbyggnadsnämnden
Emma Ullsjö: anlägga trappa med cykeltunnel 
vid Västerleden.

Samhällsbyggnadsnämnden

Maj-Gull Danielsson: slopa cykeltrafik på 
västra delen av Surbrunnsvägen.

Samhällsbyggnadsnämnden

Maj-Gull Danielsson: tidsbegränsat förbud 
mot cykling på gågatan

Samhällsbyggnadsnämnden

Elisabeth Fors: förbud för fyrverkerier i 
Ystad

Kommunstyrelsen

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

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
2019-05-16

KF § 122 Dnr 2019/136

Justerares signatur 

Motion om Sportotek

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

Beslutsunderlag
Motion av Anja Edvardsson (S) inkommen den 2 maj 2019

Beslut skickas till:
Motionären
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 123 Dnr 2019/137

Justerares signatur 

Motion om ätbar stadsplanering

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

Beslutsunderlag
Motion av Anja Edvardsson (S) inkommen den 2 maj 2019

Beslut skickas till:
Motionären
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-16

KF § 124 Dnr 2019/139

Justerares signatur 

Motion om information om Ystads största projekt - 
Hamnstaden

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

Beslutsunderlag
Motion av Cecilia Magnusson-Svärd (S) inkommen den 3 maj 2019

Beslut skickas till:
Motionären
Kommunfullmäktige
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