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Urban Fasth (L) § 62

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-04-21

Datum då anslaget sätts upp

2022-04-27

Datum när anslaget tas ned

2022-05-19

Förvaringsplats för protokollet

Nya Rådhuset Österportstorg i Ystad

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Beslutande

Sammanträdesdatum
2022-04-21

Henrik Plantin (M), ordförande
Urban Fasth (L)
Paul Svensson (SD) jäv paragraf 62
Sverker Meyer (M) jäv paragraf 62
Gunilla Andersson (M) jäv paragraf 62
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Adrian Magnusson (S) jäv paragraf 62
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S) jäv paragraf 62
Roger Jönsson (S) jäv paragraf 62
Anja Edvardsson (S) jäv paragraf 62
Cecilia Magnusson-Svärd (S) jäv paragraf 62
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M) jäv paragraf 62
Per-Olof Lind (L) jäv paragraf 62
Göran Göransson (-) jäv paragraf 62
Anders Mårtensson (KD) paragraferna 56-62, gick kl. 20:36
Marina Nilsson (MP) jäv paragraf 62
Magnus Hörnblad (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Thomas Micha (S)
Lars Wollin (S) paragraferna 56-62, gick 20:36
Lars Toftemar (-)
Jan-Åke Isaksson (SD) jäv paragraf 62
Michael Michaelsen (SD) jäv paragraf 62
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik-Håkansson (C)
Madeleine Söderlund Hägg (C)
Henrik Berven (C)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Clifford Härstedt (M) ersätter Kristina Bendz (M)
Mats Nilsson (M) ersätter Curt Hansson (M) paragraferna 56-62, gick 20:36
Paula Nilsson (M) ersätter Curt Hansson (M) paragraferna 63-78
Lilian Borén (S) ersätter Lena Lovén Andersson (S)
Kenny Fransson (S) ersätter Kent Mårtensson (S)
Doris Möller (S) ersätter Terese Grahn (S)
Klas Nilsson (SD) ersätter Thomas Heinrich (SD)
Bengt Gunnarsson (SD) ersätter Peter Lindhe (SD)
Hans Christerson (C) ersätter Martin Andersson (C)

Justerares
signatur
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Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Håkan Thorén Damm ersätter Ander Mårtensson (KD) paragraferna 63-78
Riccard Axtelius(S) ersätter Lars Wollin (S) paragraferna 63-78
Paula Nilsson (M) ersätter Gunilla Andersson paragraf 62
Per-Einar Larsson (M) ersätter Sverker Meyer (M) paragraf 62
Rickard Axtelius (S) ersätter Adrian Magnusson (S) paragraf 62
Gunilla Olsson (S) ersätter Roger Jönsson (S) paragraf 62
Riccard Axtelius (S) ersätter Anja Edvardsson (S) paragraf 62
Birgitta Cestrone Nyman (S) ersätter Cecilia Magnusson-Svärd (S) paragraf
62
Håkan Thorén Damm (KD) ersätter Göran Göransson (-) paragraf 62
Peter Linder (SD) ersätter Jan-Åke Isaksson (SD) paragraf 62
Ann-Marie Fasth (L) ersätter Per-Olof Lind (L) paragraf 62
Kent Svensson (M) ersätter Stefan Engdahl (M) paragraf 62
Kaj Jönsson (S) ersätter Mårten Mårtensson (S) paragraf 62

Justerares
signatur
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2022-04-21

Ärenden vid dagens sammanträde
Paragraf

§ 56
§ 57
§ 58

§ 59
§ 60

Diarienr

Ny ledamot/ersättare för ledamot (KD) i
kommunfullmäktige
Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktige och
Gode Män vid lantmäteriförrättning (SD)
Bordlagt - Val av ledamot och 1:e vice ordförande i
socialnämnden efter Fredrik Roxenius (M)
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare
för kristdemokraterna i kommunfullmäktige samt
därav föranlett fyllnadsval efter Renée Lindhe
Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare
i kommunstyrelsen samt därav föranlett fyllnadsval
efter Katinka Appelros (V)
Godkänna Årsredovisning 2021 för Ystads
kommun

Sida

2022/113 6
2022/62

7

2022/100 8

2022/109 9
2022/3

10 - 12

§ 61

Revisionsberättelse för Ystads kommun för år 2021

2022/3

13

§ 62

Fråga om ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare
inom Ystads kommun för 2021

2022/3

14 - 18

§ 63

Kompletteringsbudget 2022 för Ystads kommun

2021/428 19 - 21

§ 64
§ 65
Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Ärende

§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71

Utökning och borttagande av verksamhetsområden
för vattentjänster i Ystads kommun
Revidering av Arbetsordning för
kommunfullmäktige A 16 01 (2022-02-22)
Ändring av Kommunassurans bolagsordning
Begäran om tilläggsanslag för inköp av fordon,
investeringsprojekt i66563
Bordlagt - Begäran om delfinansiering från AB
Ystadbostäder
Tilläggsanslag för civilförsvar
Kartläggning av barnchecklistans tillämpning i
Ystads kommun
Svar på Motion om En timmes friskvård på
arbetstid för gravida anställda i Ystads kommun

Justerares
signatur
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2022/47

22

2022/49

23 - 24

2022/66

25 - 26

2022/73

27 - 28

2021/423 29 - 36
2022/72

37 - 38

2021/288 39 - 40
2020/263 41 - 45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

§ 76

Svar på Motion om att tillsätta en lokal
coronakommission
Enkel fråga ställd till ordförande i
Kommunstyrelsen
För kännedom; Uppföljande granskning av 2020
års revisionsgranskningar
För kännedom: Svar på Genomförd granskning av
socialnämndens styrning, organisation och
uppföljning av hemtjänsten
För kännedom; Svar på Granskning av de
kommunala bolagens samordning

2021/112 46 - 49
2022/76

50

2022/84

51

2021/435 52
2022/64

53

§ 77

Motion om Strävan mot självförsörjning på el

2022/108 54

§ 78

Interpellation ställd till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande

2022/110 55

Justerares
signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 56

Dnr 2022/113

Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktige och Gode Män
vid lantmäteriförrättning (SD)
Kommunfullmäktige beslutar
Fyllnadsval av ny ersättare i kommunfullmäktige lämnas till länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
Kommunfullmäktige bordlägger val av god man vid lantmäteriförrättning.

Sammanfattning av ärendet
Kenneth Andersson (SD) har gått bort och efterlämnar såväl en plats som ersättare i
kommunfullmäktige som god man vid lantmäteriförrättning.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att val av god man vid lantmäteriförrättning
bordlägges.

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Beslut skickas till:
Länsstyrelsen
Kansliavdelningens förtroendemannaregister
Kommunfullmäktige 19 maj 2022

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 57

Dnr 2022/62

Bordlagt - Val av ledamot och 1:e vice ordförande i
socialnämnden efter Fredrik Roxenius (M)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige utser Eva Hallmer Lindahl (L) till förste vice ordförande i
socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Roxenius (M) begäran om entledigande, från och med den 1 april 2022, från
förtroendeuppdragen som ledamot och förste vice ordförande i socialnämnden samt som
ledamot i AB Ystads Saltsjöbad. Kommunfullmäktige utsåg den 17 mars 2022 Paula Larsson
Jarl (M) till ledamot i AB Ystads Saltsjöbad från och med den 1 april 2022.

Beslutsunderlag
Fredrik Roxenius (M) begäran om entledigande, registrerat den 10 mars 2022.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Eva Hallmer Lindahl (L) till förste vice
ordförande i socialnämnden.
Beslut skickas till:
Utsedd
Kansliavdelningens förtroendemannasystem
Socialnämnden

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 58

Dnr 2022/100

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare för
kristdemokraterna i kommunfullmäktige samt därav föranlett
fyllnadsval efter Renée Lindhe
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Renée Lindhe som ersättare för kristdemokraterna i
kommunfullmäktige.
Fyllnadsval av ny ersättare i kommunfullmäktige lämnas till länsstyrelsen för ny
sammanräkning.

Sammanfattning av ärendet
Renée Lindhe blev genom beslut av länsstyrelsen den 30 mars 2022 utsedd som ny ersättare
för kristdemokraterna i kommunfullmäktige. Renée Lindhe har därefter, den 5 april 2022,
begärt sitt entledigande från det uppdraget.

Beslutsunderlag
Renée Lindhes begäran om entledigande, registrerad den 5 april 2022.

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Beslut skickas till:
Renée Lindhe
Länsstyrelsen
Kansliavdelningens förtroendemannasystem

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 59

Dnr 2022/109

Entledigande från förtroendeuppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen samt därav föranlett fyllnadsval efter
Katinka Appelros (V)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige entledigar Katinka Appelros (V) som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare i kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Katinka Appelros (V) har begärt sitt entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Katinka Appelros (V) begäran om entledigande, registrerad den 3 april 2022.

Föredragande
Valberedningens ordförande Cecilia Fahlborg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att bordlägga val av ersättare i
kommunstyrelsen.
Beslut skickas till:
Katinka Appelros (V)
Kansliavdelningens förtroendemannasystem
Kansliavdelningen
Kommunfullmäktige 19 maj 2022

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 60

Dnr 2022/3

Godkänna Årsredovisning 2021 för Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2021.

Protokollsanteckning

Cecilia Magnusson-Svärd (S)
2021 var återigen ett år med en budget som presenterats av Socialdemokraterna,
Centerpartiet och Miljöpartiet.
Vi vill gärna rikta ett stort tack till all personal för de insatser som görs varje dag för
kommunens invånare och som spelar stor roll i människors liv.
Årets resultat visar ett överskott med 79 mkr. Under hösten 2021 visade prognosen
tidigt på ett överskott. Oppositionen föreslog då att Socialnämnden skulle bli
tillgodosedda med det behov som framkom i denna nämnd som också hanterar
behoven hos de mest utsatta.
Detta yrkande de styrande med stöd av SD avslag på vilket ledde till att Socialnämnden
fortsatt hade ett sparbeting resterande del av året. Det blev således heller inte möjligt
för socialnämnden att får budget i balans.

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Centerpartiet ställer sig bakom protokollsanteckningen.
Socialdemokraterna lämnar också följande skriftliga protokollsanteckning avseende
Hållbarhetsbokslut 2021.
I handlingarna saknas utifrån beslutad budget arbetet med:
- Åldrande med livskvalitet en viktig punkt inför 2021, fria resekort för 75 + och
reducerade priser på kommunens restauranger för äldre. Aktiviteter och sociala
kontakter håller oss friska längre och är ett annat sätt att nå folkhälsomålen.
- Koldioxidbudget är en del av hållbarheten. En noggrann kartläggning av dagens
klimatavtryck och hur Ystads kommuns invånare skall bidra med vår del i de
klimatmål som finns stipulerade i Parisavtalet.
- Vårt Östersjöområde. Vattenmiljöer i balans nämner inget om arbetet kring
Östersjön och de insatser som kan behövas kring det.
Hållbarhetsarbetet är ett levande arbete och ger nya möjligheter inför nästa mandatperiod.
Centerpartiet ställer sig bakom protokollsanteckningen.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 60

Dnr 2022/3

Sammanfattning av ärendet
Ledning och Utveckling, ekonomiavdelningen, har upprättat förslag till årsredovisning för
2021. Årsredovisningen inleds med en kommunövergripande förvaltningsberättelse där även
hela koncernen, det vill säga kommunen inklusive kommunalägda bolag och förbund, i
förekommande fall kommenteras. Därefter kommer avsnittet med räkenskaper som omfattar
redovisning för kommunen såväl som koncernen. Sist i rapporten återfinns
verksamhetsberättelser på nämndsnivå samt för revisionen, finansiering och
kommungemensam verksamhet och kommunala bolag och förbund.
Årets resultat på koncernnivå uppgick för 2021 till +82,0 mkr. Specifikt för kommunen var
resultatet +79,0 mkr. För kommunens del ska det även göras en balanskravsutredning enligt
kommunallagen
som ska visa om intäkterna överstiger kostnaderna. Om så inte är fallet ska underskottet
återställas kommande år. I detta balanskravsresultat ska realisationsvinster undantas. Då detta
resultat för 2021 uppgick till +76,0 mkr klarade kommunen balanskravet. Kommunen har
inte heller några negativa resultat från tidigare år att återställa.
Kommunens resultat innebär att det finns utrymme att reservera 57,7 mkr till
resultatutjämningsreserven. Förslaget är emellertid att ingen sådan reservering görs. Ett skäl
är att denna reserv redan innehåller 146,1 mkr. Därtill får det anses viktigt att hela 2021 års
resultat även långsiktigt utgör en finansieringskälla avseende kommunens
investeringsverksamhet och att inte en del reserveras för att möjliggöra täckning av eventuella
framtida underskott.

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

En kommun ska i budgeten fastställa verksamhetsmål och finansiella mål för god
ekonomiska hushållning. Då uppföljningen i årsredovisningen visar att samtliga finansiella
mål uppfyllts och därtill att alla övergripande mål, förutom ett, har uppnåtts är bedömningen
att Ystads kommun bedrivit verksamheten under 2021 utifrån en god ekonomisk
hushållning.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Årsredovisning 2021 med bilagor
Hållbarhetsbokslut 2021
Tjänsteskrivelse av budgetchef Peter Andersson 14 mars 2022
Beslut i kommunstyrelsen 23 mars 2022 paragraf 61

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Ystad kommuns årsredovisning
för 2021.
Justerares signatur

11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 60

Dnr 2022/3

Föredragande
Ekonomichef Petter Hansson.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sverker Meyer (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bo Sterner (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anja Edvardsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Brante (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Eva Bramsvik Håkansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gunilla Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefan Engdahl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 61

Dnr 2022/3

Revisionsberättelse för Ystads kommun för år 2021
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen för år 2021.
Kommunfullmäktige tar del av de sakkunnigas revisionsrapport och revisorernas redogörelse
för år 2021.

Sammanfattning av ärendet
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. De sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen.
Ärendet berör inte barn eller unga då det är av administrativ karaktär.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2021
Revisorernas redogörelse för år 2021

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen för år 2021.

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Kommunfullmäktige tar del av de sakkunnigas revisionsrapport och revisorernas redogörelse
för år 2021.

Föredragande
Bruno Andersson, ordförande Revisionen.
Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 62

Dnr 2022/3

Fråga om ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare inom
Ystads kommun för 2021
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet för ledamöter och
ersättare i kommunstyrelsen och övriga nämnder i Ystads kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att inte rikta anmärkning mot 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.
Samtliga år 2021 utsedda ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen anmäler jäv i beslutet
avseende anmärkning mot kommunstyrelsen.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att inte rikta anmärkning mot
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

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 § kommunallagen 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.
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.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 62

Dnr 2022/3

Om revisorerna enligt 12 kap. 13 § 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.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Mot den
bakgrunden är förslaget att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i barnoch utbildningsnämnden, gymnasienämnden, kulturnämnden, socialnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden, valnämnden, krisledningsnämnden och
kommunstyrelsen.
Överförmyndarnämnden har inte ingått i revisorernas prövning och omfattas därför inte av
beslutet om ansvarsfrihet.
Ärendet är av administrativ karaktär och berör inte barn eller unga.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2021
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj, 12 april 2022.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet för ledamöter och
ersättare i kommunstyrelsen och övriga nämnder i Ystads kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att inte rikta anmärkning mot kommunstyrelsen.

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar avslag på presidiets förslag enligt följande.
Socialdemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom den
anmärkning mot kommunstyrelsen som revisionen kommit fram till. Anmärkningen avser
bristerna i att säkerställa en ändamålsenlig krisledning samt brister i att presentera efterfrågad
dokumentation.
Göran Göransson (-) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) förslag.
Annika Weitner (V) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) förslag.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till presidiets förslag.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 62

Dnr 2022/3

Beslutsgång
Ordförande ställer presidiets förslag mot Cecilia Magnusson-Svärds (S) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med presidiets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA= Presidiets förslag
NEJ= S förslag
Med 28 JA-röster mot 16 NEJ-röster har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
presidiets förslag.

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Beslut skickas till:
Samtliga nämnder (dock inte överförmyndarnämnden) och styrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf §

/2022-04-21

Fråga om att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen.
Presidiets förslag=JA
S förslag=NEJ

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Resultat
Ja
Nej
Ej röstat

28
16
0

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Per-Einar Larsson (M)
Paula Nilsson (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Kent Svensson (M)
Mats Nilsson (M)
Ann-Marie Fasth (L)
Håkan Thorén Damm (KD)
Lars Toftemar (-)
Peter Linder (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Clifford Härstedt (M)
Anders Mårtensson (KD)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
Rickard Axtelius (S)
Ingrid Ek (S)
Kaj Jönsson (S)
Gunilla Olsson (S)
Riccard Axtelius (S)
Birgitta Cestrone Nyman (S)
Magnus Hörnblad (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Thomas Micha (S)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Henrik Berven (C)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Hans Christerson (C)
Lilian Borén (S)
Kenny Fransson (S)
Doris Möller (S)
Lars Wollin (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 63

Dnr 2021/428

Kompletteringsbudget 2022 för Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner Ledning & Utvecklings förslag till
kompletteringsbudget avseende investeringar innebärande att
2022 års investeringsbudget ökas med 213 900 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till fördelning av Ospecificerade
investeringar på projektnivå enligt Lednings Utvecklings förslag till reviderad
investeringsplan
3. Kommunfullmäktige beslutar att den till följd kompletteringsbudgeten ökade
investeringsnivån för 2022 finansieras inom av kommunfullmäktige sedan tidigare
beslutad upplåningsram på 400 000 000 kronor, paragraf 287/2021.

Sammanfattning av ärendet
I likhet med tidigare år finns möjlighet för nämnderna att genom kompletteringsbudget
begära överföring av medel från 2021 till 2022 avseende drift- respektive
investeringsbudgeten.

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Därtill innebar kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2021 att inte hela
investeringsplanen specificerades på projektnivå, istället benämndes vissa delar
”Ospecificerade investeringar”. Berörda nämnder har nu givits möjlighet att samordnat med
kompletteringsbudgeten inkomma med förslag till specificering på enskilda
investeringsprojekt.
Ekonomiavdelningen har i december 2021 översänt anvisningar till förvaltningarna avseende
i detta ärende aktuella frågor. Nämnderna har nu inkommit med förslag.
Enligt ekonomistyrprinciperna i Ystad kommun får nämnderna avseende driftbudget ta med
sig påverkbara överskott och ska ta med påverkbara underskott till nästkommande år. Ystad
kommun har dock inte tillämpat denna princip under senare år. Ett skäl är att överföring av
överskott avseende driftbudgeten mellan åren skulle behöva finansieras med ett lägre
budgeterat resultat. Förslaget är att det inte görs någon överföring av överskott och
underskott från 2021 till 2022. Ingen begäran har heller inkommit. När det gäller
socialnämndens underskott har inte detta ombudgeterats tidigare år och situationen bedöms
likvärdig även denna gång.
Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 63

Dnr 2021/428

Sammantaget har nämnderna begärt ombudgetering av investeringsmedel från 2021 till 2022
med 215 563 tkr. Ledning och utvecklings förslag är att 213 990 tkr genom
kompletteringsbudgeten ombudgeteras till 2022. Skillnaden, 1 573 tkr, avser Hamnen.
Ledning och utvecklings uppfattning är att det överskridande inom hamnverksamhetens
investeringsbudget som skett 2021 bör påverka nivån 2022.
När det gäller fördelning av ”Ospecificerade investeringar” i budgetbeslutet från november
2021 föreslår inte Ledning och utveckling några justeringar gentemot nämndernas inlämnade
förslag. Noteras kan att denna del handlar om specificering på ändamål och påverkar således
inte den totala investeringsnivån.
Aktuell investeringsplan för åren 2022-2025, det vill säga inklusive i detta ärende föreslagna
förändringar, på projektnivå framgår av bilaga.

Beslutsunderlag
•
•

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilaga: Ledning och utvecklings förslag till reviderad investeringsplan
Kommunstyrelsens beslut 16 februari 2022 paragraf 27 (avseende den egna
verksamheten)
Kommunstyrelsen, bilaga till beslut
Ledning och utvecklings tjänsteskrivelse, 11 februari 2022
Barn- och utbildningsnämndens beslut 17 februari 2022 paragraf § 22
Barn- och utbildningsnämnden, bilaga till beslut
Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 7 februari 2022
Myndighetsnämndens beslut 15 februari 2022 paragraf 22
Myndighetsnämnden, bilaga till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
(till myndighetsnämnden), 25 januari 2022
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 15 februari 2022 paragraf 29
Samhällsbyggnadsnämnden, bilaga till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 21 januari 2022
Kulturnämndens beslut 23 februari 2022 paragraf 4
Socialnämnden, komplettering av handlingar sker till kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse av budgetchef Peter Andersson 24 februari 2022
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2022 paragraf 29
Beslut i kommunstyrelsen 23 mars 2022, paragraf 62

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 63

Dnr 2021/428

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Ledning & Utvecklings förslag till
kompletteringsbudget avseende investeringar innebärande att
2022 års investeringsbudget ökas med 213 900 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till fördelning av Ospecificerade
investeringar på projektnivå enligt Lednings Utvecklings förslag till reviderad
investeringsplan
3. Kommunfullmäktige beslutar att den till följd kompletteringsbudgeten ökade
investeringsnivån för 2022 finansieras inom av kommunfullmäktige sedan tidigare
beslutad upplåningsram på 400 000 000 kronor, paragraf 287/2021.

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Beslut skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 64

Dnr 2022/47

Utökning och borttagande av verksamhetsområden för
vattentjänster i Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar utökande och borttagande av verksamhetsområden för
vattentjänster i Ystads kommun.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade den 15 februari 2022 förslag till utökning och
borttagande av verksamhetsområden för vattentjänster inom Ystads kommun. Förslaget
överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse av VA-strateg Alexia Lundberg, 20 januari 2022
Redovisning av Utökning och borttagande av verksamhetsområden för vattentjänster
i Ystads kommun
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 15 februari 2022 paragraf 17
Tjänsteskrivelse 21 februari 2022
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2022 paragraf 30
Beslut i kommunstyrelsen 23 mars 2022 paragraf 65

Förslag till beslut

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta utökande och borttagande av
verksamhetsområden för vattentjänster i Ystads kommun.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 65

Dnr 2022/49

Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige A 16 01
(2022-02-22)
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar arbetsordning för kommunfullmäktige enligt följande i paragraf
11.
11§ Fullmäktige får sammanträda med samtliga ledamöter närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud-och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Presidiet avgör om
sammanträdet ska ske på distans.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade den 18 februari 2021, paragraf 81, beslut om en ny reviderad
arbetsordning.

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Revideringen i paragraf 11 i arbetsordningen innebar bland annat att fullmäktige får
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Den innebar också att ledamot
som önskar delta på distans senast sex timmar före sammanträdet ska anmäla detta till
fullmäktiges kansli. Om en ledamot anmäler närvaro på distans senare än så, ska ordförande
avgöra om ledamoten kan närvara på distans.
Möjligheten för kommunfullmäktiges ledamöter att delta på distans blev aktuellt på grund av
den rådande pandemin i covid-19 för att på det viset tillse att det demokratiska arbetet inte
förhindrades eller försvårades i arbetet med att minska smittspridningen. Det saknas skäl att
ta bort möjligheten till distansdeltagande för ledamot men däremot kan inte samma behov
som tidigare sägas finnas för distansdeltagande för ledamot i och med att pandemins
verkningar inte är av den omfattning de var tidigare.
Vidare ställer det högre krav på och innebär högre kostnader för kommunen att ha ledamot
deltagande på distans i nuläget eftersom extern ljud-och bildtekniker måste inhyras för
ändamålet. Det kan inte heller ske med alltför kort varsel.
Vid en sammanvägd bedömning av möjligheten till deltagande på distans kan det inte längre
sägas finnas så tungt vägande skäl för en så stor möjlighet till distansdeltagande för ledamot
som tidigare varit fallet. Pandemins verkningar kan inte längre anses vara så svåra att den
förhindrar eller försvårar det demokratiska arbetet i den omfattning som förut varit fallet
att det motiverar ett i det närmaste oinskränkt distansdeltagande för ledamot.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 65

Dnr 2022/49

Förslaget är således att det fortsatt ska finnas möjlighet för deltagande på distans. Dock
ska ledamot som önskar delta på distans senast 7 dagar innan sammanträdet meddela
fullmäktiges kansli detta. Ordförande beslutar därefter om distansdeltagande får ske för
en ledamot.
Förslag till beslutstext
11 § Fullmäktige får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud-och bildöverföring sker i realtid och på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som
önskar delta på distans ska senast sju dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Förslaget bedöms inte beröra barn och unga då förslaget endast är av administrativ karaktär.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Utkast - revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige A 16 01 (2022-02-22)
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 23 februari 2022
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2022 paragraf 31
Beslut i kommunstyrelsen 23 mars 2022 paragraf 67

Förslag till beslut

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsordning för
kommunfullmäktige med följande ändring i paragraf 11;
11§ Fullmäktige får sammanträda med samtliga ledamöter närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud-och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta
på distans ska senast sju dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli.
Ordföranden Presidiet avgör om sammanträdet ska ske på distans.

Beslut skickas till:
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 66

Dnr 2022/66

Ändring av Kommunassurans bolagsordning
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige godkänner ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
(orgnr. 516406-0294).

Sammanfattning av ärendet
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Ystads kommun är en av de
72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom
ägarkommunernas sfär. Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna
att nyttja försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och
sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det
egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans och kommer att
presenteras under våren 2022, för beslut vid senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget
kallas Egenandelsprogrammet.
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den
12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av bolagsordningen
är inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan justeringarna av
bolagsordningen är motiverade även oberoende av förslaget om utökning av bolagets
verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som har koppling till
Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som försäkringsbolaget får
teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i bolagsordningen
är att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen
i det egna försäkringsbolaget. En justering av bolagsordningen är nödvändig för att bolaget
ska kunna söka utökat tillstånd hos Finansinspektionen.
Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl.
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring).
2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför
bolagsstämmor i Kommunassurans.
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre
principiell vikt, till exempel att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans
Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska
tillåtas framöver.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 66

Dnr 2022/66

Ystads kommuns ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022 är kommunjurist Lisa Syrén
Mandelkonvalj.
Ärendet är endast av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Bolagsordning Kommunassurans Syd Försäkrings AB, godkänd av bolagsstämma
den 17 maj 2018
Styrelsens förslag till Bolagsordning (2022) – layout
Styrelsens förslag till Bolagsordning (2022) - jämförelse med 2018 års bolagsordning
samt kommentarer
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj, 14 mars 2022
Beslut i kommunstyrelsen 23 mars 2022 paragraf 66

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ny bolagsordning för
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (orgnr. 516406-0294).

Föredragande

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj.

Beslut skickas till:
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kansliavdelningen

Justerares signatur

26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 67

Dnr 2022/73

Begäran om tilläggsanslag för inköp av fordon,
investeringsprojekt i66563
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att:
Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden ökat investeringsanslag till inköp
av fordon inom avfallsenheten med 3 800 000 kronor, varav 1 900 000 kronor 2023 och
1 900 000 kronor 2024.
Finansiering sker genom att kommunfullmäktiges investeringsreserv 2024 minskas
med 3 800 000 kronor, det vill säga från 20 000 000 kronor till 16 200 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 41/2022, att begära ökat investeringsanslag
(tilläggsanslag) till inköp av fordon inom avfallsenheten. I den av kommunfullmäktige
fastställda investeringsplanen finns 9,6 mkr år 2023 och samma belopp även 2024 till
ändamålet. Av det inkomna beslutet från nämnden framgår att behovet av anslag nu
bedöms vara 1,9 mkr större respektive år, det vill säga totalt 3,8 mkr.
Utifrån inkommit underlag är Ledning och utvecklings bedömning att tilläggsanslag bör
beviljas till ändamålet med begärt belopp. Samtidigt bedöms en viktig utgångspunkt för
kommunen vara att investeringsverksamheten ryms inom totalbeloppet i den av
kommunfullmäktige fastställda investeringsplanen, omfattande åren till och med 2025. I
denna plan finns en investeringsreserv till kommunfullmäktiges förfogande på 20 mkr 2024
och 65 mkr 2025. Ledning och utvecklings förslag är att om samhällsbyggnadsnämnden
beviljas begärt tilläggsanslag sker finansiering genom att investeringsreserven för 2024
minskas med 3,8 mkr till 16,2 mkr. Att finansieringen (2024) tidsmässigt skiljer något mot
anskaffningen av fordon (delvis redan 2023) är något som kan hanteras i samband med
kommande beslut om respektive års upplåningsram.

Beslutsunderlag
•
•
•

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 1 mars 2022
Beslut i samhällsbyggnadsnämndens 16 mars 2022 paragraf 41
Beslut i kommunstyrelsen 23 mars 2022 paragraf 64

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 67

Dnr 2022/73

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden ökat investeringsanslag till inköp
av fordon inom avfallsenheten med 3 800 000 kronor, varav 1 900 000 kronor 2023 och
1 900 000 kronor 2024.
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker genom att kommunfullmäktiges
investeringsreserv 2024 minskas med 3 800 000 kronor, det vill säga från 20 000 000 kronor
till 16 200 000 kronor.
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Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen
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Bordlagt - Begäran om delfinansiering från AB
Ystadbostäder
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige fattar följande beslut:
1. Kommunfullmäktige ger AB Ystadbostäder i uppdrag att producera nya bostäder på
Mammutträdet 1 och Abrahamsfält 1.
2. Kommunfullmäktige beviljar AB Ystadbostäder nyupplåning med 96 000 000 kronor.

Skriftlig reservation
Vi i Sverigedemokraterna reserverar oss mot beslutet att bifalla ärendet.
Vi har givetvis ambitionen att bostäder ska byggas både på Mammutträdet 1 och
Abrahamsfält 1. Men när vi ser en finansieringsmodell som skrapar överallt för att få
till stånd dessa projekt, samtidigt som vi står inför med största sannolikhet att bygga ett
särskilt boende också i Trädgårdsstaden, även detta i egen regi, måste man se till helheten
även när vart och ett är ett ärende för sig. Detta är att ta ett ekonomiskt helhetsansvar.
Utöver dessa satsningar står vi med en budget som ska investera i fler projekt detta år,
samtidigt som vi med all säkerhet står i närtid med flera investeringar, som vi både vet om
och som brukligt uppkommer nya investeringar som vi inte i nuläget känner till men måste
ha tillgängliga medel till. Till dessa investeringar med dess kommande verksamheter måste
vi ha dessa tillgängliga medel till i vår kommun som redan nu är upplånad till en av Sveriges
mesta.
Helhet och koncerntänk är det vi strävar efter, detta ärende innefattar inte detta och skulle
därav vara ett avslag på.
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Reservation
Moderaterna reserverar sig mot beslutet.
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
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Sammanfattning av ärendet
Ärendet avseende Begäran om delfinansiering från AB Ystadbostäder återremitterades av
kommunfullmäktige den 20 januari 2022 med motiveringen att ett helhetsgrepp på detta
ärende tillsammans med det särskilda boendet i Trädgårdsstaden skall tas. Det som behöver
utredas för att beslut ska kunna tas är: Vilken exakt finansieringsmodell skall vi egentligen ta
beslut på? Hur mycket kommer vi att behöva upplåna? Till vilket värde av
fastighetsbeståndet måste det säljas ut?
Vid förnyad genomgång av det återremitterade ärendet blir det klarlagt att det svårligen går
att handlägga eller besluta i enlighet med motiveringen för återremissen. Skälet är att det
särskilda boendet i Trädgårdsstaden bör handläggas i en egen ordning i ett eget ärende och
kan därför inte sammanföras med det ursprungliga ärendet om Begäran om delfinanisering
från AB Ystadbostäder.
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om investeringsbudget för 2022–2025 där
äldreboendet i Trädgårdsstaden ingår med motsvarande 192 mkr. Således finns beslut kring
ett äldreboende i Trädgårdsstaden och upplåningen enligt den ekonomiska planen i
fullmäktiges budgetbeslut från november 2021 inkluderar således denna investering. I nuläget
saknas beslut kring vilken part (kommun eller bolag) inom kommunkoncernen som ska
erhålla uppdraget kring uppförandet av äldreboendet och oaktat vem som är den
uppdragstagande parten så kommer den planerade nyupplåningen på koncernnivå inte att
påverkas negativt så länge inte byggnationen av äldreboendet överstiger 192 mkr. Skäl saknas
därför att i ärende om Begäran om delfinansiering från AB Ystadbostäder också redogöra
närmare för ärende avseende äldreboende i Trädgårdsstaden. Med det får ärendet anses vara
besvarat och förslaget endast vara det ursprungliga som beslutades av kommunstyrelsen den
20 december 2021, paragraf 271.
Ärendet berör inte barn eller unga utan är endast av administrativ art.

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begäran om delfinansiering från AB Ystadbostäder
Uppdaterad investeringsbudget version 1 AB Ystadbostäder
Uthyrningsstatistik
Tjänsteskrivelse av vd Petter Hansson Skoglund den 17 november 2021.
Beslut i Ytornet AB den 29 november 2021 paragraf 36
Kommunstyrelsens beslut 20 december 2021 paragraf 271
Beslut i kommunfullmäktige 20 januari 2022 paragraf 11
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Petter Hansson 9 februari 2022
Beslut i kommunstyrelsen 16 februari 2022, paragraf 38
Beslut i kommunfullmäktige 17 mars 2022, paragraf 47
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:
1. Kommunfullmäktige ger AB Ystadbostäder i uppdrag att producera nya bostäder på
Mammutträdet 1 och Abrahamsfält 1.
2. Kommunfullmäktige beviljar AB Ystadbostäder nyupplåning av totalt 45 000 000
kronor.
3. Kommunfullmäktige beviljar AB Ystadbostäder att sälja egendom till ett värde av
lägst 51 000 000 kronor och högst till det värde som behövs för att färdigställa
kvarstående fastigheter efter nyupplåning med motsvarande 45 000 000 kronor.
4. Kommunfullmäktige beslutar att AB Ystadbostäder under 2028 amorterar
motsvarande 45 000 000 kronor.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till punkten 1 samt yrkar att kommunfullmäktige
beviljar AB Ystadbostäder nyupplåning till byggprojekten i punkten 1 med 96 mkr. Cecilia
Magnusson-Svärd (S) yrkar avslag till punkterna 2, 3 och 4.
Ingemar Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Eva Bramsvik Håkansson (C) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) förslag.
Göran Brante (V) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) förslag.
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Paula Nilsson (M) yrkar avslag på Cecilia Magnusson-Svärds (S) förslag och bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Nils-Evert Erlandsson (C) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) förslag.
Adrian Magnusson (S) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) förslag.
Ingrid Ek (S) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) förslag.
Göran Göransson (-) yrkar bifall till Cecilia Magnusson-Svärds (S) förslag.
Per-Olof Lind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Paul Svensson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag i första hand och i andra hand
bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Cecilia Magnusson-Svärd (S) förslag.
Justerares signatur
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Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsens förslag till beslut ska bifallas, om
Socialdemokraternas förslag ska bifallas eller om Sverigedemokraternas förslag ska bifallas
och finner att kommunstyrelsens förslag ska bifallas.
Omröstning begärs.
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag och inleder omröstningen
med att utse motförslag till huvudförslaget.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=S förslag
NEJ=SD förslag
Med 25 JA-röster, 9 NEJ-röster och 15 som avstår beslutar kommunfullmäktige att
Socialdemokraternas förslag ska vara motförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning för det slutliga
beslutsförslaget.
JA=KS förslag
NEJ=S förslag
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Med 24 JA-röster mot 25 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla
Socialdemokraternas förslag till beslut.
Beslut skickas till:
AB Ystadbostäder
Ytornet
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 68 /2022-04-21
Bordlagt - Begäran om delfinansiering från AB Ystadbostäder
S förslag=JA
SD förslag=NEJ
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Resultat
Ja
Nej
Avstår
Ej röstat

25
9
15
0

Adrian Magnusson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Göran Göransson (-)
Marina Nilsson (MP)
Magnus Hörnblad (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Thomas Micha (S)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Henrik Berven (C)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Hans Christerson (C)
Lilian Borén (S)
Kenny Fransson (S)
Doris Möller (S)
Riccard Axtelius (S)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
Henrik Plantin (M)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
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Urban Fasth (L)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Clifford Härstedt (M)
Paula Nilsson (M)
Håkan Thorén Damm (KD)

Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
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Bordlagt - Begäran om delfinansiering från AB Ystadbostäder
KS förslag=JA
S förslag=NEJ
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Resultat
Ja
Nej
Ej röstat

24
25
0

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Clifford Härstedt (M)
Paula Nilsson (M)
Håkan Thorén Damm (KD)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
Adrian Magnusson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Göran Göransson (-)
Marina Nilsson (MP)
Magnus Hörnblad (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Thomas Micha (S)
Lars Toftemar (-)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Henrik Berven (C)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Hans Christerson (C)
Lilian Borén (S)
Kenny Fransson (S)
Doris Möller (S)
Riccard Axtelius (S)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Tilläggsanslag för civilförsvar
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar:
att tillskjuta 2 mkr engångsvis för 2022 till kommunstyrelsen för budget till krisledning, civilt
försvar och säkerhetsskyddet.
att ovanstående tillskott finansieras genom att budgeterade skatteintäkter under
finansförvaltningen för 2022 ökas med samma belopp.

Sammanfattning av ärendet
I och med den uppkomna krisen förorsakat av kriget i Ukraina har det tydliggjorts att
kommunernas arbete med civilt försvar och säkerhetsskydd måste intensifieras.
•
•
•

Militära försvaret är helt beroende av det civila försvaret för att fungera
Civila försvaret är svagt och behöver öka sin förmåga snabbt för att möta ett
allvarligt säkerhetsläge
Ystad kommun har en särskilt utsatt position i Östersjön

Några besked om tilläggsfinansiering från statens håll har inte kommit än. För att komma i
gång med detta arbete utifrån Ystads perspektiv behövs ett tilläggsanslag. Om finansiering
från statligt håll sker kommer behovet av egen, kommunal finansiering kunna sänkas i
motsvarande omfattning.
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Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse av kommundirektör Randi Graungaard den 16 mars 2022
Beslut i kommunstyrelsen 23 mars 2022 paragraf 63

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 2 000 000 kronor engångsvis för 2022 till
kommunstyrelsen för budget till krisledning, civilt försvar och säkerhetsskyddet.
Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående tillskott finansieras genom att budgeterade
skatteintäkter under finansförvaltningen för 2022 ökas med samma belopp.
Justerares signatur
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Förslag till beslut under sammanträdet
Paula Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
Ekonomiavdelningen
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Kartläggning av barnchecklistans tillämpning i Ystads
kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kartläggning av barnchecklistans tillämpning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige biföll 17 juni 2021 en motion om att under 2021 genomföra en
nämndövergripande kartläggning av hur barnchecklistan har använts i den kommunala
organisationen sedan dess införande 2015.
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Kartläggningen har genomförts av kommunens barnrättsgrupp och innehåller följande:
• Antal genomförda barnchecklistor per nämnd per år
• Granskning av samtliga ärenden under sex månader samt om och på vilket sätt
hänvisning sker till barnchecklista eller liknande
• Granskning av innehåll och kvalitet i samtliga genomförda barnchecklistor i samtliga
nämnder inklusive kommunstyrelsen under sex månader
• Vilka förutsättningar som finns i organisationen för att genomföra barnchecklistor
av god kvalitet
• Redovisning av kunskaps- och kompetenshöjande insatser gällande barns rättigheter
• Kartläggning av vilket stöd som finns i arbetet med barnchecklistan
• Intervjuer med medarbetare avseende varför eller varför inte barnchecklistan
används/inte används
• Utvecklingsmöjligheter, på vilket sätt rekommenderas kommunen arbeta framåt för
att synliggöra barnets rättigheter på alla plan.
• Kartläggningen granskar inte huruvida nämndernas beslut går i linje med barnets
bästa eller ej.
Utifrån kartläggningen rekommenderas följande:
• Ersätta nuvarande barnchecklista med olika nivåer av prövning av barnets bästa
• Utarbeta en tydlig rutin för arbetet med prövning av barnets bästa som omfattar
såväl tjänsteorganisation som förtroendevalda
• Intensifiera arbetet utifrån Plan för barnets rättigheter

Justerares signatur
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Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Beslut i kommunfullmäktige 17 juni 2021 paragraf 190 Svar på motion
angående kartläggning av barnchecklistans tillämpning i Ystads kommun
Kartläggning av Barnchecklistans tillämpning, Rapport
Tjänsteskrivelse av kvalitetsstrateg Carolina Palm 3 mars 2022
Barnchecklista till kartläggning av barnchecklistans tillämpning, 7 mars 2022
Beslut i kommunstyrelsen 23 mars 2022 paragraf 68

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kartläggning av barnchecklistans tillämpning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Adrian Magnusson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Annika Weitner (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslut skickas till:
Kansliavdelningen
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Svar på Motion om En timmes friskvård på arbetstid för
gravida anställda i Ystads kommun
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna Göran Brante (V) och Annika Weitner (V) har lämnat in en motion om
friskvård för gravida anställda i Ystads kommun. I motionen föreslås att;
- Ystads kommun som pilotprojekt inför en frivillig rätt till daglig friskvårdstimme
för alla gravida som är anställda eller vikarierar inom kommunen. Pilotprojektet
ska till en början gälla i 24 månader. Kontinuerlig utvärdering ska ske.
- Gravida som är anställda eller vikarierar inom kommunen garanteras en timmes
daglig friskvård under arbetstid. Arbetsgivaren och den gravida ska i första hand
komma överens om när friskvårdstimmen förläggs. Arbetsgivaren har sista ordet
vid oenighet.
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Ystads kommun har riktlinjer som syftar till att gravida och ammande medarbetare inte
utsätts för arbetsmiljörisker under graviditet och amning. Riktlinjen bygger på
Arbetsmiljöverkets föreskrift om gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5).
Därutöver erbjuder Ystads kommun, sedan drygt 20 år tillbaka, alla medarbetare friskvård,
två tillfällen per vecka utan kostnad för den enskilde. Det finns ett brett utbud av aktiviteter i
friskvårdserbjudandet som ska passa alla som ett stöd att kunna ha en förebyggande träning
för att bibehålla eller förbättra sin hälsa. Friskvården ska dock utföras på egen fritid.
Förslaget att erbjuda friskvård till en särskilt utpekad grupp som gravida är sympatiskt. Dock
utgör gravida bara en av flera grupper av individer som riskerar att på sikt få hälsoproblem
utifrån sin nuvarande situation, exempelvis de med övervikt, högt blodtryck och stress samt
sjukdomar som depression och typ-2-diabetes. Utifrån motionens resonemang borde också
dessa komma i fråga för friskvård på arbetstid.
Skulle motionen vinna bifall skulle det av nödvändighet behöva innebära ett system som
skulle skilja ut vissa grupper från andra i möjligheten att kunna träna på arbetstid. Det i sin
tur skulle sannolikt upplevas som djupt orättvist bland våra medarbetare. Skulle det i sin tur
omfatta fler och större grupper så är detta också ekonomiskt belastande för verksamheten
och måste finansieras.
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Vidare skulle det innebära en orimlig uppgift för arbetsgivaren att i så fall kontrollera och
säkerställa olika grupper av individer med destination för att drabbas av ohälsa i framtiden
och dessutom ge just dessa utvalda rätt att träna eller på andra sätt möjlighet till att vårda
sin hälsa under arbetstid. Det kan inte anses vara en uppgift som ligger på arbetsgivaren
att ansvara för utöver det arbetsmiljöansvar som finns idag.
Med hänvisning till ovan resonemang är förslaget att motionen ska avslås i sin helhet.
Ärendet berör inte barn och unga mer än indirekt och ärendet har av det skälet inte
barnchecklistats.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Motion (V) registrerad den 21 oktober 2020
Beslut i kommunfullmäktige 22 oktober 2020, paragraf 183
Tjänsteskrivelse av HR-chef Clas Martinsson, 2 augusti 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2022 paragraf 32
Beslut i kommunstyrelsen 23 mars 2022 paragraf 69

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Annika Weitner (V) yrkar bifall till motionen.
Paula Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ingrid Ek (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 71

Dnr 2020/263

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Annika Weitners (V) förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=KS förslag
NEJ= Annika Weitners förslag
Med 47 JA-röster mot 2 NEJ-röster har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Beslut skickas till:
Motionärerna
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 71/2022-04-21
Svar på Motion om En timmes friskvård på arbetstid för gravida anställda i Ystads kommun
KS förslag=JA
Annika Weitners förslag=NEJ

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Resultat
Ja
Nej
Ej röstat

47
2
0

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Adrian Magnusson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Marina Nilsson (MP)
Magnus Hörnblad (MP)
Ros-Marie Johansson (S)
Isabelle Strandhagen (S)
Thomas Micha (S)
Lars Toftemar (-)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Henrik Berven (C)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

44

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Nils-Evert Erlandsson (C)
Clifford Härstedt (M)
Paula Nilsson (M)
Hans Christerson (C)
Håkan Thorén Damm (KD)
Lilian Borén (S)
Kenny Fransson (S)
Doris Möller (S)
Riccard Axtelius (S)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 72

Dnr 2021/112

Svar på Motion om att tillsätta en lokal coronakommission
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från ledamoten Adrian Magnusson (S) föreslås följande;
▪ att en lokal coronakommission tillsätts,
▪ att kommissionen får i uppdrag att utreda Ystads kommuns agerande under
coronapandemin och lämna förslag på förbättringsåtgärder samt
▪ att alla i kommunfullmäktige representerade partier ska ges möjlighet att kunna
påverka kommissionens sammansättning och närmare direktiv.

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Motionären lyfter i motionen viktiga frågor som handlar om kommunens agerande
under pandemin samt vad kommunen kan dra för viktiga lärdomar ur den samt ur sitt
eget agerande. Precis som motionären anför kan kommunen komma att ställas inför en
ny pandemi och behöver då ha säkerställt att kommunen kan hantera också en sådan
tillfredställande.
Sedan motionen skrevs har kommunens agerande under pandemin dock blivit granskat.
Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen granskat huruvida kommunstyrelsen
och nämnderna har säkerställt en ändamålsenlig krisledning samt lämnat rekommendationer
till kommunstyrelsen för hur en mer ändamålsenlig krisledning kan se ut. Ärendet har
därefter tagits upp i kommunstyrelsen genom ärende KS 2021/399 där hela
granskningsrapporten också står att finna.
Rapporten får anses vara noga genomförd och får även anses täcka in svar på de förslag
till åtgärder som föreslås i motionen. Bedömningen är således att såväl innehållet i som
rapportens granskning samt uppdragstagarna i sig (Ernst & Young) på ett tillfredställande
sätt svarat på motionens förslag och förslag till beslut får med anledning av det bli att
motionen ska anses besvarad i sin helhet.
Ärendet har inte checklistats då det för närvarande endast är av en administrativ karaktär.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 72

Dnr 2021/112

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Motion (S) registrerad den 15 mars 2021
Beslut i kommunfullmäktige 18 mars 2021, paragraf 119
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Lisa Syrén Mandelkonvalj 23 februari 2022
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2022 paragraf 33
Beslut i kommunstyrelsen 23 mars 2022 paragraf 70

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad

Förslag till beslut under sammanträdet
Adrian Magnusson (S) yrkar bifall till motionen.
Eva Bramsvik Håkansson (C) yrkar bifall till motionen.
Paula Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Adrian
Magnussons (S) förslag.
Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till motionen.
Göran Göransson (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Adrian Magnussons (S) förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA=KS förslag
NEJ= Adrian Magnussons förslag
Med 26 JA-röster mot 23 NEJ-röster har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Beslut skickas till:
Motionären
Kansliavdelningen
Justerares signatur
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Omröstningslista Kf § 72/2022-04-21
Svar på Motion om att tillsätta en lokal coronakommission
KS förslag=JA
Adrian Magnussons förslag=NEJ

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Resultat
Ja
Nej
Ej röstat

26
23
0

Henrik Plantin (M)
Urban Fasth (L)
Sverker Meyer (M)
Gunilla Andersson (M)
Lennart Johansson (M)
Cecilia Fahlborg (M)
Bo Sterner (M)
Johan Wahlgren (M)
Paula Larsson Jarl (M)
Ingemar Andersson (M)
Stefan Engdahl (M)
Per-Olof Lind (L)
Göran Göransson (-)
Lars Toftemar (-)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Paul Svensson (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Anna Sjöland (SD)
Göran Björk (SD)
Leif Olsson Svensson (SD)
Tomas Landgren (SD)
Clifford Härstedt (M)
Paula Nilsson (M)
Håkan Thorén Damm (KD)
Klas Nilsson (SD)
Bengt Gunnarsson (SD)
Adrian Magnusson (S)
Kevin Rasmussen (S)
Ingrid Ek (S)
Mårten Mårtensson (S)
Roger Jönsson (S)
Anja Edvardsson (S)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Marina Nilsson (MP)
Magnus Hörnblad (MP)
Ros-Marie Johansson (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Isabelle Strandhagen (S)
Thomas Micha (S)
Annika Weitner (V)
Göran Brante (V)
Eva Bramsvik Håkansson (C)
Madeleine S Hägg (C)
Henrik Berven (C)
Nils-Evert Erlandsson (C)
Hans Christerson (C)
Lilian Borén (S)
Kenny Fransson (S)
Doris Möller (S)
Riccard Axtelius (S)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 73

Dnr 2022/76

Enkel fråga ställd till ordförande i Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Lars Toftemar (-) har ställt en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande.

Beslutsunderlag

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Enkel fråga av Lars Toftemar (-), registrerad den 18 mars 2022.

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 74

Dnr 2022/84

För kännedom; Uppföljande granskning av 2020 års
revisionsgranskningar
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tar del av Revisionens uppföljning av genomförda granskningar år
2020.

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Ystads kommun genomfört en uppföljning av
genomförda granskningar 2020. Uppföljningen följer här för kännedom till
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
•

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

•

Uppföljande granskning av 2020 års granskningar, rapport EY, registrerad 24 mars
2022
Missiv-uppföljande granskning av 2020 års revisionsgranskningar, Revisionen,
registrerad den 24 mars 2022

Beslut skickas till:
Revisionen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 75

Dnr 2021/435

För kännedom: Svar på Genomförd granskning av
socialnämndens styrning, organisation och uppföljning av
hemtjänsten
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens svar till revisionen och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genomfört en granskning av socialnämndens styrning, organisation och
uppföljning av hemtjänsten. Socialnämndens svar på revisionens granskning överlämnas
till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Granskning av socialnämndens styrning, organisation och uppföljning av
hemtjänsten registrerad 22 december 2021 EY
Revisionens begäran om svar på granskningen registrerad 22 december 2021
Tjänsteskrivelse av enhetschef Social Omsorg Jenny Blom 15 februari 2022
Beslut i socialnämnden 24 mars 2022 paragraf 55
Tjänsteskrivelse av Åsa Björkman Holmberg 5 april 2022

Förslag till beslut

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens svar till revisionen och avslutar ärendet.

Beslut skickas till:
Revisionen
Socialnämnden

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 76

Dnr 2022/64

För kännedom; Svar på Granskning av de kommunala
bolagens samordning
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tar del av Ytornet AB:s svar till revisionen och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Lekmannarevisorerna i Ystads kommun har genom EY gjort en granskning av de
kommunala bolagens samordning. Ytornet AB:s svar på granskningen lämnas till
kommunfullmäktige för kännedom.
Ärendet har inte checklistats i denna handläggning.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Granskning av de kommunala bolagens samordning – EY
Genomförd lekmannarevisionsgranskning av de kommunala bolagens samordning
Yttrande av vice verkställande direktör Carola Nilsson 30 januari 2022
Tjänsteskrivelse av vice verkställande direktör Carola Nilsson 30 januari 2022
Beslut i Ytornet AB 7 februari 2022 paragraf 1
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Åsa Björkman Holmberg, 12 april 2022

Förslag till beslut

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Kommunfullmäktige tar del av Ytornet AB:s svar till revisionen och avslutar ärendet.

Beslut skickas till:
Lekmannarevisorerna

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 77

Dnr 2022/108

Motion om Strävan mot självförsörjning på el
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att överlämna den till
kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna Göran Brante (V) och Annika Weitner (V) har lämnat in en motion om
strävan mot självförsörjning på el.

Beslutsunderlag
Motion av Göran Brante (V) och Annika Weitner (V), registrerad den 8 april 2022.

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Beslut skickas till:
Motionärerna
Kansliavdelningen

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-21

KF § 78

Dnr 2022/110

Interpellation ställd till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Lars Toftemar (-) har ställt en interpellation till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2

Interpellation från Lars Toftemar (-) registrerad den 12 april 2022.

Justerares signatur

55

Signature reference: 921f4eac-c4e1-4e31-9ee4-1c1d8fa9c0a2
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